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Pięć lat temu złożyła
ofiarę ze swojego życia
i otworzyła się dla niej
droga do nieba.
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Przez Maryję do Boga
Amada Rosa Perez

Chartres

– katedra, która jest domem Maryi

Wspieraj wydawanie „Dobrych Nowin” poprzez SMS-owy zakup!

7555

MAT.RAFAEL.DN

Wyślij SMS pod numer
o treści
(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.

Święty Jan Paweł II
w bazylice Bożego
Miłosierdzia
w Łagiewnikach,
17 sierpnia 2002 r.

styczeń 2022
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fot. M. Pabis

fot. arch. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Pod znakiem
miłosierdzia

Miłosierdzie nadzieją dla świata
kwietnia odbędą się
w Gnieźnie ogólnopolskie uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
Będzie to także okazja do ogólnopolskiego dziękczynienia za
beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej.

■ 24 kwietnia w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się
centralne obchody uroczystości
Miłosierdzia Bożego. W związku
z przygotowaniami do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu
Miłosierdziu, w które włączyło
się ponad 100 miejsc z wszystkich kontynentów, towarzyszyć
będzie im hasło: „Miłosierdzie
nadzieją dla świata”.
■ 22 maja w Lyonie we Francji

odbędzie się beatyfikacja Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot,
założycielki Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary.

■ W dniach 3-4 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na
Jasną Górę połączona z II Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym. Będzie to czas świętowania 200-lecia powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
■ 6 czerwca w Zakopanem
świętowana będzie 25. rocznica spotkania św. Jana Pawła II z mieszkańcami Podhala. To wówczas miał miejsce
tzw. „Hołd górali”.
Burmistrz miasta Zakopane Adam
Bachleda-Curuś powiedział wówczas m.in.: „Przeto dziękujemy,
Ojcze Święty, żeś nas wydostał
z czerwonej niewoli, a teraz
chcesz i uczysz, jak dom ojczysty,
polski wysprzątać z tego, co hań-

bi, rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za modlitwy, upomnienia
i ofiary Twoje, a w czymżeśmy
Boga zdradzili i Ciebie zawiedli,
zasmucili, przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy jak ten krzyż na
Giewoncie mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków
naszych, a Ślubów Jasnogórskich
Narodu Polskiego dochować”.
W homilii wygłoszonej pod
Wielką Krokwią św. Jan Paweł II
przypomniał o czci Serca Jezusa
i o roli krzyża w życiu. Podkreślał konieczność stawania w jego obronie
i dochowania mu wierności.
W uroczystościach upamiętniających tamto wydarzenie
wezmą udział polscy biskupi,
którzy w dniach 6-7 czerwca
spotkają się w Zakopanem na
zebraniu plenarnym.

■ 7 czerwca w Sanktuarium
w Łagiewnikach odbędą się uroczystości związane z 25. rocznicą
pierwszej wizyty św. Jana Pawła II
w Łagiewnikach. Papież mówił
wówczas: „Kościół odczytuje na
nowo orędzie miłosierdzia, aby
skutecznie nieść pokoleniu końca
drugiego tysiąclecia i przyszłym
generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też prosi Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi.
W żadnym czasie, w żadnym
okresie dziejów – a zwłaszcza
w okresie tak przełomowym jak
nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży
nad ludzkością i jakie jej zagraża.
(...) Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci
poczucie sensu samego słowa

«miłosierdzie» – im bardziej, oddalając się od Boga, oddala się
od tajemnicy miłosierdzia – tym
bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga
miłosierdzia «wołaniem wielkim»
(DM, 15). Właśnie dlatego na trasie mojej pielgrzymki znalazło się
to sanktuarium. Przychodzę tu,
aby zawierzyć wszystkie troski
Kościoła i ludzkości miłosiernemu
Chrystusowi. Na progu trzeciego tysiąclecia przychodzę, by raz
jeszcze zawierzyć Mu moje Piotrowe posługiwanie – «Jezu, ufam
Tobie!»”.

fot. Photo des Œuvres Pontificales Missionnaires de France / Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

W bieżącym, 2022 r. będziemy przeżywać 25. rocznicę pierwszej wizyty św. Jana Pawła II
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i 20. rocznicę konsekracji przez niego bazyliki Bożego Miłosierdzia oraz zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czeka nas także beatyfikacja Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, oraz urszulanek zamordowanych przez
czerwonoarmistów. Dziękować będziemy dobremu Bogu za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Zofii Czackiej.

■ 23-24

Paulina Jaricot

■ 11 czerwca we Wrocławiu od-

będzie się beatyfikacja s. Marii
Paschalis Jahn i 9 towarzyszek,
sióstr elżbietanek. Wobec inwazji wojsk sowieckich pod koniec
drugiej wojny światowej na terenie Dolnego Śląska nie zdecydowały się na ucieczkę, lecz zostały
przy osobach, którymi się opiekowały. Wszystkie zginęły z rąk
żołnierzy radzieckich, broniąc
czystości własnej i innych osób.

■ W dniach 22-26 czerwca odbędzie się w Watykanie 10. Światowe Spotkanie Rodzin wieńczące ogłoszony przez Franciszka
Rok Rodziny „Amoris laetitia”.
Gotowy jest już oficjalny hashtag:
#WMOF2022. Do Rzymu udadzą
się delegaci duszpasterstwa rodzin, którzy wezmą udział w Festiwalu Rodzin, Kongresie Duszpasterskim i Mszy Świętej. Uroczystości będą transmitowane na
cały świat. W tych samych dniach
każda diecezja będzie mogła się
stać ośrodkiem lokalnego spotkania dla swoich rodzin i wspólnot.
Znana jest już oficjalna modlitwa na 10. Światowe Spotkanie Rodzin:

Miłość rodzinna:

powołanie i droga do świętości

O
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jcze Niebieski, Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować
Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa. Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką
otrzymały i jako małe kościoły domowe niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości, jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą. Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości,
na którą je wzywasz, aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego
miłosierdzia i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież, oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków: niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga poprzez troskę o ciało i duszę dzieci,
które im powierzasz, a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina
może dać światu.
Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem
do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu
i pokojowi, w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin. Amen.

Do inicjatywy dołączyły sanktuaria Bożego Miłosierdzia ze
wszystkich kontynentów.
17 sierpnia 2002 r., na zakończenie homilii podczas
Mszy Świętej, na której została
poświęcona bazylika Bożego
Miłosierdzia, św. Jan Paweł II
powiedział: „Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego Aktu zawierzenia świata
Bożemu miłosierdziu. Czynię
to z gorącym pragnieniem,
aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało
ogłoszone za pośrednictwem
Siostry Faustyny, dotarło do
wszystkich mieszkańców ziemi
i napełniało ich serca nadzieją.
Niech to przesłanie rozchodzi
się z tego miejsca na całą naszą
umiłowaną Ojczyznę i na cały
świat”.

■ 14 sierpnia odbędą się centralne uroczystości związane
z 20. rocznicą Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.
W tym dniu zaplanowano także
IX Ogólnopolską Pielgrzymkę
Czcicieli Bożego Miłosierdzia.
Przygotowania do tego
wydarzenia zainaugurowano
22 sierpnia 2021 r. Od tego czasu w każdą niedzielę po 17. dniu
miesiąca w łagiewnickiej bazylice trwa modlitwa i rozważanie
poszczególnych słów papieskiego Aktu zawierzenia, które przygotowuje metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.
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■ 17 września na kampusie
UKSW (Dewajtis) zorganizowany zostanie Misyjny Synod
Dzieci. Będzie to czas świętowania uznania za papieskie
Dzieła Misyjnego Dzieci.
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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
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Drodzy Czytelnicy!

C

ieszę się, że spotykamy się w nowym roku.
Przed nami wiele ciekawych i ważnych
wydarzeń w życiu Kościoła, Polski, ale także
każdego z nas. Niektóre z nich przedstawiamy obok.
Przed nami zapewne niełatwy rok. W wielu z nas rodzą się obawy, niepewność, czy
podołamy, czy damy radę...
Takie nastroje panują i w naszej redakcji.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy nową cenę za
druk „Dobrych Nowin” i jest ona dużo wyższa
niż poprzednia. Podobnie inne faktury...
Mamy jednak nadzieję, że dzięki Waszej
pomocy uda się nam wydać kolejne numery.
Wiemy, jak wiele osób czeka na naszą gazetę. Liczymy na to, że jak w poprzednich latach, tak i teraz razem będziemy zdobywać
dusze ludzkie Dobrą Nowiną.
Ze swojej strony dołożymy sił i nasz zapał
oraz modlitwę.
Jest w nas dużo nadziei, a płynie ona
z wiary w Miłosierdzie Boże.
Na początku tego roku dedykuję wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom
słowa, jakie w swoim Dzienniczku zapisała
św. s. Faustyna:

Fot.: Wikimedia Commons
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O Boże mój

Gdy patrzę w przyszłość,
ogarnia mnie trwoga,
Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości?
Dla mnie jest tylko chwila obecna droga,
Bo przyszłość może w duszy mojej
nie zagości.
Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy,
By coś zmienić, poprawić lub dodać,
Bo tego nie dokazał ani mędrzec,
ani prorocy,
A więc co przeszłość w sobie zawarła,
na Boga zdać.
O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała,
Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest
w mej mocy,
A chociaż jestem słaba i mała,
Dajesz mi łaskę swej wszechmocy.
A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje,
Idę przez życie jak dziecko małe
I składam Ci codziennie w ofierze serce moje
Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę.
(Dz. 2)

„Dobre Nowiny”
wydawane są dzięki darowiznom
Czytelników.
Z serca dziękujemy za każdą wpłatę.

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są
zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia
Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod numerem 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://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci

Wydawca:
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Rodzina idzie do rodzin

26 grudnia 2021 r. Mszą
Świętą w sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem zainicjowana została peregrynacja Ikony Świętej Rodziny
po parafiach archidiecezji krakowskiej. Ikona Świętej Rodziny, obrazując „wspólnotę miłości”, nawiązuje do ikony Trójcy
Świętej Andreja Rublowa.
Święta Rodzina pielgrzymować będzie po to, aby umacniać
polskie rodziny, aby stały się
one „Bogiem silne”, aby miały
siłę – jak mówił ks. abp Marek
Jędraszewski – „trwania w mał-

fot. M. Pabis

fot. Raph_PH, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0

Nie ma chyba takiego dorosłego człowieka, który choć
raz w życiu nie słyszał piosenki All I Want for Christmas is
You. Niemal od chwili swego
powstania w 1994 r. – na przestrzeni ostatniego ćwierćwie-

dzenie”, a jej ulubioną świąteczną piosenką jest This Christmas
Donny Hathawaya. Opowiedziała też o swojej nowej świątecznej piosence, noszącej tytuł: Fall
in Love at Christmas (Zakochaj się
w Boże Narodzenie).
Jak przypomniano na stronie internetowej bbc.co.uk,
dysponująca
pięciooktawowym głosem Mariah Carey
(ur. 1970 r.) jest najlepiej „sprzedającą się” artystką wszechczasów – do tej pory sprzedała
ponad 200 milionów albumów, jej 19 singli znalazło się
na pierwszym miejscu magazynu „Billboard”; ma na swoim
koncie m.in. 34 nominacje do
nagrody Grammy (otrzymała
5 zwycięskich statuetek) i wiele
innych nagród.

