
Wyślij SMS pod numer 7555 o treści MAT.RAFAEL.DN  
(opłata 5 zł + VAT, tj. 6,15 zł brutto), a otrzymasz niespodziankę. 

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.
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numer 7555 
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Wspieraj wydawanie „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!
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Miłosierdzie źródłem nadziei Matka Boża OpuszczonychMateczka
Siostra Katarzyna Przybytniak

Przeżywamy Adwent.  
Z tym szczególnym okresem  

związane są specjalne  
nabożeństwa, modlitwy, a także 

obrzędy i zwyczaje. Wszystko po 
to, aby otworzyć nasze serca na 

przyjście Bożej Dzieciny.
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Czas oczekiwania Drodzy Czytelnicy! 

WydaWca:

adRES REdaKcJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków 
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

REdaKcJa: Małgorzata Pabis (red. nacz.), 
Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka, 
Henryk Bejda, ks. Leszek Smoliński
Korekta: Anna Kendziak
Łamanie: Łukasz Sobczyk

BIURO REKlamy: 
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
FUndRaISIng I zamóWIEnIa gazETy:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172

Stowarzyszenie Rafael

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są 
zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia 
Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowa-
rzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod nu-
merem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy 
w  Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP 9451920090. Dane są 
gromadzone i  przetwarzane tylko na potrzeby 
Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobreno-
winy.pl/polityka-prywatnosci
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„DobRE NoWiNy”  
WyDAWANE Są Dzięki 

DARoWizNoM CzyTELNikóW.
z serca dziękujemy za każdą wpłatę.

To już ostatni numer „Dobrych No-
win” w 2021 r. Dzięki pomocy wie-

lu dobrych ludzi o wielkich sercach 
udało nam się wydać 10 numerów na-
szego magazynu, za co dziś składam 
wszystkim gorące podziękowania. Je-
śli uda się zebrać potrzebne fundusze, 
to po raz kolejny „zobaczymy się” pod 
koniec stycznia.

Tymczasem pięknie przeżywajmy 
czas Adwentu i módlmy się o tak po-
trzebny w różnych wymiarach nasze-
go życia pokój.

Jak dokonać wpłaty?
◆ zrób przelew internetowy 

wg danych na formularzu obok lub
◆ zrealizuj wpłatę przez  

www.dobrenowiny.pl/wplac lub
◆ dokonaj wpłaty w banku albo 

na poczcie wg załączonego 
blankietu

Drodzy 
Przyjaciele!

W  imieniu Wy-
dawcy, Redak-

cji i swoim życzę, aby 
w  Waszych domach i  sercach na-
rodziła się Boża Dziecina. Niech 
mały Jezus czuje się wśród Was 
bezpieczny i kochany, a Wasze ko-
lędowanie czule tuli Go do snu.

Życzę, by czas Bożego Naro-
dzenia stał się dla wszystkich do-
świadczeniem radości, szczęścia 
i pokoju, a Boże Dziecię hojnie ob-
darzało Was łas kami!

Pełni najgłębszej pokory cześć Ci oddajemy, o  Naj
świętsze Dzieciątko, chwało i istotny obrazie Majes

tatu Przedwiecznego Ojca. Ty raczyłeś się wcielić w ło
nie Niepokalanej Dziewicy Maryi, aby stać się naszym 
Zbawcą i Odkupicielem.

Wierzymy, że wysłużyłeś dla nas godność dzieci Bo
żych i przywilej, który nas czyni członkami Bożej Rodzi
ny. Nazywamy Cię, o Boże Dziecię, nie tylko naszym Bo
skim Odkupicielem, ale i naszym Bratem, który udzielił 
nam nowego nadprzyrodzonego życia łaski.

Wierzymy, o Boski nasz Bracie, że żyjesz w nas, że je
steś duszą naszych dusz, gdyż bierzemy udział w Two
im Boskim życiu. Umocnieni przez Ciebie, przyrzekamy 
Ci prowadzić życie zgodne z  naszą nadprzyrodzoną 
godnością.

Chcemy żyć z Tobą, myśleć z Tobą, kochać Cię z całe
go serca, ze wszystkiej myśli i ze wszystkich sił i cierpieć 
z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

O Maryjo, Matko Boża, prosimy Cię, abyś wyjedna
ła nam łaskę, by Jezus odrodził się w naszych duszach, 
wzrastał w nas, przemieniając nas w swój wierny obraz 
dla nieskończonej chwały Jego Przedwiecznego Ojca 
i dla naszego uświęcenia. Amen.

Za https://bernardynki.com/betlejemska-droga

Ofiarowanie się Dzieciątku Jezus

RORATy
Msze Święte o  Najświęt-

szej Maryi Pannie odprawiane 
w  Adwencie tradycyjnie przed 
wschodem słońca. Są one jed-
nym ze znaków obecności Ma-
ryi, która oczekiwała na przyj-
ście Małego Jezusa w  sposób 
szczególny. Nazwa pochodzi od 
zwyczajowej pieśni na wejście: 
Rorate caeli desuper (Spuśćcie 
rosę niebiosa).

RORATkA 
W  czasie odprawiania Mszy 

Świętej roratniej zapala się do-
datkową świecę – roratkę, która 
symbolizuje patronkę adwento-
wego oczekiwania – Maryję.

ADWeNTOWe lAMPiONy
W  bardzo wielu parafiach 

wierni przychodzą na rora-
ty z  zapalonymi lampionami 
oświetlającymi w  świątyni 
pierwszą część Mszy Świętej ro-
ratniej, podczas której w koście-
le pogaszone są światła i panuje 
symboliczna ciemność.

Lampion symbolizuje przy-
powieść Jezusa o  roztropnych 
pannach, które z  płonącymi 
lampami oczekiwały na przyjś-
cie Oblubieńca. 

WieNieC ADWeNTOWy
Na czas Adwentu w  kościo-

łach, ale także w  wielu katolic-
kich domach przygotowuje się 
wieniec adwentowy. Najczę-
ściej plecie się go z iglastych ga-

łązek i wkomponowuje w niego 
cztery świece. Każda z nich ma 
swoje znaczenie: 
pierwsza – symbolizuje proro-
ków, którzy zapowiedzieli naro-
dzenie Mesjasza; 
druga – przypomina o miejscu, 
w którym urodził się Pan Jezus; 
trzecia – jest pamiątką paste-
rzy, którzy jako pierwsi zoba-
czyli nowonarodzonego Jezusa; 
czwarta – symbolizuje aniołów, 
którzy objawili się pasterzom 
w Betlejem.

kAleNDARZ ADWeNTOWy 
To zwyczaj lubiany zwłasz-

cza przez dzieci. W jego 24 po-
numerowanych okienkach 
ukryte są drobne upominki czy 
słodycze, które są niespodzian-
ką za udział w roratach.

Kultywujmy zwyczaje, jakie przez wieki towarzyszyły naszym 
przodkom. Usiądźmy razem do wieczerzy wigilijnej i podzielmy 

się białym opłatkiem. Całymi rodzinami kolędujmy przy zielonej 
choince oraz przygotowanej szopce i pójdźmy na Pasterkę, przy-
witać Boże Dziecię. Ten moment, gdy o północy w naszych świąty-
niach rozbrzmiewa śpiew Wśród nocnej ciszy, jest chyba dla wielu 
najpiękniejszym czasem w ciągu całego roku!

Boże Narodzenie PRZeżyWAMy ADWeNT, CZyli CZAS OCZekiWANiA NA PRZyJśCie 
PANA JeZUSA. Z TyM SZCZególNyM OkReSeM ZWiąZANe Są SPe-
CJAlNe NABOżeńSTWA, MODliTWy, A TAkże OBRZęDy i ZWyCZA-
Je. WSZySTkO PO TO, ABy OTWORZyć NASZe SeRCA NA PRZyJśCie 
BOżeJ DZieCiNy.

„Matka Boża pouczyła mnie, jak się 
przygotować mam do święta Boże
go Narodzenia. Widziałam Ją dziś bez 
Dzieciątka Jezus. Powiedziała mi: «Cór
ko moja, staraj się o  cichość i  pokorę, 
aby Jezus, który ustawicznie mieszka 
w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj 
go w sercu swoim, nie wychodź z wnę
trza swego. Uproszę ci, córko Moja, ła
skę tego rodzaju życia wewnętrznego, 
abyś nie opuszczając wnętrza swego, 
na zewnątrz spełniła wszelkie obo
wiązki swoje jeszcze z większą dokład
nością. Ustawicznie przebywaj z  Nim 
we własnym sercu, On ci będzie mocą; 

ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] 
o tyle, o ile konieczność i obowiązek 
twój tego wymaga. Jesteś mieszka
niem miłym Bogu żywemu, w którym 
On ustawicznie z  miłością i  upodo
baniem przebywa, a  żywa obecność 
Boża, którą odczuwasz w sposób żyw
szy i  wyraźny, utwierdzi cię, córko 
Moja, w  tym, co ci powiedziałam. 
Staraj się do dnia Bożego Naro
dzenia tak postępować, a  póź
niej On ci sam da poznać, w jaki 
sposób przestawać i  jednoczyć 
się z  Nim będziesz»” (Dzienni-
czek, nr 785).

JAk Się PRZygOTOWAć DO śWiąT BOżegO NARODZeNiA?  
ODPOWieDZi UDZielA śW. SiOSTRA FAUSTyNA:
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Od sierpnia br. – można tak 
chyba powiedzieć –  z  Ła-
giewnik płynie w  świat 
szczególna iskra miłosier-
dzia.

Iskra miłosierdzia płynie z Ła-
giewnik już od wielu dziesiątek 
lat... I zawsze staramy się to przy-
pominać. Za kilka miesięcy prze-
żywać będziemy 20. rocznicę 
zawierzenia świata Bożemu Mi-
łosierdziu przez św. Jana Pawła II, 
które miało miejsce w naszej Ba-
zylice 17 sierpnia 2002 r. W wielu 
podsumowaniach pontyfikatu 
Papieża Polaka to wydarzenie 
zostało uznane za jedno z  naj-
ważniejszych.

Przygotowanie do tej rocz-
nicy rozpoczęliśmy w  niedzie-
lę, 22 sierpnia 2021 r. w  czasie 
VIII Pielgrzymki Czcicieli Bożego 
Miłosierdzia do Łagiewnik. Te-
raz proponujemy comiesięczną 
modlitwę w sanktuariach i koś-
ciołach związanych z  Bożym 
Miłosierdziem i rozważanie po-
szczególnych fragmentów pa-
pieskiego Aktu zawierzenia, któ-
re przygotowuje Ksiądz Arcybi-
skup Marek Jędraszewski, Me-
tropolita Krakowski. Zwieńcze-
niem będą uroczystości 20-lecia 
w  sierpniu 2022 r. w  Łagiewni-
kach. W  każdą niedzielę, która 
przypada po 17. dniu miesiąca 

z  Bazyliki Bożego Miłosierdzia 
jest transmitowana modlitwa 
w  Godzinie Miłosierdzia i  Msza 
Święta. Zachęcamy do łączenia 
się z  nami przez TVMilosierdzie 
na stronie www.milosierdzie.pl 
oraz nasz kanał YouTube. 

Kogo zaprosił Ksiądz Rek-
tor do udziału w tych przy-
gotowaniach?

Zaprosiliśmy i  zapraszamy 
nadal wszystkich Czcicieli Bo-
żego Miłosierdzia. Odzew jest 
spory, na dzień dzisiejszy wyra-
ziło zainteresowanie naszą ini-
cjatywą ponad 80 miejsc kultu 
Bożego Miłosierdzia na świe-

cie... Zaprosiliśmy do naszej 
inicjatywy sanktuaria Bożego 
Miłosierdzia na całym świecie, 
parafie pod wezwaniem Mi-
łosierdzia Bożego z  całej Pol-
ski, miejsca kultu i  wspólnoty 
Czcicieli Bożego Miłosierdzia. 
Już dziś mamy zgłoszenia m.in. 
z  Australii, Argentyny, Brazylii, 
Filipin, Ugandy, Tanzanii, Bur-
kina Faso, Meksyku, Białorusi, 
Kazachstanu, Włoch, Indii, a na-
wet z  Wietnamu. Zaintereso-
wanym wysyłamy tłumaczone 
na różne języki teksty modli-
twy w  Godzinie Miłosierdzia, 
rozważania na poszczególne 
miesiące oraz śpiewy o  Bożym 
Miłosierdziu. W  każdej chwili 
można dołączyć do wspólnej 
modlitwy, a w sprawie otrzy
mywania materiałów wystar
czy napisać na adres mailo
wy: info@milosierdzie.pl.

Cudowny wizerunek Mat
ki Bożej Różanostockiej jest 
jednym z  najpiękniejszych 
obrazów maryjnych w  Pol
sce. W  tym roku przypadła 
40. rocznica jego koronacji. 

Kult Matki Bożej Różano-
stockiej narodził się w  połowie 

XVII w. W 1652 r. Szczęsny i Eu-
frozyna Tyszkiewiczowie przy-
wieźli do swojej posiadłości 
w Krzywym Stoku namalowany 
w  Grodnie obraz Matki Bożej, 
przypominający wizerunek 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
„Tyszkiewiczowie umieścili ob-
raz w  sypialni swojego dworu 
i codziennie spotykali się przed 
nim na modlitwie – opowiada 
posługujący w  sanktuarium 
w Różanymstoku (archidiecezja 
białostocka) ks. Paweł Rudnic-
ki SDB. – 21 listopada 1658 r. za-
częły dziać się cuda. Zauważo-
no, że na czas modlitwy przed 
obrazem samoczynnie zapaliły 

się lampki oliwne, a  po domu 
rozniósł się piękny – wydoby-
wający się z  obrazu –  zapach 
róż. W  cudowny sposób roz-
kwitły również suche wianki, 
którymi obraz był przystrojo-
ny. Wzbudziło to wielkie po-
ruszenie wśród mieszkańców. 
Cud ten obserwowano jeszcze 
kilkukrotnie. Tyszkiewiczowie 
poprosili wtedy ojców domini-
kanów, którzy mieli swój klasz-
tor koło Sejn, o  zbadanie tego 
cudu. Stwierdzili oni, że jeśli to 
są konkretne znaki i jeśli Matka 
Boża sama wybrała to miejsce, 
to trzeba pozwolić ludziom tu 
się modlić”.

DOMiNikANie 
i PRAWOSłAWNe MNiSZki

Wybudowano drewniany 
kościół, umieszczono w nim ob-
raz, a że zaczęły się dziać kolej-
ne cuda i przybywało doń coraz 
więcej wiernych, zastąpiony zo-
stał on wkrótce – wybudowaną 
w  zaledwie 25 lat – nową, oka-
załą rokokową świątynią (wybu-
dowano również klasztor domi-
nikanów). Od tej pory wizerunek 
cieszył się niesłabnącym kultem 
wiernych wypraszających tam 
rozliczne łaski.

W  1866 r. nastąpiła kasata 
zakonu i  parafii, następnie ro-
syjski zaborca sprowadził tam 

mniszki prawosławne, a  kościół 
zamieniony został na cerkiew. 
14  sierpnia 1915  r. mniszki 
prawosławne uciekły z  Róża-
negostoku przed zbliżającymi 
się wojskami niemieckimi. Ory-
ginalny obraz zabrały ze sobą 
i do dziś znajduje się on gdzieś 
na terenie Rosji. Niemcy zamie-
nili kościół na stajnię dla koni, 
a klasztor na koszary.

NOWy OBRAZ
Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości świątynia po-
wróciła do katolików, reakty-
wowano parafię, sprowadzając 
tam w 1919 r. salezjanów, inicju-

jących w  Różanymstoku rożne 
dzieła wychowawcze. Wobec 
fiaska starań o  odzyskanie ob-
razu namalowano kilka nowych 
wizerunków Matki Bożej Różano-
stockiej. „Wierni uznali za «swoją 
Matkę Bożą» dopiero dzieło Jana 
Sawczyka z  warszawskiej pra-
cowni Włodzimierza Tura. Co cie-
kawe, autor obrazu zginął w Po-
wstaniu Warszawskim, a  z  jego 
licznych dzieł ocalał jedynie wi-
zerunek Matki Bożej Różanostoc-
kiej – podkreśla ks. Rudnicki. Ob-
raz ten wyróżnia się jeszcze pod 
innym względem: Matka Boża 
ma na nim niezwykłe oczy. – Moi 
uczniowie mówią, że są one 
w  3D. Nie są wpatrzone gdzieś 
w  dal, ale spoglądają na każde-
go, który podziwia ten obraz i się 
przed nim modli” – precyzuje 
ks.  Rudnicki. W  1929 r. wizeru-

Różanystok – kraina cudów
Wychowanką sióstr sa
lezjanek była Danuta 
Siedzikówna ps. „inka”, 
z  Różanymstokiem zwią
zany był też franciszka
nin o.  Czesław klimuszko; 
przed wizerunkiem Matki 
Bożej Różanostockiej czę
sto modliła się Marianna 
Popiełuszko i z pewnością 
bywał w  tym miejscu tak
że jej syn – bł. ks. Jerzy.

nadzieją 
dla świata

W czasie homilii wygłoszonej 
podczas tegorocznej Pielgrzym-
ki Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędra-
szewski powiedział, że inaugu-
rujemy tę niezwykłą modlitwę, 
aby „iskra, która stąd – zgodnie 
z  wolą Pana Jezusa – ma iść na 
cały świat, sprawiała, że coraz to 
nowi ludzie, w  nowych zakąt-
kach naszego globu będą mo-
gli z  coraz większym zaufaniem 
i z coraz bardziej głęboką wiarą 
powtarzać: «Jezu, ufam Tobie!»”. 

Korespondencja, którą pro-
wadzimy praktycznie z  całym 
światem, jest dla nas niezwykłym 
doświadczeniem, jak wielki jest 
zasięg modlitwy do Bożego Mi-
łosierdzia. Jesteśmy ubogaceni 
pięknymi świadectwami. Któż 
bowiem mógł wcześniej wie-
dzieć, że w dalekim Tengandogo 
w  Burkina Faso odmawiany jest 

codziennie po Koronce do Miło-
sierdzia Bożego papieski Akt za-
wierzenia; że w parafii św. Rocha 
w  miasteczku San Pedro w  Ar-
gentynie od 21 marca do 22 listo-
pada 2020 r. wierni łączyli się na 
Facebooku, odmawiając każdego 
dnia Koronkę, a  na koniec pro-
boszcz, ks. Sebastian, wychodził 
do drzwi kościoła i  błogosławił 
parafię Najświętszym Sakramen-
tem; że w Melbourne czekają na 
odnowę duchową po 200 dniach 
zamknięcia kościołów? Niezwy-
kłe oddziaływanie Bożego Miło-
sierdzia...

Rok przygotowań to wy-
zwanie...

Wydaje się nieraz, że rocznice 
różnych wydarzeń to jedna data 
gromadząca nas w  konkretnym 
miejscu i oceniamy je przez pry-
zmat ilości uczestników, którzy 

wzięli w  nim udział. 
Chcieliśmy tego uniknąć 
i dlatego daliśmy sygnał 
dla Polski i  dla świa-
ta 12 miesięcy przed 
20-leciem... Chcemy za-
interesować tym wyda-
rzeniem jak największą 
liczbę Czcicieli Bożego 
Miłosierdzia. Do niektó-
rych wiadomość dotarła 
już teraz, do innych do-
trze za miesiąc, za dwa... 
A  jeszcze inni usłyszą 
o  niej w  samą roczni-
cę... I  nie chodzi nam 
o  to, aby zgromadziły 
się w  jednym miejscu 
nieprzebrane tłumy, ale 
by orędzie miłosierdzia 
i  treści zawarte w  Akcie 

Milosierdzie
ROZMOWA Z kS. DR. ZBigNieWeM BielASeM, 
RekTOReM SANkTUARiUM BOżegO MiłOSieRDZiA 
W kRAkOWie-łAgieWNikACh.

nek ten uroczyście umieszczo-
no w kościele (od 1987 r. jest on 
bazyliką mniejszą), a cuda i łaski 
znów popłynęły wartkim stru-
mieniem i  nieprzerwanie płyną 
do dziś.

NADAl DZieJą Się TU CUDA
„Wypraszane są tu różne ła-

ski – uzdrowienia fizyczne (i  to 
nawet z  tak bardzo poważnych 
chorób jak nowotwory złośliwe), 
jak i  duchowe – mówi ks. Rud-
nicki. – Sam ich, pracując tu już 
od kilku lat, doświadczam. Kie-
dyś podszedł do mnie pan i po-
prosił o  spowiedź po 40 latach 
jej zaniedbywania. Co więcej, 
sam przyznał, że nie planował 
tej spowiedzi, ale zwiedzając tę 
bazylikę w  środku i  podziwiając 
obraz Matki Bożej, poczuł takie 
nieprzeparte pragnienie.

Mieliśmy w  ośrodku wycho-
wawczym przypadek chłopca 
Radka chorego na nowotwór 
(białaczkę). To było piękne, kie-
dy pozostali chłopcy modlili się 
za niego i... wyzdrowiał. Wiele lat 
temu na terenie parafii zdarzył 
się wypadek – dziewczynka spa-
dła z błotnika ciągnika i została 
przejechana tylnym kołem. Do-
znała obrażeń głowy, pęknięcia 
podstawy czaszki i  lekarze nie 
dawali jej szans na przeżycie, 
a  dzisiaj jest dorosłą kobietą, 
która ma męża, dzieci i  pracuje 
jako fryzjerka. Daje piękne świa-
dectwo, mówiąc, że żyje właśnie 
dzięki modlitwie swoich rodzi-
ców przed cudownym obrazem 
Matki Bożej. My, salezjanie i  sa-
lezjanki, mamy też przeświad-
czenie, że Matka Boża opiekuje 
się tu także naszymi pięknymi 

różanostockimi dziełami wycho-
wawczymi.

JUBileUSZOWA SUkieNkA 
i NOWe śWięTO

Najważniejszym wydarze-
niem w  powojennej historii wi-
zerunku była bez wątpienia jego 
koronacja. Zgodę na nią wydał 
– w  czasie swojego niezwykle 
krótkiego pontyfikatu – Jan Pa-
weł I. Dokonał jej 28 czerwca 
1981 r., w  zastępstwie zmarłe-
go miesiąc wcześniej prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskie-
go,  kard. Franciszek Macharski. 
Uczestniczyło w tej uroczystości 
250 tys. wiernych. Z okazji obec-
nego, uroczyście obchodzo-
nego jubileuszu na wizerunek 
nałożono nową sukienkę – dzie-
ło z  pracowni Drapikowskich 
z  Gdańska. Co więcej, od przy-

szłego roku w Archidiecezji Bia-
łostockiej obchodzone będzie 
także liturgiczne wspomnienie 
Matki Bożej Różanostockiej.

hb

zawierzenia docierały do ludzi na 
wszystkich kontynentach rów-
nież dzięki współczesnym środ-
kom społecznego przekazu.

Jest to na pewno wielkie 
wyzwanie, ale ufamy, że wy-
starczy nam sił, bo wypełniamy 
testament Jana Pawła II, który 
17 sierpnia 2002 r. mówił w  Ła-
giewnikach: Niech to przesłanie 
rozchodzi się z  tego miejsca na 
całą naszą umiłowaną Ojczyznę 
i  na cały świat. Niech się spełnia 
zobowiązująca obietnica Pana Je-
zusa, że stąd ma wyjść „iskra, któ-
ra przygotuje świat na ostateczne 
Jego przyjście”. Trzeba tę iskrę Bo-
żej łaski rozniecać. Trzeba przeka-
zywać światu ogień miłosierdzia. 
W  miłosierdziu Boga świat znaj-
dzie pokój, a człowiek szczęście! 

A w pamięci Księdza Rekto-
ra jak zapisał się ten dzień?

Pamiętam ten dzień bardzo 
dobrze. Byłem wtedy w  gronie 
kapłanów rozdających Komunię 
Świętą w  czasie Mszy Świętej 
w Bazylice. Dostąpiłem tego za-
szczytu, gdyż w czasach budowy 
nowej świątyni i  zaplecza dusz-
pasterskiego głosiłem kazania 
w  kilku parafiach naszej Archi-
diecezji, gdzie wraz z  siostrami 
ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia przyjeżdża-
liśmy z  orędziem miłosierdzia 
i  zbierane były ofiary na wspar-
cie podejmowanych prac.

W sobotę 17 sierpnia 2002 r. 
wszyscy ze wzruszeniem słu-
chali słów homilii Ojca Świę-
tego, który drżącym głosem 
mówił o znaczeniu tej świątyni, 
o  nadziei, którą daje miłosier-

dzie Boże i  wreszcie na koniec 
wypowiedział słowa: Dziś w tym 
Sanktuarium chcę dokonać uro-
czystego aktu zawierzenia świa-
ta Bożemu miłosierdziu. Czynię 
to z  gorącym pragnieniem, aby 
orędzie o  miłosiernej miłości 
Boga, które tutaj zostało ogło-
szone za pośrednictwem Siostry 
Faustyny, dotarło do wszystkich 

mieszkańców ziemi i napełnia-
ło ich serca nadzieją. Po chwili, 
gdy Ojciec Święty rozpoczął 
modlitwę zawierzenia, wszy-
scy wstali z miejsc, gdyż mieli 
świadomość, że uczestniczą 
w niezwykłym i historycznym 
wydarzeniu.

Dziękuję za rozmowę.

Czyli ta iskra Bożego Miło-
sierdzia nie tylko poszła, 
ale wciąż idzie w świat i za-
pala go nadzieją?
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Obraz Matki Bożej Różanostockiej  
w nowej sukience
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święta księżna Jadwiga śląska została patronką krosna Odrzań
skiego

Święta Jadwiga Śląska żyła na przełomie XII i XIII w. Urodziła się w Bawarii 
w arystokratycznej rodzinie i była żoną śląskiego księcia Henryka Brodatego, 
z którym w szczęśliwym małżeństwie miała siedmioro dzieci. Jednym z nich 
był obecny kandydat na ołtarze Henryk II Pobożny. Jadwiga była wzorową 
żoną i matką, troszczyła się o męża, dzieci i ich chrześcijańskie wychowanie. 
Pobożna księżna wiele czasu poświęcała pracy charytatywnej i społecznej, 
m.in stale utrzymywała na swoim dworze trzynaścioro chorych kalek i, co 
więcej, wszędzie z nimi jeździła, osobiście ich pielęgnując. 

Święta Jadwiga przez pewien czas przebywała na Zamku Piastowskim 
w Krośnie Odrzańskim i właśnie ten fakt stał się jednym z najważniejszych 
argumentów za uznaniem jej za patronkę tego miasta. Starał się o to ko-
mitet obywatelski poparty przez parafię pod wezwaniem świętej i władze 
samorządowe Krosna Odrzańskiego. Ostateczną decyzję wydała Stolica 
Apostolska.

Najprawdopodobniej już 
wkrótce papież Franciszek 
ogłosi nowego Doktora kościo
ła. Będzie nim, jak zapowie
dział, Ojciec kościoła św.  ire
neusz z  lyonu, który otrzyma 
tytuł „patrona jedności”.

 Święty Ireneusz (ok. 125-140 
– ok. 202) był z  pochodzenia 
Grekiem. Urodził się w  Smy-
rnie (dziś: Izmir w  Turcji). Był 
uczniem św. Polikarpa, który 
znał osobiście św. Jana Ewange-
listę. Nabywszy rozległą wiedzę, 
ok. 177 r. został biskupem Lyonu. 
Bywał w Rzymie. W ten sposób 
swoją osobą niczym pomostem 
połączył Kościół Wschodni z Ko-
ściołem Zachodnim i  właśnie 
dlatego – czczony w  obydwu 
Kościołach – ma otrzymać mia-
no „patrona jedności”. Zmarł 
śmiercią męczeńską. 

Ireneusz żył w  czasach 
mnożących się herezji. Miło-
wał prawdę i  oprócz jasnego 
wykładu prawd wiary jego ży-
ciowym celem stała się walka 
z  jej zniekształcaniem. Bene-
dykt XVI nazwał go „pionierem 
walki z  herezjami”. Źródłem 
prawdy, kanonem wiary Koś-
cioła i  fundamentem teologii 
było dla niego nauczanie apo-
stołów, apostolska Tradycja 
przechowywana w  Kościele 
i kierowana przez Ducha Świę-
tego. Uważał również, że jedy-
ną gwarancją prawowierno-
ści jest interpretowanie Biblii 
zgodnie z Tradycją Kościoła.