żeńskiej i rodzinnej wspólnocie”, „moc głoszenia (...) jasnego
przesłania Chrystusowej Ewangelii”, „nadzieję, która musi być
fundamentem codzienności życia rodzinnego”, aby nie dały się
„złamać różnym zagrożeniom,
zwłaszcza ideologiom”, jakie się
przeciw rodzinom „sprzysięgły”.
Peregrynacja, która potrwa do
26 czerwca 2022 r. i zakończy
się w Krakowie, wpisuje się i dopełnia ogłoszony przez papieża
Franciszka Rok Rodziny „Amoris
laetitia”.
Więcej o peregrynacji i samej
ikonie na stronie: peregrynacjaikony.pl.

„Jeśli wolno prosić, daj to,
Panie, abym w Twoim Kościele
był jak ścierka, którą wszystko
wycierają, a po zużyciu wyrzucają gdzieś w najciemniejszy, ukryty kąt. Niech i mnie
tak zużyją i wykorzystają,
aby tylko w Twoim Kościele
przynajmniej jeden kącik był
lepiej oczyszczony, aby tylko
w Twoim domu było czyściej
i schludniej. Niech i mnie potem rzucą gdziekolwiek, jak
tę brudną, zużytą ścierkę.
Daj, Boże, abym został użyty
w Twojej winnicy, na Twojej

Błogosławiona
Hanna
Chrzanowska
(1902-1973)
– pionierka polskiego pielęgniarstwa,
opiekunka

chorych i współpracownica
kard. Karola Wojtyły – będzie miała w Krakowie „swój”
skwerek. Zadecydowali o tym
krakowscy radni.
Skwer znajduje się przy
ul. Łobzowskiej tuż obok klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych
i nieopodal dawnego mieszkania bł. Hanny zajmowanego
przez nią od czasów po drugiej
wojnie światowej aż do śmierci.
O nadanie temu spłachetkowi
ziemi imienia błogosławionej
wnioskowali: Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
oraz parafia św. Mikołaja.

roli, jak nawóz, byle tylko żniwo wypadło lepsze i owoc obfitszy. Daj, bym został wzgardzony, bym się zdarł, zużył,
byle tylko Twoja chwała rosła
i rozszerzała się, bylem się
tym przyczynił do wzrostu
i umocnienia Twojego Kościoła” – taką pokorną „modlitwę”
zapisał w swoim Dzienniku
duchowym
błogosławiony
wileński biskup Jerzy Matulewicz (Matulaitis) (1871-1927),
pochodzący z Litwy marianin,
którego wspomnienie obchodzimy 27 stycznia.

„Miłość ojczyzny, moim
zdaniem, może i powinna
być wolna od nienawiści
do innych narodów;
kochając swoich, należy
i innym dobrze życzyć”.

Piękna i pobożna
28 października 2021 r. została Miss Venezuela 2021, ale jest też
prawdopodobnie najpiękniejszą kobietą na świecie, z dużymi szansami
na zostanie Miss Universe 2022. Kto?
Dwudziestodwuletnia Amanda Dudamel Newman. Wenezuelska projektantka mody i modelka ma też jeden
szczególny rys: jest, wraz z całą swoją
rodziną, wielką czcicielką św. Józefa!

no być traktowane
jako prawnie
wiążące.
Kiedy jednak
szukał
tego
tekstu,
nie mógł
go znaleźć,
chociaż szukał pilnie przez kilka dni, kiedy tylko miał na to
czas. W końcu ukląkł i poprosił
samego Tomasza, aby pokazał
mu, gdzie to jest; potem otworzył drugą część księgi drugiej,
i to było przed jego oczami
– nie musiał przewracać strony
– w części o poście”. Piszący te
słowa wielokrotnie przekonywał się, że choć wydaje się to
dziwne, to metoda ta naprawdę
działa! Czasami wystarczy bowiem jedynie... poprosić autora!

Madryt
– miasto
świętych

Biskup, co chciał być jak...
ścierka i nawóz

Błogosławiona Hanna
wychodzi na miasto!

Królowa jest tylko jedna! Maryja!
cza – jest to najpopularniejsza piosenka bożonarodzeniowa. Z tej racji śpiewającej
ją artystce, amerykańskiej
piosenkarce Mariah Carey nadano przydomek „The Queen
of Christmas” – „Królowej
Świąt Bożego Narodzenia”.
Okazało się, że nie jest wcale
z tego zadowolona...
Zdaniem 52-letniej dziś artystki to nie jej należy się ten tytuł. „Spójrzmy prawdzie w oczy,
wiesz, wiara każdego jest taka,
jaka jest, ale dla mnie to Maryja jest Królową Bożego Narodzenia” – przyznała z pokorą
17 grudnia 2021 r. w wywiadzie
dla Zoe Ball Breakfast Show wyemitowanym w programie BBC
Radio 2. Amerykańska gwiazda
dodała, że „kocha Boże Naro-

16 października 1978 r.
Warto dobrze zapamiętać tę
datę! Tego dnia Polak zdobył
„szczyt” Kościoła, a Polka stanęła na wierzchołku świata.
O co i o kogo chodzi? O wybór Karola Wojtyły na papieża i o zdobycie przez Wandę
Rutkiewicz Mount Everestu
– najwyższego, liczącego
8848 m n.p.m szczytu świata.
Wanda Rutkiewicz (1943-1992)
była jedną z najwybitniejszych
himalaistek świata. Na Mount

„Dobry los sprawił, że nam
obojgu tego samego dnia udało się wyjść tak wysoko” – powiedział wtedy Jan Paweł II, jak
w artykule dla „Rzeczpospolitej” wspominał organizujący
ich spotkanie dziennikarz Zbigniew Święch.
Decyzją Sejmu Rok 2022
będzie rokiem tej niezwykłej
kobiety. 12 maja minie bowiem 30 lat od chwili jej zaginięcia podczas próby zdobycia
Kanczendzongi w Himalajach
– trzeciej góry świata.
Polscy parlamentarzyści zde
cydowali również, że rokowi
2022 patronować będą także:
pedagog specjalny Maria Grzegorzewska, pisarka Maria Konopnicka, wynalazca lampy naftowej
i prekursor nafciarstwa Ignacy
Łukasiewicz, wybitny pisarz antykomunista Józef Mackiewicz i autor polskiego hymnu Józef Rufin
Wybicki. Będzie to również Rok
Polskiego Romantyzmu.

fot. H. Bejda

Wykonywana przez Yotuela
Romero i kilku innych pochodzących z Kuby piosenkarzy
i raperów (m.in. więzionego na
Kubie rapera Maykela Osorbo
„El Osorbo”) piosenka Patria
y vida, czyli Ojczyzna i życie,
wyraża tęsknotę Kubańczyków
za utraconą ponad 60 lat temu
wolnością. Wspomina się w niej
opozycyjny Ruch św. Izydora,
a także osoby represjonowane przez reżim komunistyczny. Hasło komunistów i Fidela
Castro: „Ojczyzna lub śmierć”,
przeciwstawia się tu wyrażeniu:
„Ojczyzna i życie”. Patria y vida
to zresztą jedno z haseł odbywających się na Kubie antykomunistycznych demonstracji
pokojowych, a sama piosenka
stała się swoistym hymnem
prześladowanych przez władze
protestujących.
Wideoklip piosenki Patria
y vida obejrzeć można na
YouTube.

(Izabela de Flores del Oliva) żyła na przełomie
XVI-XVII w. Urodziła się i mieszkała w stolicy
Peru, ale jej niezamożni rodzice pochodzili
z Hiszpanii. Już jako dziecko podejmowała
liczne posty i umartwienia, a kiedy dorosła,
postanowiła pozostać dziewicą. Jako dominikańska tercjarka doznawała objawień Dzieciątka Jezus, Maryi i Anioła Stróża, poznała
tajemnicę Bożego miłosierdzia, doświadczyła innych przeżyć mistycznych, a jej życie
pełne było spektakularnych cudów. Zmarła,
mając niespełna 32 lata.

Everest wspięła się jako pierwsza osoba z Polski, pierwsza
Europejka i trzecia kobieta
na świecie (po Japonce Junko Tabei, która zdobyła szczyt
16 maja 1975 roku od południowego wschodu, czyli od
strony nepalskiej, i Tybetance
Phantog, która stanęła na szczycie 27 maja 1975 r., wchodząc
od strony północnej, czyli od
strony tybetańskiej). Rutkiewicz
jako pierwsza kobieta na świecie
23 czerwca 1986 r. zdobyła drugi, uznawany za jeden z najtrudniejszych do zdobycia, szczytów
świata, czyli K2 w Karakorum.
Jan Paweł II i Wanda Rutkiewicz spotkali się osobiście
10 czerwca 1979 r. w Pałacu Biskupów Krakowskich podczas
I pielgrzymki papieża do Polski.
Himalaistka podarowała Ojcu
Świętemu kamień z Mount
Everestu (z piargu tzw. Dolnego Szczytu), a od Jana Pawła II
otrzymała różaniec.

Przypuśćmy, że czytaliśmy
dzieło jakiegoś świętego,
a później szukamy w nim
określonego zapamiętanego fragmentu. „Gdzie on był,
w którym rozdziale, na której stronie?” – zachodzimy
w głowę. Pal licho, kiedy dzieło ma kilka stron, ale kiedy
liczy kilka opasłych tomów...
Może warto wezwać wtedy
na pomoc samego autora?
Podczas procesu kanonizacyjnego św. Tomasza z Akwinu, wielkiego teologa, autora
ogromnej ilości teologicznych
dzieł, Bartłomiej z Kapui zeznawał, że „będąc od kilku lat
w zwyczaju czytania dzieł Tomasza, przypomniał sobie kiedyś, że gdzieś w jednym z nich
przeczytał, iż to, co jest w zwyczaju wśród chrześcijan, powin-

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wikimedia Commons

Piosenka Patria y vida
otrzymała dwie nagrody
Grammy dla muzyki z Ameryki Łacińskiej (Best Urban
Song 2021 i Song of the Year
2021). Jej pochodzący z Kuby
współautorzy:
piosenkarz
Yotuel Romero i jego żona
piosenkarka Beatriz Luengo,
ofiarowali te nagrody – statuetki w kształcie małych
gramofonów – Matce Bożej
Miłosierdzia, patronce Kuby,
nazywanej czule „Cachitą”.
Romero i Luengo uczynili to 21 listopada „w imieniu
wszystkich Kubańczyków” po
Mszy Świętej odprawionej
w sanktuarium Matki Bożej
Miłosierdzia w Miami na Florydzie, gdzie mieszka wielu kubańskich emigrantów. „Wchodzimy w 2022 r. z wiarą w Boga
i z wiarą w Matkę Bożą. Jestem
pewien, że w 2022 r. da nam
wolność” – mówił Romero i na
kolanach, modląc się, zaintonował wspomnianą pieśń.

Św. Róża z Limy

fot. Seweryn Bidziński, Wikimedia Commons

Matka Boża z nagrodami
Grammy

Autor wie najlepiej!