Występował głównie prze-
ciwko stanowiącym wówczas 
największe zagrożenie dla 
Kościoła gnostykom, uważa-
jącym, że do zbawienia do-

chodzi się poprzez wtajem-
niczenie i  poznanie „tajemnej 
wiedzy”, jakichś nieznanych 
powszechnie prawd. Zwalczał 
też m.in. montanizm głoszący 
wizję bliskiego końca świata 
i  postulujący potrzebę rady-
kalnego odsunięcia się chrześ-
cijan od świata.

Wypracował pojęcia Tra-
dycji i  sukcesji apostolskiej 
(stworzył pierwszą listę bisku-
pów Rzymu!) oraz pierwszą 
w  teologii koncepcję historii 
zbawienia. Załagodził rów-
nież ostry spór dotyczący daty 
świętowania Wielkanocy. Za-
chowały się dwa jego dzieła: 
Adversus haereses (Zdemasko-
wanie i odparcie fałszywej gno-
zy) oraz Dowód prawdziwości 
nauki apostolskiej, który Bene-
dykt XVI nazwał najstarszym 
wykładem „katechizmu nauki 
chrześcijańskiej”.

Dziś św. Ireneusz patronuje 
katolicko-prawosławnej grupie 
roboczej, której celem jest dialog, 
dążenie do zbliżenia i  komunii 
pomiędzy tymi Kościołami.

Miano Doktora Kościoła, 
czyli osoby, która przyczyniła 
się znacznie do rozwoju chrze-
ścijańskiej doktryny, teologii 
i  duchowości, nosi obecnie 
36 ludzi Kościoła. Są w tym gro-
nie m.in. św. Augustyn, św. Izy-
dor z Sewilli, św. Alfons Liguori, 
św. Jan od Krzyża, św.  Teresa 
z Lisieux, św. Teresa od Jezusa, 
św. Tomasz z  Akwinu, św. An-
toni Padewski, św.  Hildegarda 
z  Bingen. Papież Franciszek 
ogłosił już jednego doktora 
Kościoła – w 2015 r. został nim 
św. Grzegorz z Nareku.

Na początku października 
biskup kaliski Damian Bryl 
poświęcił izbę Pamięci wraz 
z  celą św. Maksymiliana kol
bego, utworzoną na terenie 
budynku i lO im. Marii Skło
dowskiejCurie w  Ostrzeszo
wie. Od 2005 r. o. Maksymi
lian jest duchowym patro
nem ostrzeszowskiej szkoły. 

W czasie drugiej wojny świa-
towej w budynku tym, należą-
cym wówczas do salezjańskie-
go gimnazjum, funkcjonował 
niemiecki obóz jeniecki. Niemal 
przez miesiąc, od 9 listopada 
do 8 grudnia 1939 r., w szkolnej 
sali przeznaczonej pierwotnie 
na warsztaty: stolarski i  ślusar-
ski, przebywał o. Maksymilian 
Kolbe. W  obozie towarzyszył 
mu o. Pius Bartosik oraz 37 nie-
pokalanowskich braci. Ogółem 
internowanych było tu kilkuset 
polskich cywilów.

Ojciec Maksymilian po raz 
pierwszy aresztowany został 
przez Niemców 19 września 
1939 r. Przetrzymywano go krót-
ko w obozie w Łambinowicach, 
a następnie – od 24 września do 
9 listopada 1939 r. – w Gębicach 
(ówczesne Amtitz) koło Gubina. 
Franciszkanów przywieziono do 
Ostrzeszowa pociągiem. 

8 grudnia o. Kolbe i pozostali 
franciszkanie zostali odwiezie-
ni do Warszawy, a  9 i  10  tego 
samego miesiąca powrócili 
do Niepokalanowa. Kolejne 
aresztowanie o. Kolbego przez 
Niemców, mające miejsce 17 lu-
tego 1941 r., zakończyło się jego 
śmiercią w obozie w Auschwitz.

***
W  ostrzeszowskim obozie, 

którego komendantem od 17 
listopada został Hans Mulzer, 
ewangelicki pastor w  randze 

porucznika, można było od-
prawić nabożeństwo, a  29 li-
stopada rozpoczęto rekolekcje 
przed uroczystością Niepoka-
lanego Poczęcia NMP. Przed 
zwolnieniem z  obozu i  wyjaz-
dem do Warszawy, co nastą-
piło w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia o  godz.  16.00, 
komendant pozwolił zakon-
nikom na przyjęcie Komunii 
Świętej przyniesionej z  pobli-
skiej parafii. 

Ostrzeszowianie jak tylko 
mogli pomagali uwięzionym. 
Różnymi przemyślnymi sposo-
bami przekazywali im pieczy-
wo, paczki żywnościowe, leki 
i odzież. 

Zachowało się złożone 
w  1970 r. zeznanie komen-
danta Mulzera. „Starałem się 
wprawdzie, jak mogłem, uczy-
nić zakonnikom pobyt w obo-
zie jak najbardziej znośnym. 
Mimo wszystko życie w obozie 
było trudne. Samo odosobnie-
nie działało na nich przygnę-
biająco. Musieli spać na podło-
dze bez koców. Posiłki były nie-
wystarczające. Przymusowa 
bezczynność nużyła. Bardzo 
przykre było również dla nich 
i to, że tygodniami pozostawa-
li bez religijnej pociechy, jaką 
stanowią Msza i  Komunia św. 
Jednakże ojciec Maksymilian 
Kolbe, z  którym miałem kon-
takty, jak również jego Bracia 
zakonni nigdy przede mną się 
nie żalili. Wręcz przeciwnie, los 
swój cierpliwie i z poddaniem 
znosili aż do godziny powro-
tu do klasztoru” – zaświadczał 
niemiecki komendant.

Cytat za: Władysław Graf, Ostrze-
szów. Ślady obecności św. Maksymi-
liana Marii Kolbego, Zeszyty Ostrze-

szowskie nr 11, Wyd. Ostrzeszowskie 
Centrum Kultury, 1992.

W Ostrzeszowie pamiętają!

Komendant Hans Mulzer z o. Maksymilianem 
i franciszkanami tuż przed opuszczeniem przez 

nich obozu w Ostrzeszowie, 8 grudnia 1939 r. 
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Więcej nas! Według najnowszego Rocz-
nika Statystycznego Koś-

cioła 31 grudnia 2019  r. liczba 
katolików wynosiła 1 344 000 000. To o 15 400 000 więcej 
niż w 2018 r.

Ogółem na świecie było wtedy 7 500 000 000 ludzi 
– o 81 300 000 więcej niż w 2019 r.

Był 29 kwietnia 1984 r. 
22letnia Włoszka, student
ka medycyny Sandra Sabat
tini z  Rimini, wraz ze swoim 
narzeczonym guido Ros
sim i  jego przyjacielem elio 
jechała na doroczne spo
tkanie Wspólnoty Papieża 
Jana XXiii. kiedy o godz. 9.00 
rano w igea Marina wysiadła 
z samochodu i chciała przejść 
przez ulicę, wjechało w  nią 
rozpędzone auto. Sandra do
znała ciężkich obrażeń ciała. 
Przewieziono ją do szpitala 
w Bolonii. Zapadła w śpiącz
kę i  już nigdy się z  niej nie 
wybudziła. Niespełna mie
siąc później, 2 maja, zmarła.

Sandra przyszła na świat 
19 sierpnia 1961 r. w  Riccione 
koło Rimini i  jako czterolatka 
przeprowadziła się z  rodziną 
do Rimini. Mając 12 lat, du-
chowo rozwinięta nastolatka, 
poznała miejscowego kapłana 

ks. Oreste Benziego – założy-
ciela Stowarzyszenia Jana XXIII 
(Comunità Papa Giovanni XXIII). 
Pod jego kierunkiem zaczęła 
się opiekować osobami niepeł-
nosprawnymi, chorymi, opusz-
czonymi i narkomanami. W tym 
czasie pogłębiło się również 
jej życie religijne wypełnione 
codzienną adoracją i  odma-
wianiem różańca, medytacją 
Słowa Bożego, czytaniem i roz-
ważaniem Psalmów, pisaniem 
pamiętnika. Miała również 
zwyczaj adorować Pana przez 
pierwszą godzinę każdego 
nowego roku. W  1980  r. zdała 
maturę i  zapisała się na studia 
na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Bolońskiego.

Pełna radości i wigoru, silna 
duchem, lubiąca biegać i śpie-
wać sportsmenka pragnęła 
służyć Kościołowi jako lekarka 
na misjach w  Afryce; plano-
wała też małżeństwo. W czasie 

narzeczeństwa ze starszym od 
siebie o  dwa lata, poznanym 
w 1978 r. Guido Rossim dawa-
ła dobry przykład innym, żyjąc 
w czystości.

24 października br. w  Rimi-
ni Sandra Sabbatini oficjalnie 
ogłoszona została błogosławio-
ną. Przyczynił się do tego cud 
wyproszony za jej wstawiennic-
twem – nagłe i niewytłumaczal-
ne uzdrowienie sekretarza ks. 
Benziego, 40-letniego Stefano 
Vitalego, u  którego w  2007  r. 
stwierdzono gruczolakoraka 
jelita z  licznymi przerzutami. 
Guido Rossi, były narzeczony 
Sandry, jest dziś diakonem, ma 
żonę i dwoje dzieci.

I  rzecz ciekawa: kiedy 
22 kwietnia 2009 r. przeprowa-
dzano rozpoznanie kanoniczne 
szczątków Sandry i otwarto jej 
grób, stwierdzono, że ze śmier-
telnych szczątków Sandry nic 
już nie pozostało. 

Pierwsza  
błogosławiona 
narzeczona

S a n d r a  S a b a t t i n iDoktorat dla 
„patrona 

jedności”

„Obaliwszy więc wszystkich (heretyków) wygłaszających 
bezbożne nauki o  naszym Stwórcy (...) trzymamy się nauki 
kościoła, bo ona jest zawsze ta sama i trwa niezmiennie, a ma 
świadectwa proroków, Apostołów i  wszystkich uczniów (...). 
Otrzymaliśmy ją od kościoła, wiec jej strzeżmy, a ona zawsze 
za sprawą Ducha świętego jakby w  drogocennym naczyniu 
niby znakomity depozyt wiecznie jest młoda i odmładza samo 
naczynie, w którym się znajduje. kościołowi bowiem powie
rzono ten dar Boży (...), w nim zawiera się jedność z Chrystu
sem, tj. Duch święty, zadatek niezniszczalności, wzmocnienie 
naszej wiary i drabina, po której wstępujemy do Boga. W koś
ciele postanowił Bóg Apostołów, proroków i  nauczycieli (...) 
i wszelkie inne działanie Ducha. Uczestnictwa w nim nie mają 
ci, co nie biegną do kościoła, lecz błędnym przekonaniem 
i niegodziwym postępowaniem sami pozbawiają się życia. Al
bowiem gdzie kościół, tam i Duch święty, a gdzie Duch Boży, 
tam kościół i wszelka łaska – Duch zaś jest Prawdą (...) – dowo
dził św. ireneusz z lyonu w dziele Zdemaskowanie i odparcie 
fałszywej gnozy (Adversus haereses).

katolickie święcenia ka
płańskie przyjął 72letni Mi
chael NazirAli – posiadający 
pakistańskie korzenie były 
już anglikański biskup Ro
chester w Anglii. 

Do pełnej komunii z Kościo-
łem katolickim Nazir-Ali powró-
cił 29 września br., w  święto 
Świętych Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i  Rafała, wstępując 
jednocześnie do Ordynaria-
tu Personalnego Matki Bożej 
z  Walsingham, utworzonego 
10 lat temu dla byłych duchow-

nych anglikańskich przez pa-
pieża Benedykta XVI.

Głównym motywem przej-
ścia Nazira-Alego do Kościo-
ła katolickiego była niezgoda 
na odchodzenie wspólnoty 
anglikańskiej od biblijnej wia-
ry i  chrześcijańskich wartości 
w stronę coraz większej aproba-
ty dla aktualnych mód, politycz-
nej i  kulturowej poprawności 
oraz idei neomarksistowskich.

Ksiądz Ordynariatu o. James 
Bradley poinformował niedaw-
no na Twitterze, że od 1992 r. 

do Kościoła katolickiego zosta-
ło przyjętych 12 biskupów an-
glikańskich!

MiChAel NAZiR-Ali 

Kolejny hierarcha anglikański został katolikiem!

kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego w  Zuzeli (diece
zja łomżyńska) oraz kościół 
pw. św. Antoniego z  Padwy 
w  kobylance (archidiecezja 
szczecińskokamieńska) to 
pierwsze polskie sanktuaria 
naszego nowego błogosła
wionego – kard. Stefana Wy
szyńskiego.

Świątynia w  Zuzeli została 
erygowana sanktuarium tuż po 
beatyfikacji Prymasa Tysiącle-
cia – 12 września br. Zuzela to 
miejsce narodzin i  chrztu Ste-
fana Wyszyńskiego. To właśnie 
tam znajdował się jego rodzin-
ny dom. Przy parafii –  w  zre-

konstruowanym drewnianym 
budynku dawnej wiejskiej 
szkoły, do której jako dziecko 
uczęszczał – funkcjonuje dziś 
Muzeum Lat Dziecięcych Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

18 września diecezjalnym 
Sanktuarium Prymasa Tysiącle-
cia oficjalnie ustanowiony zo-
stał, konsekrowany tego same-
go dnia, kościół w  Kobylance. 
Kardynał Wyszyński oficjalnie 
gościł tam 29 listopada 1957 r., 
zatrzymując się w  drodze do 
Szczecina. Zaprzyjaźnił się wte-
dy, a  potem przez długie lata 
korespondował z  ówczesnym 
pierwszym proboszczem pa-
rafii, salezjaninem ks. Piotrem 
Głogowskim.

Od 11 września swoje nowe 
archidiecezjalne sanktuarium 
ma też św. Jan Paweł II. Został 
nim kościół parafialny pod jego 
wezwaniem w  podhalańskim 
Nowym Targu (archidiecezja 

krakowska). Metropolita Kra-
kowski Arcybiskup Marek Ję-
draszewski ustanowił je m.in. 
po to, aby – jak czytamy w de-
krecie – „przybysze licznie prze-
mierzający szlak prowadzący 
w kierunku gór oraz góralski ród 
od pokoleń strzegący tradycji 
mógł znaleźć w  Zgromadzeniu 
Eucharystycznym, w  posłudze 
konfesjonału, w  ciszy adoracji 
i  we wspomnieniu przykładu 
życia oraz słów wypowiadanych 
na Podhalu przez Świętego Jana 
Pawła II odpowiedź na swoje 
duchowe potrzeby”. 

Dzień wcześniej w  Nowym 
Targu poświęcono również 
nowo powstałe rondo im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia. Cieka-
wostką jest, że z  nowego ron-
da można dojechać do ronda... 
św. Jana Pawła II, co w symbo-
liczny sposób łączy obydwu 
wielkich Polaków.

Prymasowskie sanktuaria

Patronka z bawarskiego rodu

W niedzielę 17 październi
ka w kościele SaintDenysde 
l’estrée w  SaintDenis pod 
Paryżem ordynariusz diecezji 
SaintDenis bp Pascal Delan
noy dokonał koronacji znaj
dującego się tam cudownego 
wizerunku Matki Bożej Czę
stochowskiej. 

Ikona Częstochowskiej Pani 
jest w  Saint-Denis od 2015 r. 
Sprowadzona została z  Polski 
przez posługujących w  para-
fii Saint-Denis, pracujących 
wśród Polaków polskich Księży 
Chrystusowców. Kościół, w któ-
rym obraz został umieszczony 
(w  bocznej nawie), nazywany 
jest Kościołem Nowym. Wybu-
dowano go w latach 1864-1867 
według planów słynnego archi-
tekta Eugène Viollet-le-Duc’a, 
a  dziś należy już do zabytków. 
Warto nadmienić, że Saint-De-

nis, a konkretnie tamtejsza ba-
zylika, była miejscem koronacji 
władców Francji. 

Wizerunki Matki Bożej Czę-
stochowskiej znaleźć dziś moż-
na na wszystkich kontynentach 
globu. Częstochowska Pani jest 
obecna wszędzie tam, gdzie 
przebywają przedstawiciele 
Polonii, cieszy się kultem w ca-
łej Europie. Wraz z  Polakami 
cześć oddają Jej także Afryka-
nie (m.in. w  Figuil w  Kameru-
nie), Amerykanie (m.in. w Doy-
lestown w  USA), Australijczy-
cy (w  Berrima-Penrose Park) 
i Azjaci. Mało tego, kopia ikony 
od 9  lat wciąż peregrynuje po 
całym świecie, promując obro-
nę życia w  ramach międzyna-
rodowej kampanii „Od Oce-
anu do Oceanu”. Wyruszając 
14  czerwca 2012 r. z  rosyjskie-
go Władywos toku, odwiedziła 

już 24 kraje Azji i Europy, 3 pro-
wincje Kanady i 46 stanów USA, 
Meksyk, Panamę, a  obecnie 
znajduje się w Ekwadorze, aby 
stamtąd wyruszyć do Kolumbii 
i Brazylii.

Francuska koronacja 
Królowej Polski

fot. Gérald Gambier, Wikimedia Commons, CC PD Mark
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Zamów bezpłatny katalog!
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Przesyłka gratis już od 120 zł!

Dzieła w wielkim formacie (24×33 cm) 
i w pełnym kolorze!

Tomasz Frasik

Historia Kościoła 
katolickiego 
w Polsce
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 760, 
twarda z obwolutą

KOD: 643913

199,00
249,00 zł

50 zł

Oszczędzasz

o. Hermann-Josef Weidinger

Wielki Zielnik Klasztorny
WYDAWNICTWO AA, 24×33, s. 544, twarda z obwolutą

KOD: 643838 

149,00
199,00 zł

149,00
199,00 zł

50 zł

Oszczędzasz

50 zł

Oszczędzasz

Wiera Kulikowa (red.)

Cudowne ikony
AROMAT SŁOWA, 24×33, s. 160, twarda

KOD: 758330

40 zł

Oszczędzasz

119,00
159,00 zł

Unikalne nowości na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim!

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polska i Polacy. Dzieje Narodu
Tom II, Od rozbiorów do współczesności
AROMAT SŁOWA, 24×33, s. 368, twarda z obwolutą

KOD: 758309

Do każdego zakupu Historii 
Kościoła katolickiego w Polsce 
w prezencie książka 
Mity i fakty o historii Kościoła

To dość niezwykłe w  dzi-
siejszych czasach, ale po-
święca Pani w  swoich po-
wieściach wiele miejsca 
tematowi wiary w  życiu 
bohaterów. Dlaczego? 

Rzeczywiście. Jestem wie-
rzącym i  praktykującym czło-
wiekiem, zostałam wychowana 
po katolicku, wiarę traktuję, 
jako bliską relację z  Bogiem. 
W sposób naturalny moją misją 
pisarską jest krzewinie wiary, 
przypominanie nauki Chrystu-
sa jako fundamentu, na którym 
ta wiara stoi. Moją drugą misją 
pisarską jest opowiadanie dzie-
ciom i młodzieży o prawdziwej 
historii Polski i na ten temat też 
wydałam kilka książek.

Czy można o  Pani powie-
dzieć: „pisarz katolicki”? 

Bardzo się o to staram, żeby 
być pisarzem katolickim. Współ-
pracuję z katolickimi wydawca-
mi. Określenie „pisarz katolicki” 
byłoby dla mnie nie lada nobi-
litacją.

Z  Pani powieści przebija 
nuta tęsknoty za dobrym, 
prostym życiem i tradycyj-
nymi wartościami. Myśli 
Pani, że taki przekaz znaj-
duje jeszcze odbiorców? 

Kiedy patrzyłam na tłumy 
ludzi, w  tym rodziny z  małymi 
dziećmi, idące w  tegorocznym 
Marszu Niepodległości, zrozu-
miałam, że nasze tradycje, na 
których zbudowaliśmy przed 
ponad tysiącem lat naszą pań-
stwowość i  przez stulecia bu-
dujemy nasze życie, to przede 
wszystkim tradycja chrześcijań-
ska i narodowa. Ona może ule-

gać w  kolejnych pokoleniach 
różnym modyfikacjom, może 
wprowadzać nowe elementy, 
ale trzon jej jest dostatecznie 
trwały, żeby nie zawahać się po-
wiedzieć, że w  zdecydowanej 
większości potrzebny naszemu 
społeczeństwu. Stąd mój prze-
kaz literacki nawiązujący do 
tych wartości. 

„Biblioteka Seniora” to se-
ria książek Pani autorstwa, 
które niedawno trafiły na 
księgarskie półki.

„Biblioteka Seniora” to seria 
powieści pokazujących życie 
z  perspektywy przeżytych lat 
w  aspekcie ważnych wartości. 
Dojrzali ludzie w tych książkach 
odnajdą siebie, swoje marzenia, 
przeżycia, uczucia. 

Każde pokolenie rządzi się 
swoimi prawami, obyczajami, 
poglądami. Ale są takie dzie-
dziny życia, jak rodzina, miłość, 
szacunek, rodzicielstwo, które 
w  każdym pokoleniu istnieją, 
choć są różnie postrzegane. 
W  tym sensie moje książki z  tej 
serii są także dla ludzi młod-
szych, choćby dla dorosłych 
dzieci dzisiejszych seniorów. Po 
co otwierać już otwarte drzwi? 
Może trzeba sięgnąć do do-
świadczeń ludzi dojrzałych, do 
ich spojrzenia na świat i  pomy-
słów na życie. Kiedy się zagłę-
bimy w światopogląd starszego 
pokolenia, zauważymy, że nie-
sie ono dużo ponadczasowych 
wartości. Że te wartości się nie 
dewaluują, tylko ludzie się zmie-
niają i chcą żyć coraz wygodniej. 
A  przecież miłość ofiarna, po-
święcenie, prawda, wiara były, 
są i  będą zawsze stać na straży 
naszego człowieczeństwa.

Proszę przybliżyć czytelni-
kom „Dobrych Nowin” po-
szczególne książki wydane 
w serii „Biblioteka Seniora”.

Weronika to opowieść o  sil-
nej kobiecie, która starała się 
przeżyć życie najlepiej jak umia-
ła. To historia dojrzewania do 
zgody na los, ale nie do rezygna-
cji. Moja bohaterka to kobieta 
z  krwi i  kości. Umiała kochać, 
pisała wiersze, była wrażliwym 
człowiekiem. Gdy jednak życie 
obeszło się z nią okrutnie, potra-
fiła stanąć do walki z przeciwno-
ściami losu i tę walkę wygrać. 

Odlot motyla składa się 
z dziesięciu opowiadań, których 
bohaterami są mężczyźni. Mają 
swoje pierwowzory w życiu. Są 
tam opowiadania o  różnych 
mężczyznach. O dopiero wcho-
dzących w  życie i  o  dojrzałych. 
O  zazdrośnikach i  nadopiekuń-
czych ojcach, o ludziach samot-
nych i poszukujących wsparcia.

Przebudzeni to moja najnow-
sza powieść. Opowiada między 
innymi o  niełatwych relacjach 

rodzinnych... Moim zdaniem pi-
sarz ma określoną rolę w społe-
czeństwie. Patrzy głębiej i widzi 
szerzej. Bardzo prosto jest na-
pisać łzawy romans okraszony 
obficie seksem, ale nie taka jest 
rola pisarza. Pisarz ma zauważać 
konflikty, wyboiste ścieżki i w ich 
labiryncie szukać rozwiązania. 
Pisze przecież dla czytelnika, dla 
konkretnego człowieka, który 
zmaga się z  przeciwnościami 
losu. Jestem w tym wieku, w któ-
rym dzieci pozakładały swoje 
gniazda. Mam wiele znajomych 
kobiet w  tej samej sytuacji. 
To z  rozmów z  tymi osobami, 
z  ludzkich opowieści zrodził się 
pomysł na Przebudzonych. 

Prócz prozy dla dojrzałych 
czytelników pisze Pani 
również dla dzieci. Szcze-
gólnie ciekawa wydaje się 
pierwsza z  serii książek 
„Wiara najprościej”. Czy 
może Pani opowiedzieć 

Moją misją jest krzewienie 
wiary

ROZMOWA Z PiSARką 
ElżbiEtą  

ŚniEżkowską-biElak, 
AUTORką kSiążek 
WyDANyCh W SeRii 
„BiBliOTekA SeNiORA” 
ORAZ „WiARA 
NAJPROśCieJ”

o  idei tej serii i  pierwszym 
jej tomie: A z narodzeniem 
Jezusa było tak...?

W ubiegłoroczną Wigilię mój 
pięcioletni wnuczek Michałek 
zapytał mnie: „Jak to było, że 
się Pan Jezus narodził?”. I  wte-
dy zrodził się pomysł na książ-
kę A  z  narodzeniem Jezusa było 
tak... Książka jest odpowiedzią 
na pytanie dziecka. 

Dzieci zadają wiele podob-
nych pytań. Przed wielu laty 
moja trzyletnia córeczka za-
pytała mnie: „Gdzie mieszka 
Bóg?”. Byłam młodą mamą i od-
powiedziałam jej na to pytanie 
najlepiej jak potrafiłam. Teraz 
myślę nad następną książeczką 
dla dzieci na ten właśnie temat. 
Trzeba rozmawiać z  dziećmi, 
słuchać, o co pytają, i starać się 
w  mądry i  przystępny sposób 
odpowiedzieć na te pytania. 
Jako pisarka postanowiłam 
odpowiadać im poprzez moje 
książki.

Zamówienia pod numerem telefonu: 661 128 006

Biblioteka
seniora

„WiARA 
NAJPROśCieJ”

To seria książeczek przy
gotowanych z myślą o ro
dzicach czy dziadkach, 
którzy pragną przeka
zywać dzieciom już od 
najmłodszych lat treści 
ewangeliczne. każdy, 
kto zmierzył się z  tym 
wyzwaniem, wie, że nie 
jest to proste. Serii tej 
przyświeca zatem idea, 
by stworzyć jak najlep
sze narzędzie pomocne 
w tym trudnym zadaniu. 
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Figura przedstawia Maryję 
z  lilią w  prawej dłoni, trzy-
mającą na lewym ramie-

niu Dzieciątko Jezus z krzyżem 
w  rączce. Matka Boża Opusz-
czonych z  Walencji jakby po-
chyla się ku wiernym, zarazem 
lekko skłaniając głowę. Na jej 
plecach można dostrzec coś 
w  rodzaju wybrzuszenia czy 
niewielkiego garbu. Właśnie 
dzięki temu oryginalnemu spo-
sobowi przedstawienia figura 
Patronki regionu Walencji i jed-
nej z  siedmiu Patronek regio-
nów autonomicznych Hiszpanii 
zyskała sobie miano Garbuski. 
Nie jest to jednak wynik błędu 
lub nieporadności jej twórcy 
czy twórców...

O TyM, JAk W WAleNCJi 
MATkA BOżA ZOSTAłA 
gARBUSką...

Niektórzy wiążą taką posta-
wę Maryi z Jej wielką pokorą; dla 
innych jest to wyraz Jej matczy-
nej troski o tych, którzy przycho-
dzą, aby u Jej stóp złożyć prośby 
i  podziękowania, a  także wyraz 
wsłuchiwania się w  zwierzenia 
swych dzieci. Jednakże powód 
takiego właśnie przedstawienia 
Maryi jest inny.

Otóż od początku XVI w. 
w Walencji coraz prężniej rozwi-
jało się bractwo charytatywne. 
Jego działalność miała głęboko 
religijny charakter, zakorzeniony 
w wierze i pobożności maryjnej, 
więc postanowiono wykonać 

wizerunek Patronki bractwa. 
Figura została wyrzeźbiona 
w  1416 r. za przyzwoleniem 
króla aragońskiego Alfonsa V 
Wspaniałomyślnego. Jednak 
rzeźba powstała jako figura ma-
jąca spoczywać na marach – naj-
pierw u boku porzuconych, cier-
piących na choroby umysłowe, 
niedługo później także powie-
szonych i  topielców. Tak, figura 
Garbuski miała w  zamierzeniu 
towarzyszyć zmarłym w  ich 
ostatniej drodze i  być niesiona 
w  procesjach pogrzebowych, 
dlatego – podobnie jak ciało 
zmarłego – miała spoczywać na 
marach, a  więc w  pozycji leżą-
cej. Pod jej głową umieszczano 
poduszkę: stąd to tak nietypo-
we ułożenie pleców i głowy. Już 
w  1426 r. kroniki wspomniały 
o „wizerunku Matki Bożej, która 
przechodzi ponad ciałami z pę-
dem lilii i z krzyżem”.