Polacy na szczytach

Człowiek Pająk i... Róża
Przypominać to może słynną zabawę
z cyklu „Wytęż wzrok”. Wytęż zatem wzrok
i znajdź katolicki akcent w najnowszym
filmie z cyklu o Spider-Manie, czyli Spider-Man bez drogi do domu.
Jako że takie „wytężanie wzroku” podczas
oglądania całego filmu mogłoby się dla nas
źle skończyć, trochę pospojlerujemy... Jak
podaje Walter Sánchez Silva z agencji ACI
Prensa, gdy akcja filmu przenosi się do domu
Neda Leedsa (w tej roli Jacob Batalon), na
planie pojawia się jego mówiąca po filipińsku
babcia, a w tle, na jednej ze ścian dostrzec
można wizerunek św. Róży z Limy. Święta
Róża jest pierwszą kanonizowaną świętą
Peru i Ameryki, patronką nie tylko Peru i obu
Ameryk, lecz także... Filipin. W tym ostatnim
kraju święta cieszy się szczególną czcią, a kilka jej wizerunków uchodzi za cudowne.
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fot. AFP/East News

„Do stóp Dziewicy
przynoszę swoje Grammy”
– napisał Yotuel
Romero na plakacie
rozpowszechnianym
na swoich portalach
społecznościowych.

fot. Cicero Moraes (rekonstrukcja), Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.5

fot. facebook.com/Yotuel Romero

styczeń 2022

fot. Wikimedia Commons
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Ołtarz z relikwiami św. Izydora
Oracza i św. Marii Cabeza
z kolegiaty św. Izydora.

Zwiedzającym
Madryt
przybyła niedawno nowa turystyczno-religijna atrakcja.
Jest nią „Ruta de la Santidad”, czyli „Droga świętości”.
Trasa łączy kościoły i kaplice w stolicy Hiszpanii, w których znajdują się doczesne
szczątki madryckich świętych.
Są nimi: kolegiata św. Izydora,
w której spoczywają patron
miasta św. Izydor Oracz i jego
małżonka św. Maria de la Cabeza; klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia Misjonarek
Nauczania, gdzie można się
pomodlić przy grobie założycielki św. Marii del Carmen
Sallés y Barangueras; klasztor posługujących chorym
Służebnic Maryi z relikwiami
i muzeum „Bożej pielęgniar-

ki” św. Soledad Torres Acosta;
kaplicę zgromadzenia Sióstr
Służby Domowej pod wezwaniem Maryi Niepokalanej
z grobem św. Wincencji Maríi
López Vicuña; kościół parafialny św. Franciszka Borgiasza
z relikwiami jezuity św. Józefa
María Rubio Peralty; klasztor
Augustianów, w którym spoczywa św. Alfons Orozco oraz
centrum duchowe Santa María
de los Negrales z grobem
św. Piotra Povedy Castroverde.
Na trasie znajduje się również kościół Concepción Real
de Calatrava, w którym czczona jest pamięć wszystkich madryckich świętych i błogosławionych męczenników XX w.
(w tym św. Pedro Povedy).
Warto nadmienić, że oprócz
ośmiu świętych w archidiecezji madryckiej czczona jest
pamięć niemal 500 błogosławionych (prawie wszystkie te
osoby są ofiarami hiszpańskiej
wojny domowej, które zginęły
z rąk socjalistów i komunistów.
Toczy się tam też blisko 100 procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych!
Strony przygotował Henryk Bejda
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Helenka poszła do

Nieba

H

elena Kmieć urodziła się
9 lutego 1991 r. w Krakowie.
Dziewczyna była uzdolniona
muzycznie. Już jako pięciolatka
zaczęła grać na cymbałkach, potem doszedł flet prosty, k eyboard,
pianino i w końcu gitara.

Kiedy Helenka skończyła
16 lat, wyjechała do Wielkiej
Brytanii – uczyła się w Leweston
School w Sherborne, gdzie zdała maturę. Następnie studiowała
inżynierię chemiczną w języku angielskim na Politechnice

Śląskiej. Dyplom magistra inżyniera obroniła w 2014 r. Równolegle ukończyła Państwową
Szkołę Muzyczną II stopnia
w Gliwicach, a następnie rozpoczęła pracę jako stewardessa
w liniach lotniczych Wizz Air.

fot. M. Pabis

Helenka przez całe swoje życie szła
ku niebieskim wyżynom i innych
tam prowadziła. Jako ambitne
dziecko i uczennica zdobywała wiedzę, rozwijała swoje liczne talenty,
m.in. śpiewanie. Przygotowywała
się do tego, żeby móc się poruszać
po świecie, np. ukończyła kurs stewardessy i uczyła się języków obcych. Wszystko prowadziło do tego,
żeby przez kontakt z ludźmi poznawać ich potrzeby duchowe i materialne. Być gotową do dzielenia się
dobrem, którym Bóg ją obficie ubogacił. Helenka odkryła swoje powołanie życiowe, by w imię Boże służyć
ludziom i rodzinie, którą zamierzała

W 2012 r. Helenka wstąpiła do Wolontariatu Misyjnego
„Salvator” w Trzebini. Od początku mocno angażowała się
w działalność wspólnoty. Zawsze była gotowa do podjęcia
odpowiedzialności za inicjaty-

wy misyjne. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii,
na Węgrzech i w Zambii. W lipcu
2016 r. pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży w rodzinnej parafii.

Wypowiedź Helenki w Radiu Maryja
Jest taki piękny film pt. Bella. On się zaczyna
takim cytatem: «Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana
Boga, powiedz Mu o swoich planach». Moje
doświadczenie z wolontariatem, które trwa
już ponad trzy lata, choć wydaje mi się, że całe
życie, jest właśnie w bardzo dużej części taką
myślą przewodnią dla mnie. Kiedy dwa lata
temu przygotowywałam się do wyjazdu na
Ukrainę, a przygotowywałam się prawie cały
rok, po czym nagle w maju okazało się, że jadę
do Zambii, to było dużą zmianą. Bo to przecież
zupełnie inny charakter pracy, inny kraj, inna
kultura, zupełnie co innego niż to, do czego
się przygotowywałam, co sobie wyobrażałam.
Podobnie było zresztą w zeszłym roku, kiedy
przygotowywałam się do wyjazdu trzymiesięcznego do Emaus. Niestety tam – z powodu
różnych przyczyn zewnętrznych – okazało się,

bp Jan Zając

fot. arch. rodziny Kmieć

Pięć lat temu dotarła do Polski, do Krakowa smutna wiadomość. W dalekiej Boliwii została zamordowana polska
misjonarka Helena Kmieć. Dziś ta młoda dziewczyna jest
przykładem osoby, która pokazuje, jak dążyć do świętości.
„Nie mówiła, że jest przeznaczona do tego, żeby wszystkich
do nieba prowadzić. Czyniła jednak wszystko, żeby ona
sama oraz inni, którym pomagała, doszli do nieba. Tak też
się stało, że pięć lat temu została zamordowana. W mojej
ocenie ona wtedy złożyła ofiarę i otworzyła się dla niej
droga do nieba” – mówi ks. bp Jan Zając, wujek Heleny Kmieć.

że nie mogę pojechać, więc miałam jechać do
Albanii na miesiąc. W ostatniej chwili okazało
się, że tam też nie mogę jechać. Kiedy myślałam, że ten wyjazd już się nie uda, w piątek wieczorem, w sierpniu, zadzwoniłam do ks. Pawła
i zapytałam: «A właściwie wyjazd do Rumunii
to kiedy jest?». Ksiądz powiedział, że są jeszcze
wolne miejsca, ale wolontariusze wyjeżdżają
nazajutrz o siódmej. No to powiedziałam, że
będę w Trzebini i pojadę. I tak właśnie pojechałam do tej Rumunii na wolontariat. To tylko
takie dwa przykłady w całym moim wolontariacie, które mi pokazały, że żadne moje plany
nie są na szczęście w stanie zniszczyć tego planu, który Pan Bóg dla mnie przygotował i który
jest najlepszy dla mnie, bo On najlepiej wie, co
mi jest potrzebne.
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stycznia 2017 r. Helenka Kmieć rozpoczęła posługę jako wolontariuszka misyjna w ochronce dla
dzieci w Cochabamba w Boliwii. Ciężko pracowała, ale była bardzo szczęśliwa i radosna. 24 stycznia
2017 r. została zamordowana. Pierwszy w rodzinie o jej śmierci dowiedział się jej wujek – ks. bp Jan
Zając. Zadzwonił do niego ksiądz prowincjał salwatorianów i poinformował go o tym, co się stało. „Helenka poszła do nieba” – z tymi słowami bp Zając stanął w drzwiach rodzinnego domu wolontariuszki.
Pogrzeb Helenki, który odbył się 19 lutego, miał charakter państwowy. Prezydent Andrzej Duda
odznaczył pośmiertnie Helenę Kmieć Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności charytatywnej i społecznej oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Niemal każdego dnia do jej grobu
przybywają ludzie, zostawiając tam swoje troski, zmartwienia i kłopoty...
fot. ks. M. Wyrobkiewicz
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założyć, a zwłaszcza biednym dzieciom w różnych stronach świata. To
była droga Helenki do nieba! Czyniła
wszystko, aby samej dojść do chwały
nieba i pomagać bliźnim osiągnąć radość zbawienia.
Nikt się nie spodziewał, że przed pięcioma laty otworzą się przed Helenką
bramy nieba. Doszła wiadomość z dalekiej Boliwii, że wolontariuszka Helena Kmieć została zabita przez młodego człowieka. Nie była to cała prawda
o tej tragedii. Helenka bowiem wtedy
oddała życie Bogu jako ofiarę miłości
aż do przelania krwi.
Jeszcze tego samego dnia wraz z jej
rodzicami i babcią przeżyliśmy bolesną prawdę o jej śmierci. Po wejściu
do ich domu, w Godzinie Miłosierdzia,
do zaskoczonych moją niespodziewaną obecnością powiedziałem wprost:
„Helenka poszła do nieba...”.

We wrześniu 2016 r. Helenka udzieliła wywiadu do
okolicznościowego wydawnictwa z okazji 25-lecia
szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, jako jedna z jej absolwentek.
Na jedno z pytań, które brzmiało: „Co chciałabyś
przekazać obecnym uczniom szkoły jako starsza
koleżanka i absolwentka?”, Helenka odpowiedziała:

Po tych słowach, po chwili przejmującej ciszy, wśród łez było słychać
westchnienie: „Dlaczego?”, „Jak to
się stało?”. Był ból, ale nie rozpacz!
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i modlitwa: „O Krwi i Wodo, któraś
wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla
nas – ufamy Tobie”, rzucają światło
na sens ofiary życia i śmierci Helenki, która oddała życie doczesne, aby
otrzymać życie wieczne w niebie.
Całe jej życie było wędrowaniem
w stronę nieba. Szła nie sama, ale
z tymi, którym swoją miłością ukazywała Chrystusa obecnego w innym człowieku.
Historia życia Helenki wskazuje na
to, że od lat dziecięcych, poprzez wiek
młodzieńczy, aż do ostatniej chwili
przeżytej tu na ziemi, czytając Pismo
Święte i modląc się, zmierzała do celu
ostatecznego, jakim jest niebo.