Figura została wykonana 
z  drewna i  pozłacanego srebra. 
Od strony pleców jest płaska, 
aby ograniczyć jej ciężar. To-
warzyszą jej dwie figurki Świę-

z pracowni nie tylko nikt nie wy-
chodził, ale i nie wydobywał się 
żaden dźwięk, postanowiono 
wyważyć drzwi. Oczom człon-
ków bractwa ukazała się wspa-
niała rzeźba Matki Bożej, a  ta-
jemniczy pielgrzymi zniknęli.

PATRONkA WAleNCJi 
i JeJ SANkTUARiUM

W pierwszej połowie XVII w. 
biskup Walencji Isidoro Aliaga 
wprowadził regułę, zgodnie 
z  którą figurę Maryi można bę-
dzie nosić na ramionach pod 
baldachimem, ale już nigdy na 
marach, gdyż tę praktykę uznał 
za niegodną. Figura, która do 
1623 r. znajdowała się w tzw. Ca-
pitulet, czyli w ówczesnym szpi-
talu, została przeniesiona do ka-
plicy zewnętrznej przy katedrze. 
Zmieniło się wówczas nie tylko 
miejsce, w którym wierni mogli 
się do niej modlić, lecz także 
sposób jej postrzegania. Po raz 
pierwszy w  sposób szczególny 
Matka Boża Opuszczonych stała 
się pośredniczką ludzkich spraw 
przed Bogiem w  1640 r., kiedy 
to król Filip III, nie mogąc do-
prowadzić do pokoju z  Anglią, 
nakazał wielką procesję z figurą 
Garbuski po ulicach Walencji. 
Od tamtej pory za każdym ra-
zem, gdy nad miastem zawisało 
niebezpieczeństwo, wierni nie-
śli w  procesji swą Patronkę, za 
Jej wstawiennictwem błagając 
Boga o  pokój, o  ustanie suszy, 
o wygaśnięcie zarazy...

MATeR DeSeRTORuM PO łACiNie, MARe De Déu DelS DeSAMPA-
RATS W WAleNCJAńSkieJ WeRSJi JęZykA kATAlOńSkiegO. WieR-
Ni NADAli JeJ CZUły PRZyDOMek lA GePeRuDeTA (CZy Też PO 
hiSZPAńSkU lA JOROBADiTA), CZyli gARBUSkA. TO NAPRAW-
Dę SeRDeCZNe (W  JęZykU kATAlOńSkiM i  hiSZPAńSkiM JeST 
ZDROBNieNieM) OkReśleNie SłyNNeJ Nie TylkO W  WAleNCJi 
i W  CAłeJ hiSZPANii, leCZ TAkże POZA JeJ gRANiCAMi FigURy 
MATki BOżeJ OPUSZCZONyCh MOże WSZAkże ZASkAkiWAć.

OPiekUNkA 
OPUSZCZONyCh DZiSiAJ

Także obecnie mieszkańcy 
Walencji otaczają swą ukochaną 
Garbuskę niesłabnącą i  gorącą 
czcią. Największe uroczystości 
ku Jej czci przypadają corocznie 
w  maju: po święcie Matki Bożej 
Opuszczonych w  Walencji ob-
chodzona jest jego oktawa. 

Drugi bardzo ważny okres 
świąteczny w  Walencji, także 
związany z  Matką Bożą Opusz-
czonych, przypada w  marcu, 
w  okresie poprzedzającym uro-
czystość św. Józefa. 

Wówczas mieszkańcy Walen-
cji okazują cześć i  wdzięczność 
Matce Opuszczonych w bardziej 
okazałej formie. Co roku przy-
gotowują monumentalną kopię 
figury swej Patronki, którą po-
krywają setkami tysięcy kwia-
tów. Odbywają się procesje, plac 
przed bazyliką jest bogato ude-
korowany kwiatami.

Piotr Rak

tych Niewiniątek, przywołując 
najważniejszą misję bractwa 
wobec najbardziej opuszczo-
nych: dotkniętych chorobą psy-
chiczną, więźniów, skazanych 
na śmierć i  zmarłych, o których 
nikt się nie upomina, wszystko 
to w  obliczu śmierci, pogrzebu 
i  przejścia do życia wiecznego. 
Ten właśnie szczegół pozwala 
zrozumieć niespotykany kształt 
pleców figury Matki Bożej 
Opuszczonych.

Nie znamy szczegółów po-
wstania tej pięknej figury ani jej 
autora. Z jej początkami związa-
na jest legenda wskazująca na 
anielskie pochodzenie rzeźby... 
Oto w 1414 r. do bractwa miało 
się zgłosić trzech młodzieńców 
w  strojach pielgrzymów, któ-
rzy zaproponowali, że w  ciągu 
trzech dni wykonają wizerunek 
Maryi, jeśli tylko dostaną od-
powiednie do tego miejsce i je-
dzenie. Gdy po czterech dniach 

„Garbuska”
 – Matka Boża Opuszczonych

W latach 16521666 wybudowano dla garbuski oddziel
ne sanktuarium tuż przy katedrze. Rok później uroczyście 
ogłoszono ją Patronką Walencji. 

Wiara mieszkańców miasta w niezawodną pomoc Maryi 
była tak wielka, że w chwili strasznego zagrożenia, w okre
sie wojen napoleońskich, najpierw na prośbę wojskowych, 
została ogłoszona generalissimusem w  podziękowaniu 
za zwycięskie odparcie pierwszego natarcia na Walencję 
(1810). Następnie, na kilka dni przed zajęciem Walencji 
przez wojska napoleońskie w 1812 r., zmieniono nawet na
zwę miasta na „Walencja Matki Bożej Ocalonych”. koniec 
końców, już po drugiej wojnie światowej przyznano Jej ho
nory wojskowe oraz tytuł wieczystego alkada (burmistrza) 
miasta.

Mimo że garbuska od 
stuleci czuwa nad Walencją, 
Jej wizerunek był ozdabiany 
„jedynie” koroną z  kwiatów 
aż do początku XX w. Do
piero arcybiskup Walencji 
kard. enrique Reig Casanova 
podjął starania o  ukorono
wanie Jej koronami papie
skimi. W  1921 r. papież Be
nedykt XV udzielił przywile
ju koronacji figury koronami 
papieskimi. Akt koronacji 
odbył się 12 maja 1923 r. 
w  obecności m.in. króla Al
fonsa Xiii. Powstał wówczas 
hymn koronacyjny, śpiewa
ny do dziś przy specjalnych 
okazjach, takich jak święto 
patronalne garbuski w maju 
czy fallas w marcu.

Majowe święto Matki Bożej Opuszczonych to także 
okazja do tradycyjnej pielgrzymki... podmorskiej. Patron
ka Walencji ma bowiem swe sanktuarium nie tylko w cen
trum miasta, lecz także pod wodą, u wybrzeży miasta. Jej 
wizerunek z brązu autorstwa ignacio Cuartero Fernándeza 
w 1977 r. został opuszczony na głębokość ok. 20 m w po
bliżu latarni morskiej. Co roku w  maju po Mszy świętej 
odprawionej na lądzie kilka łodzi zabiera członków klubu 
pływackiego i  nurkowego na morze. Nurkowie schodzą 
pod wodę, by złożyć kwiaty przy figurze Maryi, podczas 
gdy na powierzchni trwa modlitwa za zmarłych na morzu 
i za zaginionych. Ten zwyczaj jest kultywowany od ponad 
40 lat. W 2007 r. figurę wydobyto, aby poddać ją konserwa
cji i pokazać szerszej publiczności, a dwa lata później znów 
trafiła pod wodę, tym razem na głębokość 10 m w pobliżu 
siedziby królewskiego klubu Pływackiego w Walencji.

Tak więc Matka Opuszczonych jest nie tylko Patronką 
chorych i pozostawionych samym sobie, lecz także zagi
nionych; strzeże nie tylko miasta, lecz także jego wybrze
ży, opiekuje się ludźmi zawodowo związanymi z morzem.

Matka Boża Opuszczonych z Walencji ma swój sa
mochód, nazywany popularnie maremóvil, czyli „mat
ko mobilem”. Zazwyczaj „pielgrzymuje” nim kopia fi
gury Matki Bożej Opuszczonych i nawiedza okoliczne 
miejscowości. Figura pielgrzymia została wykonana 
w 1966 r. przez rzeźbiarza Octavio Vincenta. Procesja 
przeniesienia Jej figury z bazyliki do katedry jest jed
nym z najważniejszych wydarzeń podczas uroczystoś
ci odpustowych. Podczas niej dziesiątki dzieci niemal 
fruną, przekazywane z  rąk do rąk nad głowami wier
nych, by dotknąć płaszcza Maryi. Wszędzie czuć woń 
kwiatów, z nieba zdaje się spadać deszcz płatków róż. 
Jednak w  tym kolejnym już roku ograniczeń związa
nych z  pandemią także procesja Patronki miasta po 
ulicach Walencji odbyła się „matko mobilem”.

                            Odpowiedzi na pytania Czytelników

Jeszcze do niedawna uważa-
no powszechnie, że święto 
Bożego Narodzenia wpro-

wadzono poprzez chrystianiza-
cję pogańskiego święta słońca 
niezwyciężonego. Święty Łu-
kasz mówi o  Mesjaszu: „Słońce 
zbawienia”, a  św. Paweł określa 
chrześcijan mianem dzieci świa-
tłości. Powoływano się m.in. na 
starożytny dokument kościelny 
z  IV w.: „Dzień ten nazywają Na-
rodzeniem niezwyciężonego 
Słońca. Któż jest bardziej nie-
zwyciężony od naszego Pana, 
który ujarzmił i pokonał śmierć? 
A jeśli powiadają, że jest to dzień 
narodzin Słońca, to właśnie On 
jest Słońcem sprawiedliwości, 
o którym prorok Malachiasz po-
wiedział: «A  dla was, czczących 
moje imię, wzejdzie słońce spra-
wiedliwości i uzdrowienie w jego 
skrzydłach»”. Także św. Hieronim 
uważał, że 25 grudnia jest odpo-
wiednią datą, gdyż od tego dnia 
wydłuża się dzień, czyli ciemność 
ustępuje światłości.

Jednak ks. prof. Józef Naumo-
wicz, polski badacz wczesnego 
chrześcijaństwa z  UKSW w War-
szawie, jako pierwszy naukowiec 
ustalił, że pierwsze uroczyste ob-
chody Bożego Narodzenia miały 
miejsce w Betlejem w IV w. Przez 
pierwsze trzy wieki chrześcijań-
stwa nie obchodzono Bożego 
Narodzenia. Wcześniej celebro-
wano przede wszystkim Wielka-
noc. Świętowanie Bożego Naro-
dzenia rozpoczęło się zatem po 
zakończeniu okresu prześlado-
wań chrześcijan, po tzw. edyk-
cie mediolańskim, kiedy Kościół 
uzyskał wolność działania. Za-
częto wówczas stawiać wielkie 
bazyliki. Jedna z nich została zbu-
dowana w  Betlejem, nad grotą 
narodzin Jezusa, do której już 
wcześniej przybywali pielgrzymi. 
Inauguracja bazyliki odbyła się 
prawdopodobnie w  328 r. Brała 
w  niej udział św.  Helena, matka 
cesarza Konstantyna Wielkiego. 

Zatem w  oparciu o  mate-
riały źródłowe można dowieść, 
że pierwsze oficjalne obchody 
tych świąt miały miejsce po wy-
budowaniu bazyliki Narodzenia 

Pańskiego w Betlejem. Ustalił się 
także zwyczaj, że w wigilię święta 
patriarcha udawał się z  Jerozoli-
my w procesji do Betlejem, odle-
głego o ok. 8 km, i tam w Grocie 
Narodzenia odprawiał w  nocy 
Mszę Świętą, nazwaną później 
„Pasterką” w  nawiązaniu do 
ewangelicznej opowieści o  pa-
sterzach, którzy jako pierwsi od-
dali pokłon Nowonarodzonemu. 
Po czym obywało się całonocne 
czuwanie w bazylice wybudowa-
nej nad Grotą Narodzenia. W ten 
sposób zaistniały pierwsze wigi-
lie, jak i pierwsze pasterki. I ta tra-
dycja jest kontynuowana do dziś.

Początkowo obchody rocz-
nicy przyjścia na świat Chry-
stusa miały miejsce w Betlejem 
6  stycznia, a  w  późniejszym 
okresie 25 grudnia. Chodziło 
o symboliczną wymowę przesi-
lenia zimowego, kiedy to dzień 
jest najkrótszy, a noc najdłuższa. 
Przesilenie zimowe najlepiej 
bowiem obrazuje fakt przyjścia 
Zbawiciela, które Biblia przed-
stawiała jako „wzejście gwiazdy 
z Jakuba” (Lb 24,17), nawiedze-
niem „z  wysoka Wschodzącego 
Słońca” (Łk 1,78). Światłość ta, 
która rozświetliła ciemności, 
objawiła się w nocy pasterzom, 
prowadziła również Mędrców. 
Choć faktycznie przesilenie 
zimowe ma miejsce z  22 na 
23 grudnia, to w czasach rzym-
skich uznawano, że następuje 
ono 25 grudnia –  i  dlatego na 
tę datę ustanowiono Boże Na-
rodzenie. W  335  r. zwyczaj ob-
chodzenia Bożego Narodzenia 
dotarł z  Betlejem do Rzymu, 
a stamtąd do innych krajów.

Zatem współczesne bada-
nia, w tym ks. prof. Naumowicza, 
dowodzą, że obchody Bożego 
Narodzenia nie były związane 
z  zastąpieniem żadnych wcze-
śniejszych świąt pogańskich ze 
starożytnego Rzymu czy Egiptu 
świętem Słońca, jak dotychczas 
sądzono. Warto dodać, że Boże 
Narodzenie świętują 25 grudnia 
katolicy i protestanci. Prawosław-
ni obchodzą to święto 6 stycznia, 
a Ormianie 19 stycznia.

Ks. Leszek Smoliński

Wiele RóżNyCh śWiąT, OBRZęDóW ZOSTAłO 
PRZeJęTyCh PRZeZ ChRZeśCiJAńSTWO Ze ZWyCZAJóW 
POgAńSkiCh i NieJAkO OChRZCZONyCh. CZy PODOBNie 

ByłO Z OBChODAMi śWiąT BOżegO NARODZeNiA? 

Świętowanie 
Bożego Narodzenia

Chroń nas,  
Pani i Matko nasza!
Chroń nasze rodziny,  
nasze miasta,  
nasz dzisiejszy świat.
Oddalaj wojny  
i niezgodę.
Połącz zwaśnione serca 
radością z tego, że przy  
Tobie czujemy się  
Twoimi dziećmi.
Daj tym, którzy posiadają 
dobra i możność działania, 
oczy miłosierne i otwarte serce.
Wszystkim daj chleb, dach nad 
głową i dom pełen miłości.
Daj zdrowie chorym, 
cierpliwość w bólu cierpiącym,
pociechę strapionym, nadzieję 
tym, którzy ją utracili.
Od umysłów odsuń błędy, a od 
serc – słabość.
Pobudź grzeszników, aby 
otrząsnęli się z grzechu, 
a sprawiedliwych  
– do wyższej cnoty.
Spraw, byśmy żyli, śpiewając Ci 
i z Twym imieniem na ustach
doszli do oglądania Cię 
w chwale z Twym Synem 
Jezusem Chrystusem, 
który żyje i króluje wraz 
z Ojcem i Duchem świętym,
Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

MODliTWA  
DO MATki BOżeJ  
OPUSZCZONyCh

ułożył ją  
arcybiskup Walencji   
Marcelino Olaechea  

(1888-1972).
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„A ciebie to jeszcze dziwi?” – takie 
pytanie pada często, gdy obu-
rzamy się na kolejny niepraw-

dziwy tekst na jednym czy drugim 
portalu. Pojawia się też, gdy znów 

emocjonalnie komentujemy wy-
stąpienie jakiegoś polityka albo 
niedowierzamy, że ludzie, pomi-
jając fakty, głoszą półprawdy, 
które czasem można nazwać po 
prostu kłamstwem. Co jednak 

stanie się, gdy przywykniemy do 
takiego świata, w  którym manipulacje nikogo nie obu-
rzają, prawda jest względna, a słowa nie mają znaczenia? 
Niezmiennie od lat jestem adresatem pytania: „A  ciebie 
to jeszcze dziwi?”. Bardzo świadomie nie chcę uznać tego 
co powszechne –  i  w  tym wypadku złe – za normalność. 
Chcę się oburzać, chcę dawać emocjom dojść do głosu 
i  niedowierzać, jeśli tylko kłamstwo zastępuje rzetelność, 
a  w  miejsce faktów pojawia się: „A  mnie się tak wydaje”. 
Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce mi wytłu-
maczyć, że tak wygląda świat i tak już musi być. Ale wła-
śnie dlatego, aby to, co patologiczne, nie stało się moral-
nie akceptowalne, pozostanę zdziwiona. Choćbym miała 
niedowierzać w to, co widzę każdego dnia. 

    Weronika kostrzewa Radio Plus

Wszyscy potrzebujemy Bożej po-
mocy, siły i  błogosławieństwa 
Pana. Tę prawdę uświadamia-

my sobie, krocząc drogą adwentowe-
go oczekiwania ku Betlejem. Czuwanie 
wspólnoty Kościoła ma być połączone 
z  modlitwą liturgiczną, ale też z  modli-
twą indywidualną i  rodzinną. Papież 
Franciszek zachęca: „Wspólne odmawia-
nie przy stole Ojcze nasz nie jest rzeczą 
nadzwyczajną: jest łatwe! A wspólne od-
mawianie różańca w rodzinie jest bardzo 
piękne, daje wiele siły! A także modlitwa 
za siebie nawzajem: mąż za żonę, żona 
za męża, obydwoje za dzieci, dzieci za ro-
dziców, za dziadków... Trzeba się modlić 
za siebie wzajemnie. To jest modlitwa, 
która umacnia nas i  rodzinę”. Doświad-
czenie pandemii w  sposób szczególny 
uwydatniło zasadniczą rolę rodziny jako 
„Kościoła domowego” oraz znaczenie 
wspólnotowych więzi między rodzina-
mi, które czynią Kościół „rodziną rodzin” 
(AL 87). 

Bezpośredniemu przygotowaniu 
do świąt towarzyszą również znaki, któ-
re mają przybliżyć to, co wydarzyło się 
w Betlejem. Wśród nich szczególne miej-
sce zajmują szopki. Tomasz Celano, bio-
graf św. Franciszka z Asyżu, w Życiorysie 
pierwszym relacjonuje, jak to budowanie 
szopki rozumiał ów asyski Biedaczyna: 
„Jeśli chcesz, żebyśmy w Greccio obcho-
dzili święta Pańskie, pośpiesz się i pilnie 
przygotuj wszystko, co ci po wiem. Chcę 
bowiem dokonać pamiątki Dzieciątka, 
które narodziło się w Betlejem. Chcę na-

ocznie pokazać braki w  niemowlęcych 
potrzebach, jak został położony w żłobie 
i  jak złożony na sianie w  towarzystwie 
wołu i  osła” (s. 61). Wystrój szopki ma 
przypominać warunki i  klimat, w  jakich 
przyszedł na świat Jezus. Chociaż zwy-
czaj budowania szopki jest pielęgno-

wany na placu św. Piotra (w  tym roku 
podarowana przez Peru, które obchodzi 
200. rocznicę ogłoszenia niepodległości) 
i w kościołach, to jednak warto również 
podjąć taką próbę w  domu rodzinnym, 
zwłaszcza gdy są w nim dzieci w wieku 
szkolnym. Szopka przypomina bowiem 

proste, surowe warunki, ubóstwo, w któ-
rym narodził się Chrystus. Pamiętajmy 
zatem, aby figurkę Dzieciątka Jezus 
umieścić w szopce dopiero w noc Boże-
go Narodzenia. 

Umiłowany Syn został posłany na 
świat, aby ludziom ukazał miłosierne 

oblicze Ojca Boga i  ich zbawił. Budo-
wanie szopek ma skierować myśl nie 
tylko na historyczne wydarzenie naro-
dzin Jezusa, lecz także na „wewnętrzne 
Betlejem” człowieka. Budujemy szopki 
i  przygotowujemy je, wypełniając po-
staciami, aby były piękne. Własne wnę-

Wielu osobom przychodzi w życiu zmierzyć się z trud-
ną, samotną starością, niepełnosprawnością, cza-
sem niestety z nałogiem. Pozostawione same sobie, 

trafiają poprzez lokalne ośrodki pomocy społecznej do placó-
wek, które się nimi zajmą, tzw. DPS-ów. Najczęściej jesteśmy 
spokojni, że taka osoba, np. mieszkająca gdzieś obok nas, 
której sami nie mieliśmy odwagi pomóc, uzyskała w końcu 
wsparcie. Możemy więc śmiało mieć czyste sumienie. 

Jednak, w ostatnim czasie moje sumienie poruszyła 
rozmowa telefoniczna z moim niepełnosprawnym fi-
zycznie znajomym z dzieciństwa. Jest to mężczyzna, któ-
ry wpadł w nałóg alkoholowy. Nie radził sobie z własnym 
życiem i mieszkał w zatrważających warunkach. Gdy po 
wielu staraniach w końcu MOPS skierował go do zakła-
du opiekuńczego, okazało się, że mimo iż ma dach nad 
głową, łóżko i jedzenie, to wcale nie jest mu tam dobrze. 

Na moje pytanie, jak będą wyglądały tam święta Boże-
go Narodzenia, czy jako mieszkaniec tego domu może się 
spodziewać, że otrzyma jakiś drobny upominek świątecz-
ny, rozpłakał się. Wkrótce też zadzwoniłem do znajomej, 
pracującej w podobnej placówce, z pytaniem, czy w jej 

miejscu pracy podopieczni otrzymają świąteczny prezent. 
Odpowiedziała, że tak, jeśli oczywiście sami go sobie ku-
pią. Wiem dobrze, że nie mogą tego zrobić. Jeśli mają ja-
kieś świadczenia, przeznaczane są one prawie w całości 
na pokrycie kosztów pobyt w tym miejscu. 

Moje sumienie podpowiedziało mi, aby pomóc nie 
tylko mojemu koledze, lecz także innym osobom w po-
dobnej sytuacji. 

Ludzie, którzy mieszkają w Domach Pomocy Spo-
łecznej, jak mój niepełnosprawny kolega, nie usiądą 
w ciepłym fotelu przy kominku, ciesząc się z biegających 
wnuków i roześmianych twarzy tych, których kochają. 
Nie będą mieli nawet możliwości przyjść na świąteczny 
poczęstunek organizowany przez parafię, Caritas, mia-
sto. Niestety, święta Bożego Narodzenia spędzą w miej-
scach, o których my myślimy, że są mlekiem i miodem 
płynące, a sami jej mieszkańcy syci i szczęśliwi... 

O ile znajdę darczyńców, to Fundacja Małych Stópek, 
którą kieruję, w tym roku sporządzi ponad 3000 świą-
tecznych paczek. Być może to tak niewiele, ale wierzę, że 
warto… choćby dla jednego ich  uśmiechu.

„Macie ośrodek, macie wszystko!”
Czy aby na pewno?

      ks. Tomasz kancelarczyk fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

trza też powinniśmy wypełniać uczyn-
kami miłości, jak uważne słuchanie, 
cierpliwość, otwartość na tych, którzy 
oczekują od nas pomocy. W ten sposób 
realizujemy w praktyce przykazanie mi-
łości: „Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z  tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Przez cały czas adwentu i narodzenia 
Pańskiego pojawia się wiele elementów 
odnoszących się do rodziny. Zwieńcze-
niem ich jest święto Świętej Rodziny, 
które przypomina, że „chrześcijańskie 
orędzie o  rodzinie to naprawdę dobra 
wiadomość” (AL 1). Stąd warto przywo-
łać słowa modlitwy do Świętej Rodziny 
z adhortacji Amoris laetitia: 

„Jezu, Maryjo i  Józefie, w  was kon-
templujemy blask prawdziwej miłości, 
do was zwracamy się z ufnością. Święta 
Rodzino z  Nazaretu, uczyń także nasze 
rodziny środowiskami komunii i  Wie-
czernikami modlitwy, autentycznymi 
szkołami Ewangelii i małymi Kościołami 
domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, 
niech nigdy więcej w  naszych rodzi-
nach nikt nie doświadcza przemocy, za-
mknięcia i podziałów: ktokolwiek został 
zraniony albo zgorszony, niech szybko 
zazna pocieszenia i  uleczenia. Święta 
Rodzino z Nazaretu, przywrócić wszyst-
kim świadomość sakralnego i  nienaru-
szalnego charakteru rodziny, jej piękna 
w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, 
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błaga-
nia! Amen”.

Ks. Leszek Smoliński

W drodze do Betlejem

lista miejsc, w  których będzie 
się szerzyć kult papieża Polaka, po
większyła się o  kościół parafialny 
pw. Opatrzności Bożej w  gdańsku
Zaspie oraz kaplicę na Jasnej gó
rze, a  papieski patronat otrzymało 
miasto Staszów.

Kościół parafialny pw.  Opatrzności 
Bożej w Gdańsku-Zaspie został ustano-
wiony archidiecezjalnym sanktuarium 
św. Jana Pawła II. Jest ono swoistym 
upamiętnieniem pielgrzymki papie-
skiej do Polski w  1987 r. 12 czerwca 
1987 r. papież spotkał się z pielgrzyma-
mi właśnie na terenie gdańskiej Zaspy 
i celebrował tam Mszę Świętą dla świa-
ta pracy. Od czerwca br. na terenie pa-
rafii w  Zaspie działa Gdański Ośrodek 
Dokumentacji Papieża Jana Pawła II.

Nowe miejsce kultu św. Jana Paw-
ła II powstało również na Jasnej Górze. 
Poświęcona została tam nowa pa-
pieska kaplica utworzona pomiędzy 
Wieczernikiem a  kaplicą Sakramentu 
Pokuty. Umieszczono w  niej m.in. re-
likwiarz z  krwią papieża, jego (jakże 
znamienny w tym miejscu) akt zawie-
rzenia Maryi „Totus Tuus”, replikę pa-
storału, stacje drogi krzyżowej, a także 

obraz przedsta-
wiający Jana 
Pawła  II w  or-
nacie z  logo VI 
Ś w i a t o w y c h 
Dni Młodzieży. 
Warto nadmie-
nić, że spory 
wkład w  po-
wstanie ka-
plicy wnieśli 
Węgrzy.