Najpierw byłoby to: Uczcie się języków – to jest most do
świata! Korzystajcie z tego, co oferuje wam szkoła, szukajcie swoich zainteresowań, pasji, a kiedy je znajdziecie, pogłębiajcie je. Nie poprzestawajcie tylko na nauce,
bądźcie aktywni w szkole i poza nią, szukajcie przestrzeni, w której możecie zrobić coś więcej, podzielić się swoimi talentami, stworzyć coś wyjątkowego. Mój obecny
zawód, dość nietypowy, gdyż pracuję jako stewardessa

Ks. Mateusz
Wyrobkiewicz
W Helence zachwycało mnie
najbardziej to, jak potrafiła
cieszyć się wiarą, której nigdy nie wstydziła się wyznafot. M. Pabis
wać. Była dziewczyną cieszącą się życiem i czerpiącą z niego jak najwięcej. Jej życie, aż do samego końca, było życiem, którym chciała i potrafiła dzielić się z innymi. Najbardziej zapadła
mi w pamięć sytuacja z pielgrzymki na Jasną Górę.
Helenka pielgrzymowała z nami każdego roku. Zawsze miała zarezerwowane dni na pielgrzymowanie. Raz zdarzyło się, że musiała stawić się w pracy,
gdy rozpoczynała się pielgrzymka. Nawet to jednak
jej nie przeszkodziło w obecności na pielgrzymce.
Niemal prosto z lotniska dotarła na pielgrzymi szlak
i ze swoją ulubioną gitarą w ręce i niegasnącym
uśmiechem na ustach ruszyła do Jasnogórskiej Pani.
Nam – często już strudzonym pielgrzymim szlakiem
– obecność Helenki, jej entuzjazm i radość dodawały
zapału w pielgrzymim trudzie.
– choć niezwiązany z kierunkiem studiów, jakie ukończyłam – jest połączeniem moich pasji: podróżowania,
odkrywania świata, poznawania nowych kultur, języków, a także pracy z ludźmi, która daje mi dużo radości.
Staram się wykorzystywać możliwości, które daje mi ta
praca, dlatego gdy tylko jest okazja, w czasie wolnym,
wyjeżdżam (a raczej: wylatuję), czasem choćby na parę
dni, do różnych krajów, aby zwiedzać i poznawać świat.

Zadzwoń, zamów: 661 128 006

Prosto z kina!
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Z o b a c z w interne c ie g ł o ś n y film
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Różaniec w trudnych sprawach
ze świętą Ritą

Nowenna
do Miłości
Miłosiernej
bł. matki
Speranzy

Najnowsza książka ks. Teodora Sawielewicza, który co dzień gromadzi
na modlitwie różańcowej w internecie dziesiątki tysięcy wiernych. Różaniec w trudnych sprawach ze świętą Ritą to książka, która może być
odpowiedzią na wiele, po ludzku patrząc, beznadziejnych sytuacji, spadających czasem na każdego z nas. Ta pozycja, utrzymana w konwencji
rozważań modlitewnych, jest duchowym poradnikiem, stanowiącym
jednocześnie wyzwanie – może je podjąć każdy, kto chce zawalczyć
o lepszą jakość swojej wiary i poprawę codziennego życia.
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Myrna Nazzour

14,90

Stygmatyczka z Syrii, która spotkała Maryję

Modlitewnik
na czas
choroby
i cierpienia

Myrna Nazzour to jedna z największych obecnie żyjących mistyczek Kościoła katolickiego. Doświadczyła pięciu Maryjnych objawień, 37 ekstaz, podczas których otrzymywała orędzia od Maryi i Jezusa, oraz sześciokrotnej
stygmatyzacji. Pochodzi z Damaszku, stolicy Syrii. Polskę odwiedziła już
trzy razy. Małgorzata Pabis i Henryk Bejda, wiedzeni dziennikarską dociekliwością oraz osobistym zainteresowaniem, spotkali się z nią, a owocem ich
niezwykle interesującej rozmowy ze stygmatyczką jest właśnie ta książka. To
pierwsza w Polsce tak obszerna i szczegółowa publikacja o Myrnie Nazzour!

RAFAEL, 10,5x14,8 cm, s. 140,
miękka

RAFAEL, 20x13 cm, s. 128, miękka

Różaniec ku czci św. Rity z Cascii
z pobłogosławioną różą
34,90

Medalion św. Rity
z pobłogosławioną różą

Omnia munda mundis

Różaniec ku czci
św. Rity z Cascii

z pobłogosław
pobłogosławioną różą

24,90

W łączniku różańca
zatopiono płatek róży poświęconej
na nabożeństwie ku czci św. Rity.

– „Dla czystego wszystko czyste”

Certykat
Zaświadczam, że płatek róży zatopiony w medaliku
św. Rity, został poświęcony na nabożeństwie ku
czci Świętej w kościele pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Krakowie.

www.sangabriele.pl

Okazały, duży łącznik
z modlitewną inskrypcją
(„św. Rito, wspieraj
mnie”), wybity specjalnie
do tego różańca.

Piękny, okazały medalion
(używany również w różańcu
św. Rity) wraz z łańcuszkiem.
W medalionie zatopiony płatek
róży poświęcony na nabożeństwie ku czci Świętej,
kolorowy wizerunek
i inskrypcja „św. Rito,
wspieraj mnie”.

Różaniec przygotowany z myślą o czcicielach św. Rity, patronki od spraw najtrudniejszych. Ozdobą tego pięknego różańca jest specjalnie zaprojektowany i wybity
okazały łącznik. Obok wizerunku Świętej i modlitewnej inskrypcji, zatopiono
w nim drobinki płatków róż poświęconych na tradycyjnym nabożeństwie ku czci
Świętej, odprawianym 22. dnia każdego miesiąca w kościele pw. św. Katarzyny
w Krakowie. Każdy różaniec certyfikowany, wygodne jutowe etui.

Zamówienia tel.:

661 128 006

W medalionie oraz
łączniku różańca
zatopiono płatek
róży poświęconej na
nabożeństwie ku czci
św. Rity (potwierdzone
certyfikatem).

49,90

Jeśli jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów związanych
z utrzymywaniem czystości w obiektach sakralnych oraz
innych obiektach użyteczności publicznej, zadzwoń i przekonaj się, że...

... współpraca z nami to profesjonalnie najczystsza przyjemność!

Mariusz
+48 602 105 818

Cudowny Krzyż
św. Benedykta (ścienny)
Okazały, wykonany w najwyższej jakości
Krzyż św. Benedykta, metalowy, galwanizowany na kolor miedzi, polerowany dla
uzyskania efektu starzenia. Zabezpieczony
przed czynnikami zewnętrznymi. Wysokość
22 cm, szerokość 12,5 cm.

Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl
Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl

Wysyłka za pobraniem kurierem. Koszt wysyłki każdej paczki to 15,00 zł.

Czcigodny Czytelniku „Dobrych Nowin”!

Piotr
+48 500 083 137

Polecamy się do brudnej roboty w całej Polsce.
Dobierzemy profesjonalnie i na wymiar wycieraczki, dozowniki na papiery i ręczniki, mydełka w formie piany
oraz wszystko do dezynfekcji. Posiadamy w ofercie szeroki wachlarz produktów, a także maszyny zmywające
i wszelkie odkurzacze, preparaty do zmywania, a nawet
słynne „acze”...
PS D
 la Czytelników „Dobrych Nowin” na hasło:
„Dzwonię z Dobrą Nowiną”,

10% rabatu na dzień dobry!
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fot. PMRMaeyaert, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Chartres – katedra,

Ludzie lubią przychodzić tam
na modlitwę. Niedawno odwiedziłem to miejsce z grupą około
30 studentów. Przyszli po zmroku. Nie można już było podziwiać
witraży, a ich bardzo poruszyło to
miejsce przeniknięte modlitwą
od blisko tysiąca lat. W 2024 r.
będziemy obchodzić jubileusz
krypty św. Fulberta.

Na początek proszę o odrobinę historii, kilka ważnych dat...
Naszą katedrę można zobaczyć z odległości 30 km, zbliżając
się do Chartres czy to od strony
Paryża, Orleanu, czy Le Mans.
Budowla w obecnym stanie
pochodzi w większości z XIII w.;
niektóre części są starsze, bo
z XII w.
W 867 r. Karol Łysy ofiarował
wspaniałą relikwię: szatę czy też
koszulę, którą – zgodnie z tradycją
– Maryja miała na sobie podczas
zwiastowania. To jedyna taka relikwia w chrześcijańskim świecie!
Z biegiem lat Maryja stała się
patronką miasta, niemalże
jego „murem obronnym”:
u Niej mieszkańcy szukają pomocy i opieki
w trudnych chwilach. Wokół relikwii zrodził się
ruch pielgrzymkowy.

W 1020 r. katedrę strawił
pożar, ale cenne relikwie udało
się uratować. Ówczesny biskup,
św. Fulbert, rozpoczął odbudowę czy raczej budowę nowej,
wielkiej świątyni. Już w 1024 r.
powstała krypta – jedna z największych w Europie, prawdziwa podziemna katedra, której
jubileusz będziemy obchodzić
za dwa lata.
Katedra spłonęła po raz kolejny w 1194 r.,
zaś nowa została zbudowana
na tych samych fun-

damentach w ciągu zaledwie
25 lat.
Na początku XVI w. wieża
północna została zniszczona od
uderzania pioruna. Jej odbudowę powierzono słynnemu architektowi Jehanowi de Beauce,
który nadał odbudowanej wieży jej ostateczny i niepowtarzalny charakter.
Szał rewolucji francuskiej na
szczęście nie dokonał zniszczeń
w katedrze, „z wyjątkiem” pocięcia relikwii na kilka części i złupienia skarbca...
Na początku XX w. kolej żelazna dotarła do Chartres, co przyczyniło się do wielkiego rozkwitu pielgrzymek.
A dzisiaj? Jakie jest najważniejsze przesłanie katedry
i sanktuarium Maryi?
Żyjemy w czasie, który
sprzyja pielgrzymkom. Do
Chartres przyjeżdża co roku
ok. 400 pielgrzymek. Obecnie są to mniejsze grupy,
osoby
indywidualne,
młodzież. Chartres jest
miejscem, do którego
przychodzą ludzie
będący nieraz daleko od Kościoła.
Tutaj przemawia
do nich piękno
a r c h i t e k t u r y,
doświadczają
ciszy, pokoju, to
ich koi. Wielkie
wrażenie sprawiają na mnie
młodzi, którzy wchodzą
w milczenie,
modlitwę.
Estetyka ka-

tedry, witraże tworzą atmosferę
sprzyjającą modlitwie, wyciszeniu, a to daje pokój, który jest
doświadczeniem duchowym.
W katedrze w Chartres jest
około 170 różnych przedstawień Maryi. Katedra jest Jej domem! A Maryja towarzyszy mężczyznom i kobietom na wszystkich etapach życia. Pielgrzymi
zostawiają tutaj całe kilogramy
modlitw!
Czym zatem jest katedra, jak
ją zdefiniować? I co sprawia, że
jest wyjątkowa?
Jak wspomniałem, katedra
jest domem Maryi, w którym
znajduje się kawałek tkaniny,
jaki zgodnie z tradycją Kościoła
Maryja miała na sobie w dzień
zwiastowania. Jest to więc
przedmiot uświęcony ponad
2000 lat temu. Ta szata, suknia
czy też koszula (sancta camisia)
przez wieki była przechowywana w zamkniętym relikwiarzu,
przeto niewidoczna dla wiernych. Jednak gdy pod koniec
XVI czy też na początku XVII w.
otwarto relikwiarz, okazało się,
że nie jest to ubiór w kształcie
koszuli, lecz bardzo długi, kilkumetrowy prostokątny fragment
materiału. Dlatego teraz mówimy raczej o welonie Maryi. Podczas rewolucji francuskiej został
on pocięty na kawałki. Na szczęście w Chartres zachowały się
dwie duże części welonu. Jedna
z nich jest wystawiona w wielkim relikwiarzu w katedrze,
a druga znajduje się w innym,
mniejszym, w którym relikwie
„pielgrzymują” i na przykład nawiedzają parafie. Takie „nawiedzenia” w diecezji mają miejsce
regularnie (np. 8 grudnia każdego roku). Wierni gromadzą się
wówczas na modlitwie i adoracji
relikwii.

Katedra w Chartres to zatem
sanktuarium Matki Bożej.
To właśnie relikwie czynią
z naszej katedry sanktuarium.
Chartres jest sanktuarium maryjnym od zawsze. Od niepamiętnych czasów przybywają
do niego tysiące pielgrzymów,
ponieważ można w nim wyprosić łaski. A ja jestem świadkiem
wszystkich łask, których doznają
w tym miejscu mężczyźni i kobiety: łask osobistego pojednania. Myślę, że na podstawie
świadectw można wyróżnić kilka
typów łask, których Bóg udziela
tutaj w sposób szczególny.
Pierwsza łaska być może
wyróżnia Chartres spośród innych sanktuariów. Myślę o modlitwach zanoszonych za dzieci
w łonie matki oraz o modlitwach
o dar potomstwa. Królowe francuskie przybywały do Chartres,
aby dotknąć welonu Maryi i prosić o potomka, bo pragnęły wy-

fot. Vassil, Wikimedia Commons

Rama, Wikimedia Commons, CC PD Mark

która jest domem Maryi
Rozmowa z ks. Emmanuelem
Blondeau, rektorem katedry
i kustoszem sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny
w Chartres.

fot. GO69, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0
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dać na świat księcia, przyszłego
następcę tronu. Dzisiaj często
spotykam kobiety, które przyjeżdżają tu ze swoimi becikami,
z mężami i mówią: „Dwa lata
temu modliłam się tutaj o łaskę
zajścia w ciążę, o macierzyństwo.
I za wstawiennictwem Maryi Pan
mi tej łaski udzielił. Jesteśmy tu,
aby podziękować Bogu, że zostaliśmy rodzicami, że obdarzył nas
potomstwem, na które już nie
liczyliśmy...”. Takie spotkania mają
miejsce dosyć często. Widzę to
także wśród intencji modlitewnych, które zostawiają pielgrzymi. W Chartres czcimy Dziewicę
mającą porodzić, więc to zupełnie naturalne, że wierni proszą
właśnie o ten dar.
To jest więc pierwsza, ale nie
jedyna łaska, o którą wierni pro-

fot. Eusebius, Wikimedia Commons

szą Maryję w Chartres. Na drugim
miejscu postawiłbym wyjątkową
bliskość Maryi. Maryja towarzyszy ludziom na ich drodze, w ich
trudach i poszukiwaniach. Proszę
spojrzeć na figurę Najświętszej
Maryi Panny „na kolumnie”. Tutaj
wierni dziękują Jej, powierzają
prośby, nieraz oryginalne, nieraz mocne. Odkrywają, że tutaj
dane im jest poczuć się lepiej
wewnętrznie. To poczucie jest
związane na pewno z architekturą gotycką, z tysiącami modlitw
zanoszonych w tym miejscu, ale
także z naszą pracą, naszą dbałością o to miejsce.
I wreszcie trzecia łaska. Jej
symbol odnajduję w przedstawieniu Maryi na „wielkim witrażu” (Notre-Dame de la Belle
Verrière). W Chartres Maryja nosi
królewską koronę, jest Królową:
Królową Nieba i Królową serc. Na
kolanach trzyma Jezusa niczym
Tron Mądrości. Ona jest tronem,
a Jezus – Mądrością. Podobnie
jak w Kanie, przychodzi powiedzieć nam: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Zatem
Maryja ukazuje i ofiarowuje
nam Jezusa i zaprasza nas, abyśmy Go słuchali. To właśnie jest
ta trzecia łaska. Tutaj uczymy się
słuchać Ewangelii wraz z Maryją.
Pobożność maryjna skupia
się w Chartres wokół trzech, a nawet czterech miejsc: relikwii, naturalnie, ale i figury Najświętszej
Maryi Panny „na kolumnie” oraz
wspomnianego przed chwilą
„wielkiego witraża”. Czwartym
miejscem natomiast jest krypta,
w której znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny „pod ziemią” (Notre-Dame de Sous-Terre).

Co szczególnego ma w sobie
pielgrzymka do Chartres? Kim
są pielgrzymi odwiedzający
Chartres?
Na pewno jednym z najbardziej znanych pielgrzymów, któremu Chartres było bardzo bliskie, jest Charles Péguy. Oprócz
niego do Chartres pielgrzymowali także św. Ludwik Maria Grignon de Monfort, św. Wincenty
à Paulo, św. Jan Eudes. Charles
Péguy swymi wierszami o naszym regionie, La Beauce, i świadectwem pielgrzymki do Chartres z pewnością nie tylko zapisał się w historii literatury, lecz
także przyczynił się do odnowienia ruchu pielgrzymkowego.
Na przykład piesza pielgrzymka
studentów z diecezji regionu
paryskiego jest organizowana
zgodnie z logiką pielgrzymki
Charlesa Péguy. Istnieje zresztą
słynny już dzisiaj oznakowany pieszy szlak Charlesa Péguy
z Paryża, skąd do Chartres przybywa większość naszych gości..
Zresztą nieważne, w jaki sposób się tu dotrze: pociągiem,
pieszo, rowerem... Dziś ten ruch
ku Chartres nadal trwa. Ludzie
przybywają tu, by prosić o łaski, z myślą, że będąc u Maryi
w Chartres, coś się wydarzy, Pan
udzieli im łaski pokoju. Dobrze
jest pobyć w Chartres! O tym
właśnie opowiadają nam ludzie,
czy to ci „prawdziwi pielgrzymi”,
którymi kieruje wiara, czy też
„odwiedzający”, którzy przyszli, bo ktoś im powiedział, że
w Chartres jest najpiękniejsza
na świecie katedra i cudowne
witraże. Najpierw dotyka ich
piękno architektury, a następnie łaska obecności Boga w tym
sanktuarium maryjnym.
Chartres to jedno z sanktuariów, w których pielgrzym poszukujący Boga daje się ponieść ciekawości i chce pogłębić swą znajomość gotyku czy lepiej poznać historię tego miejsca. A ten, kto przyszedł zwiedzić zabytek, zostaje
dotknięty łaską zadumy, modlitwy,
obecności Boga. Przychodzimy tu
po to, żeby nawiedzić Najświętszą
Maryję Pannę. A koniec końców,
bez względu na to, co się wydarzy,
to Ona nas nawiedza!

Jak to możliwe w przypadku
kogoś, kto być może jest daleko
od Kościoła, od wiary i prawdopodobnie nigdy nie otworzył
Biblii?
Takie sytuacje zdarzają się
codziennie. Na przykład wczoraj: rozmawiałem ze studentami
i właśnie na tym ta rozmowa polegała, to była cała moja praca. To
cała praca nasza i wolontariuszy,
ale i nasza jedyna troska, nasza
motywacja. I nasza radość! Poprzedniego lata dołączyli do nas
seminarzyści. Powiedziałem im:
„To duszpasterstwo jest jak wędkowanie. Będziecie witać osoby
wchodzące do katedry, a być
może uda się wam nawiązać
z nimi głębszy dialog, nie tylko
udzielić informacji”. Czasem ludzie jakby znienacka otwierają
się, opowiadają o sobie, o swoim
życiu, o swych poszukiwaniach...
A to tylko dlatego, że jesteśmy
w katedrze, a ona otwiera serca.
Właśnie dlatego katedra jest dla
mnie jak osoba: otwiera serca. Pomagają w tym kamienie i witraże.
Czy w Chartres spotyka Ksiądz
Polaków?
Obecnie do Chartres nie
przyjeżdża zbyt wielu Pola-

fot. BjörnT, Wikimedia Commons

ków... Owszem, pojawiają się,
ale w niewielkiej liczbie. Dotychczas katedra i sanktuarium
maryjne w Chartres nie były
popularnym kierunkiem na
trasach polskich pielgrzymów.
A przecież znajduje się ono
niemalże na przecięciu szlaków
komunikacyjnych i pielgrzymkowych biegnących z północy
na południe i ze wschodu na
zachód. Chartres jest niedaleko od chętnie uczęszczanego
przez Polaków Lisieux i również związanego ze św. Teresą
Alençon. Zupełnie niedaleko
od Chartres leży jedno z najprężniej działających we Francji miejsc kultu Miłosierdzia
Bożego: Gallardon. Nasze sanktuaria łączy ścieżka piesza, której część przebiega wspomnianym wyżej szlakiem C
 harlesa
Péguy. W Gallardon są relikwie
św. Jana Pawła II, św. Faustyny
i św. Stanisława. Z kolei oznakowana trasa rowerowa biegnie
z Paryża do Mont Saint Michel,
jego trasa została wytyczona
przez Chartres i Alençon. Zapraszam serdecznie do Matki
Bożej w Chartres!
Rozmawiał Piotr Rak
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Pamiętać o Bogu nie tylko w czasie próby

Chrystus nauczający w Kafarnaum,
mal. Maurycy Gottlieb

Ewangelia wg św. Łukasza 4,21-30
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu,
przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które
słyszeliście». A wszyscy przyświadczali
Mu i dziwili się pełnym łaski słowom,
które płynęły z ust Jego. I mówili:
«Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy
rzekł do nich: «Z pewnością powiecie
Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz
samego siebie; dokonajże i tu w swojej
ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał:
«Zaprawdę, powiadam wam: żaden
prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało
zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował
w całym kraju; a Eliasz do żadnej
z nich nie został posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwawszy
się z miejsc, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na urwisko góry, na
której zbudowane było ich miasto, aby
Go strącić. On jednak, przeszedłszy
pośród nich, oddalił się.