Decyzją 
Stolicy Apo-
s t o l s k i e j , 
na życze-
nie włodarzy miasta 16 października 
św.  Jan Paweł II został też ogłoszony 
oficjalnym patronem Staszowa (die-
cezja sandomierska). Już w 2011 r. sta-
szowski kościół pw. Ducha Świętego 
ustanowiony został Sanktuarium Mo-
dlitwy Jana Pawła II. Świątynia ta jest 
wotum wdzięczności za uratowanie 
życia Jana Pawła II podczas zamachu 
w  dniu 13 maja 1981 r. Znajduje się 
tam papieska kaplica z  figurą przed-
stawiającą modlącego się papieża 
oraz papieskie relikwie (ornat). hb

Święty Jan Paweł II
– Zaspa, Jasna  
Góra i Staszów
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Wspominany w  kościele 2  grudnia 
o.  Rafał Chyliński  (16941741), żyjący 
w  czasach „króla Sasa” franciszkański 
kapłan, jest jednym z najmniej znanych 
polskich błogosławionych. Niesłusznie. 
Czy wiesz, że...
 ■ Był szlachcicem, a  zanim został fran-
ciszkaninem i  kapłanem – wojakiem, 
chorążym jazdy pancernej. Przebywał 
w  wielu klasztorach – najdłużej (kilka-
naście lat) w  Łagiewnikach koło Łodzi, 
gdzie do dziś spoczywa jego ciało.
■ Był wspaniałym kapłanem, cenionym 
kaznodzieją, obleganym i  wyrozumia-
łym spowiednikiem. Niezwykle naboż-
nie odprawiał Mszę Świętą i  wszystkie 
nabożeństwa. „Przeklęty, który dzieła 
Boskie czyni niedbale” – mawiał. Jeszcze 
za życia uważano go za „cudotwórcę” 
i „mocnego egzorcystę”.
■ Dał się poznać jako wzór zakonne-
go posłuszeństwa i  ubóstwa. Kiedyś, 
gdy siedział na fotelu zakonnego cyru-
lika, został wezwany do przełożonego. 
Zerwał się i  stanął przed gwardianem 
z  ogoloną... połową brody. Wytłuma-

czył się... „świętym posłuszeństwem”. 
Nie znał wartości pieniędzy, nigdy nie 
troszczył się o  następny dzień życia, 
a  wszystko, co otrzymywał, rozdawał 
nędzarzom. Podróżował zawsze pie-
chotą, choć musiał niekiedy przemie-
rzać setki kilometrów.
■ Przez niemal całe życie cierpiał na 
chroniczne bóle głowy i  na skutek nie-
gojącej się rany w  nodze. Mimo to po-
dejmował surowe posty i  umartwienia 
(m.in. biczowanie).
■ Nazywano go „głupim”, „szalonym”, 
„dziadowodzem” i „dziadowskim bisku-
pem”. „Deo gratias (Bogu niech będą 
dzięki)!” – kwitował te obraźliwe słowa.
■ Do śmierci pielęgnował matkę, wziął 
także na swoje wychowanie młodego 
wyrostka – chorego żydowskiego prze-
chrztę Franciszka Nowickiego, który 
przysporzył mu wielu wychowawczych 
kłopotów.
■ Opiekował się wieloma biedakami 
i ofiarnie posługiwał chorym (bywało, że 
własnymi ustami wysysał ich rany). Pew-
nego dnia w porze obiadowej biegał po 

cmentarzu. Na pytanie, po co tak biega, 
mając chore nogi, odparł: „A to nóg pró-
buję, czy będę mógł prędko iść, jak mi 
dadzą znać do chorego”.
■ „Lepiej, matko, dać się oszukać kilku 
wydrwigroszom, aniżeli jednego praw-
dziwie potrzebującego odpędzić od fur-
ty i nie dać pomocy”, bo przecież „Pan Je-
zus nawet łotrowi dał łaskę nawrócenia, 
to czemuż i ci nasi łotrzykowie, polujący 
na chleb ubogich, kiedyś nie mieliby się 
nawrócić?”. Tak odpowiedział matce, któ-
ra przestrzegała go, że wielu naciągaczy 
wyzyskuje jego dobroć.
 ■ Nie znosił sprośnych żartów i  prze-
kleństw. Jeśli ktoś w jego obecności klął, 
czerwienił się z  oburzenia, siarczyście 
spluwał i – szepcząc: „Jezus, Maryja” – wy-
chodził. „Z  każdego słowa człowiek ra-
chunek przed Sędzią Najwyższym zdawał 
będzie” – przypominał co bardziej krew-
kim. Nie był jednak „smutasem”. Smucą-
cych się przestrzegał, że „z smutnych bies 
może mieć uciechę niepotrzebną”.
■ Podczas epidemii, która wybuchła 
w Krakowie w 1736 r., narażając własne 

„Rejtan” w pocerowanym habicie
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życie ofiarnie 
pielęgnował 
c h o r y c h , 
pocieszał, 
u d z i e l a ł 
im sakra-
m e n t ó w 
świętych.
 ■ Podczas 
b e a t y f i -
kacji Jan 
Paweł  II 
porównał 
go do Rejta-
na – posła, który 
przeciwstawił się 
rozbiorowi Polski. Błogosławionego Ra-
fała „życie ukryte (...) w Chrystusie, było 
protestem przeciwko tej samoniszczącej 
świadomości, postawie i  postępowaniu 
społeczeństwa szlacheckiego w  (...) sa-
skich czasach, które wiemy jaki miały fi-
nał”. „Zastanówmy się wszyscy, (...) – trzy-
dzieści pięć milionów Polaków – (...) nad 
wymową tej beatyfikacji właśnie w Roku 
Pańskim  1991 r.” – dodał.

hb
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O  s. Katarzynie można by 
pisać wiele. Tu przywoła-
my zaledwie kilka faktów 

z  jej życiorysu, który mógłby 
posłużyć jako scenariusz do nie-
jednego filmu.

MOkRZySkA
Ta niewielka miejscowość 

znajduje się zaledwie kilka kilo-

ByłA JAk PROROkiNi ANNA, kTóRA TRWAłA W śWiąTyNi NA MO-
DliTWie. WielU MóWiłO DO NieJ PO PROSTU MATeCZkA, BO ByłA 
JAk MATkA: TROSkliWA, CZUłA i kOChAJąCA. SiOSTRA kATARZy-
NA, FRANCiSZkANkA RODZiNy MARyi ByłA – MOżNA By POWie-
DZieć – ZWykłą SiOSTRą ZAkONNą, A JeDNAk W PAMięCi TyCh, 
kTóRyM POSłUgiWAłA, ZAPiSAłA Się JAkO OSOBA śWięTA. 

metrów od Szczepanowa – miej-
sca kultu św. Stanisława Biskupa 
i  Męczennika (diecezja tarnow-
ska). To właśnie tam w  1960 r. 
została skierowana do pracy 
s. Katarzyna. Wówczas francisz-
kanki mieszkały w domu, który 
otrzymały w  spadku od jednej 
z  mieszkanek i  to tam powsta-
ła pierwsza kaplica (wcześniej 

w  miejscowości nie było ani 
kościoła, ani kaplicy). Niestety, 
ludzie gromadzący się tam na 
modlitwie przeszkadzali wła-
dzom komunistycznym, które 
postanowiły ją zamknąć, zbu-
rzyć lub zmienić na magazyn. 
Sprzeciwiali się temu mieszkań-
cy Mokrzysk oraz siostry. Cała 
złość komunistów spadła wów-
czas na s. Katarzynę. To właśnie 
ją wzywano na przesłuchania 
do Brzeska, dręczono przez wie-
le godzin pytaniami, a  nawet 
stosowano wobec niej prze-
moc fizyczną. Gdy nie udało się 
z niej wydobyć żadnych zeznań, 
w nocy wypuszczono ją i musia-
ła wracać pieszo do domu 6 km.

Dzięki staraniom s. Katarzy-
ny nie tylko ocalała kaplica, lecz 
także został wybudowany pięk-
ny kościół w Mokrzyskach.

MATkA
Siostra Katarzyna, choć wraz 

z  innymi siostrami ciężko praco-
wała na swoje utrzymanie, za-
wsze znajdowała czas dla innych. 
Wielu, gdy miało jakiś problem, 
najpierw udawało się do niej po 
radę. Szczególnie drogi był jej los 
rodzin wielodzietnych i dzieci. 

PAMięć TRWA 
Od śmierci s. Katarzyny mi-

jają lata. Na jej grobie wciąż 

jednak płoną znicze i modlą się 
ludzie, którzy przyrzekli o  niej 
pamiętać zawsze, ale szczegól-
nie w Dzień Zaduszny, w roczni-
cę śmierci, czyli 10 listopada, 
i  w  jej imieniny (25 listopada). 
Wielu, widząc jak dobra była 
za życia i jak chętnie pomagała 
ludziom, także i teraz przyzywa 
jej pomocy i  wstawiennictwa, 
a  ona wyprasza dla nich łaski 
u Pana Boga. Świadectw o tym 
wciąż przybywa. FRAgMeNT śWiADeCTWA  

S. MARii NOWAkOWSkieJ:

Opowiadała Siostra Katarzyna, że za 
czasów stalinowskich budowali kościół. 
Brano ją wówczas „na NKWD”. Gdy ją chcie-
li bić milicjanci, to przyjechał komendant 
i  mówił: „uciekajcie, ja sobie z  nią pora-
dzę”. A do ucha szeptał Siostrze: „Niech Sio-
stra buduje kościół, gdy deszcz pada, albo 
w nocy. Niech się ludzie modlą”. On był życz-
liwy i  wdzięczny Siostrze, bo ona całą jego 
rodzinę otaczała opieką. Gdy był małym 
chłopcem, zmarł mu ojciec, a mama dosta-
ła pomieszania zmysłów. Siostra Katarzyna 
karmiła te dzieci, chodziła po dworach, że-
brała o odzież i jedzenie dla nich”.   

FAgMeNT śWiADeCTWA  JANiNy kAWAłkO:

Siostra Katarzyna była dobrą gospodynią. Wiele lat pracowałyśmy razem 
na ich gospodarstwie, które było jedynym ich środkiem utrzymania. Siostra 
Katarzyna zawsze nosiła przy sobie kawałki chleba i w razie potrzeby dzieliła 
się nimi. Pamiętam, jak pewnego razu wynosiłyśmy na widłach siano z pod-
mokłej części łąki na miejsca wyżej położone. Słońce było bardzo mocne, a my 
nie miałyśmy nic do picia, a gardła nasze były suche. Wtedy Siostra Katarzyna 
wzięła chleb i powiedziała, aby go rzuć powoli i w ten sposób zniknie uczucie 
pragnienia. Tak też się stało. Miała otwarte serce dla każdego – od dziecka aż 
po ludzi starych, schorowanych i będących w potrzebie. 

Starała się godzić strony zwaśnione i  skłócone. Bardzo lubiła dzieci, dla 
których zawsze miała coś dobrego. Gromadziła dzieci na nabożeństwach ma-
jowych. Dużo mówiła o Panu Bogu i Matce Najświętszej. Zabiegała, aby dzieci 
już od 6. roku życia przystępowały do Komunii Świętej. Przygotowywała ich 
do tego wraz z innymi siostrami.

FRAgMeNT śWiADeCTWA P. ANNy:

Przyszedł dzień, że i na mnie spadł dramat rodzinny, nieoczekiwany i bole-
sny. Stanęłam przed widmem rozpadu małżeństwa i  rodziny. Podzieliłam się 
tym problemem z przyjaciółmi. Gdy było mi bardzo ciężko, jechałam do nich 
i  godzinami rozmawialiśmy. Zawsze podtrzymywali mnie na duchu i  zapew-
niali o  modlitwie. Ośmielona ich wsparciem, poprosiłam, aby polecili moją 
rodzinę opiece i wstawiennictwu Siostry Katarzyny. Myślałam sobie, że skoro 
uratowała ich rodzinę, to wysłucha i moich próśb. 

Z chwilą objęcia moich spraw modlitwą i wstawiennictwem Siostry Katarzyny, 
wszystko powoli zaczęło zmieniać się na lepsze. Dziś, kiedy piszę te słowa, mogę 
powiedzieć, że moje małżeństwo zostało uratowane. W ubiegłym roku dwójka na-
szych dzieci zawarła związki małżeńskie, a kilka dni temu urodził się nam wnuczek 
Szymon. Córka Kasia jest także w stanie błogosławionym.

FRAgMeNT śWiADeCTWA P. BOżeNy:

Pragnę z głęboką wdzięcznością podziękować Panu Bogu 
za uzdrowienie mojej córki Natalki (nowotwór złośliwy na na-
rządach kobiecych) i narodzenie się zdrowej córki Zuzi. Dzię-
kuję z całego serca Siostrze Katarzynie za jej wstawiennictwo 
i wyproszone łaski.

Przed Mszą Świętą zobaczyłem 
zmienioną twarz Księdza Proboszcza. 
Ksiądz Jan łamiącym się głosem po-
prosił o modlitwę w intencji będącego 
w  śpiączce klinicznej Kamila. (...) Za-
cząłem intensywnie myśleć o Siostrze 
Katarzynie. Zacząłem błagać ją o  po-
moc i  ratunek dla chłopca: „Siostro, 
pomogłaś wielu osobom i mojej rodzi-
nie, pomóż, proszę, Kamilowi. Wyproś 
u Jezusa Chrystusa ocalenie dla Kami-
la i  potrzebne łaski dla jego rodziny”. 
Powiedziałem jeszcze: „Siostro, to 
Twój czas – teraz albo nigdy”. 

Po tych słowach zrobiło mi się głu-
pio, bo jakim prawem wymuszam na 
Siostrze Katarzynie działanie. Powie-
działem więc cicho: „Przepraszam”. 
Przez cały czas widziałem Siostrę Ka-
tarzynę, czułem dziwne ciepło w oko-
licy serca i  zrozumiałem potrzebę 
uczestnictwa w tej Mszy Świętej. Mo-
dliłem się za Kamila. Powtarzałem 
w  kółko: „Siostro Katarzyno, pomóż, 
ratuj, wysłuchaj”.

Podczas Komunii zobaczyłem ro-
dziców Kamila z  rodziną. Po Mszy 
Świętej poprosiłem, aby poszli na 

FRAgMeNT śWiADeCTWA MARkA ADAMCZykA:

grób Siostry Katarzyny, bo czeka 
i  z  dziwną pewnością powiedziałem, 
że wszystko będzie dobrze, że Siostra 
pomoże.

W  sobotę zawiozłem im świadec-
twa o  Siostrze Katarzynie dla zapo-
znania się i  by mogli i  oni prosić ją 
o  potrzebne łaski. W  krótkim czasie 
nadeszła radosna wiadomość, że stan 
zdrowia Kamila szybko się poprawia. 
Ja wiem, że to Siostra Katarzyna wy-
słuchała naszych modlitw i zaniosła je 
do Pana Jezusa. 

27 maja 2019 roku spotkałem 
mamę Kamila. Ze łzami w oczach dzię-
kowała mi za modlitwę i  zapewniała, 
że byli na grobie Siostry Katarzyny. 
Mówiła, że głęboko wierzy w  jej po-
moc, ponieważ lekarz prowadzący Ka-
mila powiedział, że to prawdziwy cud, 
że po wylewie nie ma śladu, ani skut-
ków ubocznych, a  organizm pacjenta 
regeneruje się bardzo szybko. (...)

Parę dni później spotkałem Kami-
la i powiedział mi, że był z rodziną na 
grobie Siostry Katarzyny i że jest prze-
konany, że tak szybko powrót do zdro-
wia to zasługa Siostry.

Mateczka Siostra
Katarzyna Przybytniak 

(1899-1996)

FRAgMeNT śWiADeCTWA 
kS. MARiANA WAlA:

Siostra Katarzyna była 
bardzo uczulona na biedę 
i  choroby ludzi. Odwiedzała 
ludzi biednych, zwłaszcza 
rodziny wielodzietne, i  za-
nosiła im niezbędne rzeczy, 
których potrzebowali. Pa-
miętam taki mały szczegół 
– przed Świętami Bożego Na-
rodzenia, jako wikariusz pa-
rafii, jeździłem do chorych. 
W  jednym z  domów zasta-
łem skrajną nędzę. udzieli-
łem Sakramentów Świętych, 
zostawiłem kilkadziesiąt 
złotych i  pojechałem dalej. 
Potem powiedziałem o  tych 
ludziach Siostrze Katarzy-
nie. Okazało się, że Siostry co 
pewien czas odwiedzają ten 
dom, ale zaraz po rozmowie 
ze mną Siostra Katarzyna 
wzięła swoje prześciera-
dła, ręczniki, jedzenie i  po-
szła z  drugą siostrą do tego 
domu, by posprzątać miesz-
kanie, posłać łóżka, napalić 
w  piecu, uszczelnić drzwi 
i przygotować posiłek.

Zdjęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ewangelia wg św. łukasza 21,2525.3436.

Nie mamy wątpliwości co do 
tego, że Jezus zapowiada 
rzeczy przerażające. Takie, 

których świat do tej pory nie wi-
dział i  które nawet trudno sobie 
wyobrazić. Czytając te Jezusowe 
zapowiedzi, można odnieść wra-
żenie, że przyjdzie taki moment, 
w  którym Bóg ukryje gdzieś swoją 
odwieczną miłość do stworzenia, 
odsunie na bok swoje miłosierdzie 
i  ojcowską cierpliwość i  każe nam 
przechodzić przez doświadczenia 
niezwykle trudne. Znaki na słońcu, 
księżycu i gwiazdach oraz omdlenia 
ludzi spowodowane przerażeniem 
to tylko przykłady tego, co czeka nas 
na końcu świata. Taki właśnie sce-
nariusz będzie się realizował wtedy, 
gdy Stwórca powie ostatnie słowo. 

Czytając powyższy opis, można 
dojść do wniosku, że to, co ma się 

kiedyś wydarzyć, kłóci się z naszym 
obrazem Boga. Postrzegamy Go 
przecież jako kochającego i  miło-
siernego. Jako Tego, który nieustan-
nie przebacza i  przygarnia i  nigdy 
nie nuży się dawaniem człowiekowi 
kolejnej szansy. 

Nic bardziej mylnego. W naszym 
postrzeganiu Boga i w tym, co czy-
tamy dziś w  Ewangelii, nie ma żad-
nej sprzeczności. Jezus zapowiada 
wprawdzie dramatyczne wydarze-
nia, ale w dalszej części tego tekstu 
wyraźnie widać, że nie chodzi Mu 
o  straszenie nas. Przeciwnie, Jezus 
zdaje się rzucać nam koło ratunko-
we. Podpowiada nam wszystkim, co 
powinniśmy zrobić, by z  tych dra-
matycznych wydarzeń wyjść obron-
ną ręką. Uważajcie na siebie – mówi 
– aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i  trosk 

doczesnych. Czuwajcie i  módlcie się 
w każdym czasie – zachęca, wiedząc, 
że ci, którzy będą przy Bogu do koń-
ca, zostaną ocaleni i, mówiąc języ-
kiem Ewangelii, nawet wtedy włos 
z głowy im nie spadnie. 

Nie każdy więc musi się bać 
końca świata. Lękać się tego dnia 
powinni przede wszystkim ci, któ-
rzy odrzucają Boga. Dla nich dzień 
Paruzji będzie bardzo trudnym do-
świadczeniem. I nie ma się co łudzić, 
że właśnie w tej ostatniej chwili za-
czną do Boga wołać i prosić o litość. 
Mądrze powiedział kiedyś św. Alfons 
Maria Liguori: „Mało prawdopodob-
ne, aby o  miłosierdzie w  godzinie 
śmierci wołali do Boga ci, którzy 
przez całe swoje życie nie chcieli 
mieć z Nim nic wspólnego”.

o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i  gwiazdach, a  na ziemi 

trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. ludzie mdleć będą ze strachu, 
w  oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. uważajcie na 
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i  trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”..

fo
t. 

Co
nd

é 
M

us
eu

m
, W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s, 
CC

 P
D

 M
ar

k



Stronę przygotował Henryk Bejda

„U podsieni swego gniazda leśni 
ludzie usiedli na dębowej podwali-
nie, zapatrzyli się, zasłuchali, umilkli. 
I z cicha Rosomak zaczął: 

– Pochwalony bądź, Panie, 
coś te cuda uczynił. Pochwalo-
ny bądź i błogosławiony głosami, 
i sercami nas tu wszystkich, w boru żyjących. Dzię-
ki Ci, Panie, za to niebo pogodne, za dzień słonecz-
ny, za zieleń drzew, za ten wieczór, za życie! Święci 
się imię Twoje w tej ptasiej pieśni i w naszej duszy, 
ku Tobie otwartej, jako te ptaki i  kwiaty; i  Króle-
stwem Twym niech będzie ten zakątek, a wolę Twą 
uszanujemy, jako ją szanuje wszelkie stworzenie, 
uznając Twą mądrość, moc i miłość. i ufni jesteśmy, 
że jako mrówce i kwiatom, tak i nam pożywienie 
zgotuje słoneczny dzień jutrzejszy na Twe rozpo-
rządzenie. A winom naszym wybaczaj, Panie, bo-
śmy przed Tobą głupi i mali, i przeto grzeszni! A nie 
daj nam, Panie, złą myślą lub czynem zakłócić tego 
bezludzia, gdzie rządzi Twoje tylko przedwieczne 
prawo i ład, i zachowaj nas, Ojcze, jako robaczka 
w dłoni, bezpiecznie!

– Amen, amen, amen! –  świergotały ptaszki, 
szemrały brzozy, ćwierkały owady i  stłumionym 
szeptem potwierdzili leśni ludzie. Cichło wszyst-
ko, pociemniały tajemniczo gąszcze, gasły bar-
wy. Ale znad drzew wystąpił sierp miesiąca i osre-
brzył oblicze Chrystusowe na krzyżu, który od 
dołu w mgły wtulony, zda się, nad ziemią płynął 
jak zjawisko”.

◆◆◆
To fragment jednego z  początkowych roz-

działów Lata leśnych ludzi – wydanej w  1920  r. 
powieści polskiej pisarki Marii Rodziewiczówny 
 (1864-1944), w  której troje przyjaciół: Rosomak, 
Żuraw i  Pantera, po spędzonej w  mieście zimie 
przenosi się do domku w lesie i spędza w niej swój 
pierwszy wieczór. Trzeba przyznać, że ta wieczor-
na modlitwa Rosomaka bliska jest franciszkańskie-
mu umiłowaniu stworzonej przez Boga przyrody, 
a cała, powieść, uważana za najlepszą w dorobku 
pisarki, to wielki pean na cześć życia zgodnego 
z naturą. Nie ma się co zresztą dziwić, bowiem au-
torka tej powieści była osobą wierząca. Wybitny 
poeta Jarosław Marek Rymkiewicz nazwał Lato le-
śnych ludzi „wielkim – najwspanialszym po «Panu 
Tadeuszu» – hymnem ku chwale polskości”.

Dzięki Ci, Panie
za życieCzy stary człowiek koniecznie 

musi być zgorzkniały i  zgrzybia
ły? Nic z tych rzeczy! Co robić, aby 
się przed tym ustrzec? Tak radzi 
kard. Albino luciani, późniejszy 
„papież uśmiechu” Jan Paweł i, 
a w przyszłym roku już błogosła
wiony w swojej arcyinteresującej 
książce pełnej listów pisanych do 
najróżniejszych sławnych postaci 
i osobistości:

„Problemy ludzi starych są 
dziś bardziej skomplikowane niż 
w Pana czasach i, być może, głębiej 
ludzkie, ale głównym lekarstwem 
na nie (...) pozostaje wciąż lekar-
stwo: zwalczać wszelki pesymizm 
i  egoizm. Mam przed sobą może 
dziesięć lat życia [Albino Luciani 
pisał to w  wieku 61 lat i  od tego 
czasu przeżył jeszcze pięć – przyp. 
hb]; wykorzystam je, aby odzyskać 
czas stracony, pomagać innym; 
chcę z życia, które mi jeszcze zosta-
je, uczynić wielki płomień miłości 
Boga i bliźniego. A  jeśli sił niewie-
le? Mogę przynajmniej modlić się, 

Jestem chrześcijaninem, wierzę 
w  skuteczność modlitw, które za-
konnice w klasztorach kontempla-
cyjnych wznoszą do Boga, wierzę 
także z Donoso Cortesem, że świat 
bardziej potrzebuje modlitw niż bi-
tew. A więc także i my, starzy, ofia-
rując Bogu nasze kłopoty i starając 
się je znosić pogodnie, możemy 
mieć wielki wpływ na problemy lu-
dzi, którzy walczą w świecie”.

„Jeśli poza modlitwą zostanie 
trochę energii i czasu, można prze-
znaczyć go jeszcze na coś innego. 
Na przykład: dlaczego by nie zgło-
sić się do pomocy w  pracy dobro-
czynnej? W  niektórych parafiach 
nauczycielki-emerytki i  urzędnicy 
w  starszym wieku stanowią cenną 
pomoc” – pisał dalej kard. Luciani, 
postulując, aby także ludzie starzy, 
wzorem młodych, organizowali 
się, tworząc grupy ukierunkowane 
głównie na „wyrywanie z samotno-
ści i  zwątpienia” innych starszych 
osób i  „budzenie” w  nich „ukrytej 
i niepodejrzewanej energii”.

Znamienny był adresat listu, 
którego fragment przytoczyliśmy. 
Był nim wenecjanin Alvise Cor-
naro (1475-1566), autor traktatu 
„Dyskursy o  życiu wstrzemięźliwym” 
– człowiek, jak czytamy w przypisie, 
„o  rozlicznych zainteresowaniach, 
pełen temperamentu i pogody du-
cha, dzięki którym osiągnął 91. rok 
życia”. I  takiej właśnie „sędziwolet-
niej pogody” wszystkim czytelni-
kom życzymy...

Cytaty za: Albino Luciani, Listy 
do sławnych postaci, IW PAX, War-

szawa 1996, s. 184-185.

Radość na starość

(18601923), był przede wszyst
kim, jak mówił o nim papież Bene
dykt XVi, człowiekiem modlitwy. 

Msza św., Liturgia Godzin, me-
dytacja, różaniec i  inne praktyki 

lwowski arcybiskup rodem 
z  Wilamowic koło BielskaBiałej, 
znakomity dogmatyk i  arche
olog, wielki polski patriota i czci
ciel Maryi św. Józef Bilczewski 

Panie Jezu Chryste, Tyś z  miłości ku nam 
umarł na krzyżu, aby przynieść pokój 

każdej duszy, która w  Ciebie wierzy, Tobie 
ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp 
Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas 
wszelka nienawiść i  niezgoda, a  niech za-
panuje sprawiedliwość i  miłość święta, ze 
sprawiedliwością zaś i miłością pokój w du-
chu Twoim – pokój między owieczkami 

a pasterzami, pokój między dziećmi a rodzi-
cami, pokój między podwładnymi a przeło-
żonymi, pokój między uboższymi a  bogat-
szymi, pokój między pojedynczymi stanami 
i narodami, pokój w każdej rodzinie i całym 
społeczeństwie.

Daj też narodowi naszemu obfitość łask 
Twoich i  lepszą dolę; niech będzie zawsze 
wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła 

Twego. Prosimy Cię o  to przez Najświętsze 
Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościw-
szej Rodzicielki Twojej, a  Matki i  Królowej 
naszej, Maryi, który żyjesz i  królujesz z  Bo-
giem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki 
wieków. Amen.

tekst modlitwy za: „Modlitwy o Pokój”, 
oprac. Stanisław Przepierski OP, Wydawnic-

two „Promic”, Warszawa 2014

MODliTWA śW. JóZeFA BilCZeWSkiegO
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Prośmy Boga o pokój! religijne wyznaczały rytm jego 
dni. Szczególnie wiele czasu po-
święcał adoracji eucharystycz-
nej”. Oto jego modlitwa o pokój. 
Warto ją odmawiać dziś, kiedy 
między narodami znów zaczyna 
panować nieufność i  wrogość, 
nasze granice nie są już bez-

pieczne, a w narodzie zarysowu-
je się coraz większy podział. Mo-
dlitwą tą niektórzy z nas modlili 
się już o pokój na Ukrainie. Warto 
jednak nie zawężać jej tylko do 
tej jednej intencji i modlić się nią 
za Polskę, Europę i cały świat.

W kościele wschodnim nazwa
no go z  grecka „protoklitosem” 
czyli „pierwszym wezwanym” 
– powołanym do pójścia za Jezu
sem – apostołem. święty Andrzej 
– bo o nim mowa – był rybakiem 
z Betsaidy, bratem Szymona Pio
tra i uczniem Jana Chrzciciela.

Poza sceną powołania św.  An-
drzej występuje w  ewangeliach 
jeszcze kilka razy: w scenie rozmno-
żenia chleba, opuszczania Jerozoli-
my przez Jezusa i  apostołów, wraz 
z  Filipem jest też tłumaczem i  po-
średnikiem pomiędzy grupą Gre-
ków przybyłych do Jerozolimy na 
święto Paschy a Jezusem.

Po Zesłaniu Ducha Świętego An-
drzej, znawca greki i  greckich oby-
czajów, apostołował w „dzikiej Scytii” 
– krainie położonej wzdłuż Morza 
Czarnego i  Kaspijskiego: nauczał, 

„Protoklitos” 
i jego krzyż
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chy, a nawet wskrzeszał zmarłych. Ze 
Scytii wyruszył następnie do Kolchidy, 
Tracji i Grecji i być może także w inne 
miejsca. W  Patras (prowincja Achaja) 
założył chrześcijańską parafię i  tam 
też – według tradycji – został ukrzyżo-
wany, kiedy nie zgodził się oddać czci 
bożkom. Przed śmiercią prosił jednak, 
aby jego krzyż różnił się od krzyża, do 
którego przybito jego mistrza. Zamę-
czono go zatem na krzyżu w kształcie 
litery „X” (prawdopodobnie wisiał na 
nim głową w dół aż trzy dni), nazwa-
nym później krzyżem św.  Andrzeja. 
Właśnie taki krzyż możemy spotkać 
dziś w wielu miejscach w przestrzeni 
publicznej. Gdzie? Na znakach drogo-
wych przed przejazdami kolejowymi. 
Co więcej, wciąż nazywa się go oficjal-
nie „krzyżem św. Andrzeja” 

hb