N

ie każdy chce przyjąć
Jezusa do swojego
życia. Na pewno nie
chcieli tego ci mieszkańcy
Nazaretu, którzy pamiętali
Jezusa z lat Jego dzieciństwa. Dla nich był On po
prostu synem cieśli. Kiedy
więc Jezus zaczął im uświadamiać, że to właśnie na
Nim wypełniają się starotestamentalne zapowiedzi,
stał się dla nich persona
non grata.
Nie uwierzyli Jego słowom i nie przyjęli Go, ponieważ nie był im potrzebny. Zupełnie inaczej zrobiła
wdowa z Sarepty Sydoń
skiej i Syryjczyk Naaman.
Oni mieli świadomość
tego, że potrzebują pomocy Bożych posłańców.
Wspomniana wdowa – nie
dość, że bardzo biedna, to
jeszcze straciła jedynego
syna. Kiedy więc zrozumiała, że nawiedzający ją
tajemniczy przybysz jest
Bożym posłańcem, przyjęła go i ugościła. Uwierzyła
jego słowom i Bóg okazał
jej swoją hojność. Pomocy
Bożej doświadczył także
chory na trąd Naaman.
Kiedy uwierzył, że Bóg
działa przez proroka Elizeusza, postanowił wypełnić

to, co tamten mu poleci.
I został uzdrowiony. Słowa
tej Ewangelii sprawdzają
się i dzisiaj. Iluż to naszych
braci i sióstr nie przyjmuje Jezusa tylko dlatego, że
akurat niczego od Niego
nie potrzebują? I odwrotnie. Iluż to ludzi na nowo
przylgnęło do Boga tylko
dlatego, że w ich życiu coś
się popsuło? Że może jak
ta wdowa też zaznali jakiejś
biedy albo jak Naaman doświadczyli jakiejś choroby
czy cierpienia.
Chyba wszyscy znamy
to mądre porzekadło: „Jak
trwoga, to do Boga”. Czasem Bóg rzeczywiście dopuszcza jakąś trwogę. Czyni
tak nie po to, by nas upodlić, ale po to, żeby sprowadzić nas na swoje ścieżki.
Nie ma nic złego w tym, że
w chwilach doświadczeń
uciekamy się do Pana Boga.
A do kogóż mamy się uciekać? Smutne jest tylko to,
że tak wielu nie pamięta
o Bogu wówczas, kiedy jest
im dobrze i kiedy zdaje im
się, że Go nie potrzebują.
No właśnie... Zdaje im się,
bo przecież „bez Boga ani
do proga”.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

fot. Muzeum Narodowe w Warszawie/Wikimedia Commons, CC PD Mark

ks. Tomasz Kancelarczyk

„Polityczna sprawa”

N

iedawno zakończyliśmy świąteczną zbiórkę „Paczuszka dla maluszka”. Dzięki zaangażowaniu wielu
koordynatorów akcji, w całej Polsce stanęły „paczuszkowe” choinki, pod które
przez ponad miesiąc ludzie dobrej woli
znosili dary.
Pomoc trafiła nie tylko do małych
podopiecznych Fundacji Małych Stópek,
lecz także do dzieci znajdujących się w
hospicjach dziecięcych, hospicjach perinatalnych, domach dziecka, domach

samotnej matki i innych tego typu placówkach w całej Polsce.
Ludzie zbierali paczuszki w kościołach, szkołach, kawiarniach, zakładach
pracy, sklepach, a nawet w jednym muzeum i w zoo. Wydawać by się mogło, że
idea akcji szczytna, a inicjatywa niesienia
pomocy małym dzieciom będzie łączyć,
a nie dzielić. W końcu chodzi o dobro
dzieci...
Niestety nic bardziej mylnego.
Było jeszcze kilka tygodni do zakończenia całej akcji, gdy napisała do nas
z żalem pewna nauczycielka. Chciała
zorganizować zbiórkę „Paczuszki dla
maluszka” w swojej szkole i nawet już
dostała od nas materiały, gdy dyrektorka
placówki oznajmiła jej, że nie daje zgody
na przeprowadzenie zbiórki. Powód? Akcja „Paczuszka dla maluszka” ma charakter polityczny.

Cóż ja na to? Postanowiłem się podzielić tą historią na znanym wszystkim
portalu społecznościowym. W niedługim czasie w odpowiedzi na to na konto
Fundacji zaczęły spływać darowizny pod
następującymi tytułami:
◆ 100 zł na body z napisem: „mały pisiorek”,
◆ 100 zł dla dziecka prawaka i 100 zł dla
dziecka lewaka,
◆ 50 zł na prorządowy olejek do skóry,
◆ 50 zł na szampon z antylewicowym
przekazem podprogowym,
◆ skarpetki dla dzieci (50 zł na lewą
nogę i 50 zł na prawą nogę),
◆ 100 zł na nacjonalistyczny
płyn do kąpieli,
◆ 50 zł na propagandowe pieluszki dla
dzieci popierające PO,
◆ 100 zł na opozycyjny puder,
◆ 50 zł na ultralewicowy krem na odparzenia,
◆ 50 zł na wilgotne, partyjne chusteczki.

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

						

Widać ta historia poruszyła nie tylko
mnie. Dzięki zebranym artykułom kosmetycznym dla dzieci, które są moim
partyjnym narybkiem, zamierzam przeprowadzić istny desant na domy samotnej matki, przekazując im po palecie
chemii gospodarczej.
O zamachu stanu pomyślę później,
najpierw wyślę podziękowanie dla dyrekcji tej szkoły za zainicjowanie zbiórki.
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Uzdrowienia chorych

horoby są zjawiskiem typowo
ludzkim i stanowią znak działania zła na świecie i w człowieku.
Pokazują też, że nie jesteśmy samowystarczalni, potrzebujemy pomocy
innych. Uzdrowienia pokazują natomiast bliskość Królestwa Bożego. Jak
przypomniał papież Benedykt XVI,
„Jezus Chrystus przybył na ziemię, aby
zwyciężyć zło u korzeni, a uzdrowienia są zapowiedzią Jego zwycięstwa
osiągniętego przez Jego śmierć i zmartwychwstanie”. Chociaż medycyna poczyniła olbrzymie postępy w leczeniu
rozmaitych chorób, to Słowo Boże uczy
nas, że istnieje decydująca i zasadnicza
postawa, z którą należy stawiać czoło
chorobie. Jest to postawa wiary. Jezus
zawsze mówi o niej ludziom, których
uzdrawia: „Twoja wiara cię ocaliła”.
Skoro jednak Bóg jest tym, który
uzdrawia, On jest dawcą życia i zdrowia,
to po co więc mamy się modlić do Maryi
i nazywać Ją uzdrowieniem chorych?
Jezus mówił: „Wszystko, o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje – da wam” (J
15,16). Kto lepiej zna to imię niż Ta, która
Mu to imię nadała? Święty Jan Paweł II
w encyklice Matka Odkupiciela naucza:
„Maryja staje pomiędzy swym Synem
a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje «pomiędzy»,
czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze
stanowiska Matki, świadoma, że jako
Matka może – lub nawet więcej: «ma
prawo» – powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma więc
charakter wstawienniczy: Maryja «wstawia się» za ludźmi. Ale nie tylko to: jako
Matka równocześnie chce, aby objawiła
się mesjańska moc Jej Syna. Jest to zaś
moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwolnienia od
zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim” (nr 21).

Chorzy często nawiedzają sanktuaria maryjne, aby przez orędownictwo Matki Bożej odzyskać zdrowie.
W sanktuariach pozostawiają wiele
świadectw swojej ufności pokładanej w Maryi. Szczególnym miejscem
pielgrzymek chorych z całego świata

fot. Wikimedia Commons

jest Lourdes. Kiedy Maryja ukazała
się tam 11.02.1858 r., pobłogosławiła
źródło wody i powiedziała do ubogiej
pasterki Bernadety Soubirous: „Idźcie
pić u źródła”. Usłyszała też, że wielu
chorych doświadczy w tym miejscu
uzdrowienia. Źródełko, które wów-

Dwóch Józefów i jedna Edyta

Od grudnia ubiegłego roku mamy
w Polsce trzy nowe diecezjalne sanktuaria. Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy (diecezja opolska) ustanowiony został diecezjalnym sanktuarium św. Józefa; kościół
pw. św. Edyty Stein w dzielnicy Lublińca Steblowie
(diecezja gliwicka) ogłoszony został sanktuarium
tej męczennicy, a kościół
pw. św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych w centrum Lublina został archidiecezjalnym
sanktuarium Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny.
Ustanowienie sanktuariów „Józefowych” jest odzwierciedleniem wiel-

kiego kultu, jakim Oblubieniec Matki
Bożej cieszy się w Jemielnicy (sięga on
XVII w. i ogniskuje się wokół kaplicy
św. Józefa z jego obrazem) oraz u lubelskich karmelitów.
Sanktuarium św. Edyty
Stein – Teresy Benedykty
od Krzyża podkreśla natomiast zarówno szerzący się
w Lublińcu i okolicach kult,
jak i „pamięć historyczną”
– związki nawróconej z judaizmu męczennicy z Auschwitz z tym miastem. Przez
pewien czas jako dziecko przebywała
ona w Lublińcu u swoich żydowskich
krewnych, a dziś działa tam Towarzystwo noszące jej imię i kultywujące jej
idee – pojednania i przebaczenia.
hb

czas wybiło, nigdy nie wyschło i wciąż
jest narzędziem licznych uzdrowień.
Święty Jan Paweł II, przemawiając
w Lourdes 15.08.2004 r., powiedział
m.in.: „Ta woda, która wypływa wciąż
świeża, stała się jednym z symboli
z Lourdes – symbolem nowego życia, jakie Chrystus daje tym, którzy
powracają do Niego. Tak też Eucharystia jest źródłem życia, a Maryja
jest pierwszą strażniczką tego źródła.
Ona wskazuje je wszystkim, prosząc,
by wyrzekli się pychy, stali się pokorni, by mogli zaczerpnąć z miłosierdzia Jej Syna”.
Od czasu objawień Pięknej Pani
do Biura Lourdes ds. Obserwacji Medycznej zgłoszono ponad 7 tysięcy
rzekomych cudów, z których oficjalnie
zostało uznanych 70 (ostatni z nich
ogłoszono 11.02.2018 r.). Profesor medycyny Auguste Vallet, znany badacz
cudownych uzdrowień w 
Lourdes
twierdzi, że: „Medycyna nie zna takiej
choroby, z której w Lourdes nie dokonałoby się w niewytłumaczalny dla nauki sposób, dobrze udokumentowane
cudowne uzdrowienie”. 11 lutego, we
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes,
Kościół obchodzi Światowy Dzień
Chorego. Został on ustanowiony przez
papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja
1992 r. w liście do przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę
objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża Polaka. Ogólnoświatowe obchody tego
Dnia odbywają się co roku w którymś
z sanktuariów maryjnych na świecie.
W 2022 r. z powodu pandemii zostały
zorganizowane w bazylice św. Piotra
w Watykanie.
Ks. Leszek Smoliński

Weronika
Kostrzewa
Radio Plus

O

d noworocznych
postanowień zdecydowanie wolę
czas, gdy życie
je już weryfikuje. I to chyba
właśnie
jest
ten moment.
Wróćmy jednak do sylwestrowej nocy i pierwszego poranka roku 2022. Internet zalały wtedy grafiki z cytatem z bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. „Tyle
wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć
w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać
ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok,
ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku,
cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok,
ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości,
współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest
nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za
wyrządzane nam zło”.
Wiele razy już miałam przed oczami ten cytat.
Po raz pierwszy popatrzyłam na niego jednak,
przewijając w pamięci obrazy z mijających
365 dni. I nie mogę powiedzieć, żeby mój rok
w takim rozliczeniu był wiele wart. Idąc w duchu noworocznych postanowień, chciałam
cytat drukować, wieszać na lodówce, w sypialni i wkładać do portfela, aby codziennie
mi przypominał, jak uczynić kolejny rok wartościowym. Obawiam się jednak, że do kartki i jej
treści szybko bym przywykła, ale bez żadnej
zmiany. I wtedy przypominało mi się kazanie,
w czasie którego ksiądz zachęcał, aby poprosić
o wsparcie z Góry na ten jeden dzień czy to bez
nienawiści, czy bez plotkowania, czy też bez
czekoladowego ciastka. Dziś próbuję w kolejne
dni wprowadzać w życie pojedyncze wezwania z tych słów Prymasa. Łatwo nie jest, kroki
są bardzo małe, bo kondycja słaba, ale z takim
trenerem to musi być dobra droga!

Pawłowi współpracownicy

11 maja 1945 r. podczas remontu prowadzonego w apsydzie średniowiecznej katedry w niewielkiej włoskiej
miejscowości Termoli nad Adriatykiem
natrafiono na marmurową płytę o wymiarach 110 na 60 cm. Po jej usunięciu, w kwadratowej niszy znaleziono
drewnianą kasetkę, a na tylnej ścianie
zagłębienia w murze odkryto łaciński napis głoszący, że znajduje się tu
„corpus beati Timothei discipuli Pauli
apostoli”. W ten właśnie sposób przypadkowo natrafiono na czaszkę i kości
św. Tymoteusza – męczennika, biskupa
Efezu, wielkiego autorytetu starożytnego Kościoła, umiłowanego i zaufanego
ucznia św. Pawła Apostoła.
Razem z Tymoteuszem 26 stycznia Kościół wspomina również innego

ucznia i współpracownika św. Pawła
– biskupa Krety Tytusa. Grób tego Greka
znajduje się prawdopodobnie w Gortynie (dawnej stolicy Krety), a relikwie
w bazylice św. Marka w Wenecji.
hb
Wskazania św. Pawła
z listów do Tymoteusza:
◆ „(...) Podążaj za sprawiedliwością,
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz
w dobrych zawodach o wiarę,
zdobądź życie wieczne (..)”.
◆
„Nie wstydź się (...) świadectwa
Pana naszego ani mnie, Jego
więźnia, lecz weź udział w trudach
i przeciwnościach znoszonych dla
Ewangelii według mocy Boga!”
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fot. facebook.com/people/Amada-Rosa-Perez

Przez Maryję do Boga

Nawrócenie Amady

Amada Rosa Perez miała przed sobą wielką karierę. Była

popularną modelką kolumbijską, która pojawiała się w najlepszych magazynach mody, pracowała dla znanych domów mody,
miała pieniądze, grała w filmach. Była uśmiechnięta i radosna,
a mimo to jej życie wypełniał smutek, pustka i cierpienie. Nadzieję
na nowe życie przyniosła jej Maryja i modlitwa różańcowa.

A

mada pochodzi z rodziny
katolickiej. Chodziła na Msze
Święte, na różaniec, ale jak opowiada w swoim świadectwie,
raczej było to uczestniczenie
w obrzędach, niż prawdziwa
wiara. Jej religijność wynikała raczej z posłuszeństwa rodzicom.
Życie nastolatki zmieniło się,
kiedy zaproponowano jej pracę modelki. Młoda dziewczyna
weszła w świat, który dawał jej
uznanie, sławę, pieniądze, możliwości, poczucie piękna, ale
sprawił też, że jeszcze bardziej
oddaliła się od Boga. W tym
czasie, jak opowiada w świadectwie, jej sumienie ulegało
stopniowemu uśpieniu, jej serce stawało się coraz bardziej
zatwardziałe. To dostrzegła jednak dużo później.
Uśmiech na twarzy, ciągłe
wyjazdy na zdjęcia, pokazy
mody, nowi mężczyźni, z którymi wchodziła w związki, sława,
euforia w blasku fleszy, tłumy entuzjastycznych nastolatek, które
chciały być takie jak Amada. To
kreowało obraz pięknej, szczęśliwej kobiety sukcesu, która ma
u swoich stóp cały świat i wielką

karierę przed sobą. Jednak kiedy
Amada zamykała za sobą drzwi,
towarzyszyła jej ogromna pustka. „Matki mówiły mi: «Moja córka chce być taka jak Ty!». Myślałam wówczas: «Nawet nie wiesz,
jakie piekło przechodzę». Nie
znamy prawdy o życiu gwiazd,
modelek... Mass media przekazują wiele kłamstw” – wspomina.
Amada żyła dalej, mając nadzieję, że świat luksusu, dóbr
materialnych, głośnej muzyki,
imprez przyniesie ukojenie i zaspokoi jej potrzeby. Trwało to
lata. Często czuła się wykorzys
tana jak produkt, który trzeba sfotografować i sprzedać,
dopóki jeszcze nie stracił daty
ważności. Cisza była dla niej torturą. Kiedy Amada była sama,
stawiała sobie pytanie: po co to
wszystko? Poszukiwała pokoju.
Wydawało jej się, że znalazła go
w New Age, religiach wschodu,
wróżbach, talizmanach, ezoteryce. Ale to było złudzenie. Pustka nie odchodziła, a noce stały
się nieznośne. Często słyszała
płacz trojga swoich abortowanych dzieci, który doprowadzał
ją do granic rozpaczy.

I to właśnie trzecia aborcja,
depresja, głęboki syndrom poaborcyjny stały się dla niej przełomem, kiedy poprosiła Boga
o pomoc. „Pan Bóg jest pełen
miłosierdzia. Wysłuchał mnie.
Nie rozumiem logiki Boga. (...)
Chciałam wtedy umrzeć, ale
moje cierpienie doprowadziło
mnie do sięgnięcia po różaniec.
Zaczęłam się modlić. Nie umiałam różańca, nie znałam tajemnic, prosiłam tylko Matkę Bożą,
żeby mi pomogła” – mówi. To
była też walka. „Zasypiałam przy
pierwszych Zdrowaś Maryjo,
a telewizję mogłabym oglądać
do czwartej nad ranem. Dlatego
chodziłam po pokoju i na głos
odmawiałam różaniec. To była
walka, ale wiem, że Duch Święty i Maryja wspierali mnie. (...)
Po kilku miesiącach przyszedł
pokój, którego nigdy wcześniej
nie czułam” – wyznaje.
Modlitwa różańcowa była
początkiem przemiany, ale też
trudów. Zły duch dawał o sobie
znać tym mocniej, im bardziej
Amada zbliżała się do Boga,
czytała Pismo Święte, chodziła
na Msze Święte. Amada wspo-

mina, że jej ostatnią nadzieją
były słowa, iż niektóre duchy
można wypędzić tylko postem
i modlitwą. Podjęła tę walkę.
Nie było łatwo, ale dziś
Amada ma piękną rodzinę. Jak
mówi, ponownie odzyskana
czystość serca pozwoliła jej
stworzyć rodzinę opartą na
fundamencie Boga, modlitwy,
wierności i wzajemnej miłości.
„Odrzuciłam grzech. Zerwałam
z wcześniejszym życiem. Zostawiłam je. Zaczęłam przygotowywać dewocjonalia, trwałam
w modlitwie, formowałam się
w wierze” – mówi.
Amada dzieli się świadectwem swojego życia, ewange-

lizuje, przypomina, jak ważne
znaczenie ma wierność Bogu
w najdrobniejszych sprawach
życia codziennego, jak istotna
jest czystość i dobre przygotowanie do małżeństwa oraz jak
łatwo świat może nas zwieść
ułudą „szczęścia” i „wolności”,
które niosą ze sobą kajdany
zniewolenia, zagubienia, śmierci duchowej, a niekiedy i fizycznej. Nadzieję na wyjście z tych
ciemności daje tylko Jezus i Maryja. Ratunkiem była dla niej
modlitwa różańcowa.
AG/ fragmenty świadectwa
zaczerpnięte z Mundo Catolico,
https://www.youtube.com/
watch?v=GtIYoeaXTXc

fot. Wikimedia Commons, CC PD Mark

Doświadczył „światła życia”
To było najważniejsze nawrócenie w dziejach Kościoła i jedyne, które oficjalnie
wspominamy w kościelnym
kalendarzu. Chodzi oczywiście o nawrócenie św. Pawła
w drodze do Damaszku. Ukazywało go wielu artystów, ale
najsłynniejsze przedstawienie
tego wydarzenia wyszło w latach 1600-1601 spod pędzla
Caravaggia. Włoski artysta
namalował je do kaplicy Cera-

sich w kościele Santa Maria del
Popolo w Rzymie. Nie wszyscy
jednak byli tym arcydziełem –
dość oryginalnym jak na owe
czasy – zachwyceni...
Na obrazie widzimy jedynie... konia i leżącego pod nim,
między jego nogami, Szawła.
Jest tam także, najprawdopodobniej niczego nieświadomy,
trzymający konia za uzdę służący. Jezusa zastępuje na obrazie doznawana przez św. Pawła

w czasie wizji, w momencie
przemiany światłość, ku której przyszły Apostoł Narodów
wyciąga obie swe ręce. Nawrócenie namalowane przez
Caravaggia jest zatem swoistą
ilustracją fragmentu Ewangelii
wg św. Jana: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie ze mną nie
będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia”.
Wielu osobom obraz Caravaggia wydawał się zbyt ekstra-

wagancki, wielu drażnił wyeksponowany mocno... koński zad.
W sumie krytycy powinni już
być jednak do takiego przedstawienia przyzwyczajeni. Około 70 lat wcześniej w podobny
sposób namalował to słynne
nawrócenie inny Włoch – manierysta Parmigianino. Jego
obraz również przedstawia
konia, jego... świecący zad i leżącego na ziemi, doznającego
wizji Szawła.		
hb
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Odwagi!

„Staram się pielęgnować
moje powołanie poprzez regularną modlitwę, uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej
oraz we wszystkim, co buduje
moje powołanie i życie” – mówi
nastoletni Nathan z Brazylii,
który przygotowuje się do
wstąpienia do zakonu franciszkanów. W 2013 r. świat obiegły
fotografie chłopca, który ze
wzruszeniem powiedział papieżowi o swoim powołaniu.
Ujęcia przedstawiające 9-letniego Nathana ubranego w zielono-żółtą koszulkę – barwy
Brazylii, rozmawiającego z Franciszkiem, wyraźnie wzruszonego
i pełnego emocji, obiegły cały
świat i wywołały poruszenie.
W 2013 r. papież Franciszek
udał się w pierwszą podróż apostolską do Brazylii, gdzie odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Nathan bardzo chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Podróż do Rio de Janeiro
była wzywaniem dla rodziny
chłopca. Nathan wraz z matką
wybrał się przyczepą kempin-

gową z Cabo Frio najpierw do
sanktuarium Aparecida, jednak
tam nie udało im się spotkać
z Franciszkiem. Stało się to dopiero w Rio de Janeiro.
Kiedy papamobile z papieżem przejeżdżał wśród zgromadzonych pielgrzymów, Nathan zdołał się przedostać poza
bramki. Ochroniarze papiescy
pozwolili mu też na chwilę rozmowy z Franciszkiem.
Poprzez łzy radości i wzruszenia Nathan, 9-letni wówczas
chłopiec, powiedział papieżowi
o swoim pragnieniu bycia księdzem. Wymiana zdań trwała
krótko, ale – jak po latach wspominał Nathan – to spotkanie
było bardzo wzruszające.
Wielu zadawało sobie wówczas pytanie, czy marzenie małego Brazylijczyka jest tylko wynikiem dziecięcych emocji, czy
– mimo młodego wieku – już odkryciem życiowego powołania.
„Moje życie modlitewne
bardzo się rozwinęło, pewność
mojego powołania utrwaliła
się – mówił Nathan po kilku

fot. AFP/East News
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latach od tego wyjątkowego
spotkania, które umocniło jego
dziecięce pragnienie i przyniosło wiele owoców. – Staram
się pielęgnować moje powołanie poprzez życie w regularnej modlitwie, uczestnictwie
w codziennej Mszy Świętej i we
wszystkim, co je buduje”.
Dziś Nathan przygotowuje
się do wstąpienia do zakonu
ojców franciszkanów. Na tej
drodze wspierała go rodzina,

szczególnie mama, i księża.
Świadectwo dorosłych, przede
wszystkim rodziców, kierownictwo kapłanów ma ogromne
znaczenie w wychowaniu, wzrastaniu i odkrywaniu powołania
u dzieci i młodzieży.
Na drodze powołania, jak
mówi nastolatek, towarzyszy
mu również Matka Boża z Aparecidy, do której ma szczególne
nabożeństwo, św. Michał Archanioł i oczywiście św. Franciszek.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Namaszczenie chorych

S

akrament to widzialny znak niewidzialnej łaski. W odniesieniu do namaszczenia chorych jest to szczególny
znak uzdrowienia, przez który Kościół
przez posługę kapłana przychodzi
z pomocą ludziom cierpiącym. Warto
pamiętać, że namaszczenie chorych
jest sakramentem nie dla umierających, ale przeznaczony jest dla tych,
którzy znajdują się w stanie ciężkiej
i niebezpiecznej choroby. Istnieje też
możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych przez osoby w po-

deszłym wieku, choćby nie występowały u nich objawy rozpoznanej choroby
(por. KPK kan. 1004 § 1). Skutkiem przyjęcia tego sakramentu jest łaska Ducha
Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia. Chodzi o umocnienie ufności w Bogu, uzbrojenie przeciw pokusom Szatana i trwodze śmierci.
Dzięki tej pomocy chory może nie tylko
znosić dolegliwości choroby, lecz także
je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeśli to jest pożyteczne dla zbawienia jego
duszy (Sakramenty chorych, 6).
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „pierwszą łaską sakramentu
namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem
ciężkiej choroby lub niedołęstwem
starości” (1520). Chory dzięki łasce tego
sakramentu „przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi,
za których Kościół cierpi i ofiaruje się
przez Chrystusa Bogu Ojcu” (1522). Instrukcja Episkopatu Polski z 7.06.2017 r.

„Ty, młody człowieku, który
czujesz się powołany lub jeszcze
nie rozeznałeś powołania, zdaj
się bez zastrzeżeń na wolę Bożą,
zastanów się w sercu nad tym,
do czego wzywa Cię Pan Bóg,
bądź gotów powiedzieć tak. (...)
Pamiętaj, co powiedział nam
Jezus: «Odwagi, zwyciężyłem
świat!»” – powiedział Nathan do
młodych ludzi, którzy stoją na
progu wyboru drogi życia.
AG/it.aleteia.org, comshalom.org

O co chodzi w sakramencie

namaszczenia
chorych?

przypomina: „Namaszczenia chorych
udziela się tylko żyjącym, a jeśli stracili
świadomość, tylko wtedy, gdy szafarz
ma moralną pewność, że gdyby mogli,
prosiliby o ten sakrament” (35).
Święty Jakub przypomina w swoim
liście: „Choruje ktoś wśród was? Niech
sprowadzi kapłanów Kościoła, aby się
modlili nad nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą
mu odpuszczone” (5,14-15). Łaska, którą
otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spływa na człowieka
również w tych ciężkich dla niego chwilach. Ma przynieść nie tylko ulgę i zdrowie
choremu, o co prosimy w modlitwach,
lecz przede wszystkim ma go umocnić.
Pomaga mu też dostrzec chrześcijańską
wartość cierpienia. Jeśli choroba jest zaś
śmiertelna, ma człowieka napełnić pokojem i umocnić nadzieję spotkania z Chrystusem na progu nowego, wiecznego życia. Przyjmujący ten sakrament powinien

być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli jednak chory nie może się wyspowiadać, to
sakrament namaszczenia chorych własną
mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.
Sakramentu namaszczenia chorych
udziela się chorym, namaszczając ich
na czole i dłoniach olejem z oliwek lub
innym olejem roślinnym, odpowiednio
poświęconym, wymawiając następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską
Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi
i łaskawie podźwignie. Amen”. W pokoju chorego należy ustawić stół w takim
miejscu, aby chory mógł go widzieć,
zapalone świece, wodę święconą i kropidło, talerzyk z watą, solą i kawałkiem
chleba (do oczyszczenia palców z oleju
świętego). Jeżeli chory przystępuje do
Komunii Świętej, należy też przygotować szklankę z wodą i łyżeczką.
Ks. Leszek Smoliński

fot, RickMorais, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Wzór konsekwencji

fot. Wellcome Collection, Public Domain Mark

Święty Franciszek Salezy napisał dwa cenione do dziś
podręczniki życia duchowego: Filotea, czyli droga do
życia pobożnego i Teotyma,
czyli traktat o miłości Bożej.
Dowodził w nich – co było
w owych czasach dość rewolucyjną tezą – że pobożnie żyć, a nawet osiągnąć
świętość mogą także ludzie
świeccy, a rozrywki wcale
w tym nie przeszkadzają,
byle tylko były godziwe. Jedną z trzech jego najważniejszych przestróg była ta, by
się nie wstydzić swojej wiary
i dążenia do pobożności!
„Wyznawaj głośno, że
chcesz być pobożna; nie że nią
jesteś, lecz że pragniesz nią być
– pisał. – I nie wstydź się uczynków pospolitych, a prowadzą-

cych nas do miłości Boga. Wyznawaj śmiało, że wprawiasz
się do rozmyślania, że wolałabyś umrzeć niż śmiertelnie
zgrzeszyć, że chcesz uczęszczać do Sakramentów i słuchać
rad spowiednika. (...)
To otwarte wyznanie, że
chcemy służyć Bogu i że osobnym zobowiązaniem poświęciliśmy się Jego miłości, jest
bardzo miłe Boskiemu Majes
tatowi, który nie chce wcale,
aby się wstydzono Jego albo
Jego Krzyża. A przy tym, takie
głośne oświadczanie się odwraca od nas wiele przycinków
ze strony świata i zobowiązuje
nas tym bardziej do wypełniania tego, co mówimy”.
Cytat za: Św. Franciszek Salezy,
Filotea, Oficyna Wydawnicza „Viator”,
Warszawa 2001, s. 356.

fot. Archiv Bistum Essen/ Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Nie wstydź się dążenia
do świętości!

Robotnik i górnik, redaktor, wzorowy mąż i ojciec
siedmiorga dzieci, zagorzały
przeciwnik Hitlera, a przede
wszystkim prawdziwy chrześcijanin – tak najkrócej można scharakteryzować bł. Mikołaja (Nikolausa) Grossa
(1898-1945) – Niemca urodzonego w Niederwenigern
(Zagłębie Ruhry). Może być
przykładem tego, że da się
połączyć to, w co się wierzy,
co się pisze, mówi i deklaruje, z tym, jak się żyje.
Był zapalonym dziennikarzem, w połowie 1926 r. zostając redaktorem, a później
dyrektorem
„Westdeutsche
Arbeiterzeitung” – największej
chrześcijańskiej gazety robotniczej w zachodnich Niem-

Nikolaus Groß z żoną Elisabeth

czech. „Jako katoliccy robotnicy stanowczo i jednoznacznie
odrzucamy socjalizm narodowy nie tylko z powodów politycznych i gospodarczych, lecz
również zdecydowanie z racji
naszego religijnego i kulturowego stanowiska” – pisał.
Za krytykę Hitlera i jego
ludzi oraz działalność w antyhitlerowskim ruchu oporu był
prześladowany, torturowany
i ostatecznie został powieszony 23 stycznia 1945 r. Wiary ani
zasad się nie zaparł.
W życiu Grossa był też wątek polski. Przez pewien czas
działał on bowiem w Wałbrzychu (wówczas należącym do
Niemiec Waldenburgu).
Kościół wspomina go
23 stycznia.
* „Większość wielkich osiągnięć powstaje wskutek
codziennego spełniania
obowiązku w małych
rzeczach dnia powszedniego. Nasza szczególna miłość dotyczy przy
tym zawsze biednych
i chorych”.
* „Jeżeli dziś nie jesteśmy
gotowi
zaryzykować
życia, to jakże zdołamy
kiedyś usprawiedliwić
się przed Bogiem i naszym ludem?”.
* „Bogu należy być bardziej posłusznym niż
człowiekowi. Jeśli wymaga się od nas czegoś,
co godzi w Boga lub
wiarę, to nie tylko wolno nam, lecz nawet jesteśmy zobowiązani odmówić posłuszeństwa
(człowiekowi)”.
bł. Mikołaj Gross

Miły Bogu
Aniele...
To jedna z najpiękniejszych
modlitw do Anioła Stróża.
Napisał ją założyciel zgromadzenia redemptorystów
św. Alfons Liguori.

Miły Bogu Aniele,

który mnie pod Twoją
świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia
bronisz, oświecasz i mną
kierujesz.
Czczę Cię i kocham
jako mojego Patrona
i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się
oddaję.
Proszę Cię pokornie, abyś
mnie nie opuszczał choć
jestem niewdzięczny
i przeciw świętym
Twoim natchnieniom
wykraczam,
lecz abyś mnie, gdy błądzę
– łaskawie poprawiał,
gdy upadnę – podźwignął,
nieumiejętnego – nauczał,
strapionego – pocieszał,
w niebezpieczeństwie
zostającego – ratował,
aż mnie do szczęśliwości
w niebie doprowadzisz.
Amen.

Szmata najcenniejszym skarbem!
Jednym z największych skarbów bł. Henryka Suzo (Seuse) (ok. 1295/1300-1366),
wielkiego dominikańskiego
mistyka, wizjonera i teologa,
autora Księgi Mądrości Przedwiecznej – najpoczytniejszego duchowego bestsellera
schyłkowego średniowiecza,
i „trubadura” ukrzyżowanego Chrystusa była... zwykła
szmata. Dlaczego?
Pewnego dnia rano, po
Mszy Świętej, gdy bł. Henryka Suzo siedział w swojej celi,
rozmyślał i marzł, usłyszał na-

gle wewnętrzny głos: „Otwórz
okno, popatrz i ucz się!”. Otworzył i wyjrzał. „Zobaczył lecącego krużgankami psa, który
niósł jakąś lichą szmatę i bawił
się nią: podrzucał, ciskał o ziemię i darł – czytamy w autobiograficznym dziele pt. Życie.
– Sługa podniósł wzrok, westchnął w duchu, a wewnętrzny
głos powiedział mu: «tak samo
będzie z tobą w słowach braci.
Będą tobą pomiatać i targać».
Sługa pomyślał w sobie: «Skoro nie może być inaczej, zgódź
się na wszystko. Patrz tylko,

jak ta szmata pozwala by nią
pomiatano i czyń podobnie».
Zeszedł na krużganki i zabrał
tę szmatę. Przez wiele lat przechowywał ją, niczym najdroższy skarb, a kiedy się znajdował
na granicy cierpliwości, wyciągał ją, ażeby w niej rozpoznać
samego siebie i nadal mężnie
milczeć”.
Szmata pomogła bł. Henrykowi znosić liczne cierpienia
natury duchowej, grożenie
śmiercią, obrzucanie oszczerstwami i pomówieniami, posądzenia o kradzież wosku

z kapliczki, sfingowanie cudu,
o... zatruwanie studni, a nawet plotki rozpuszczane przez
pewną rozpustną kobietę, że
jest ojcem jej dziecka. Choć
wszystko to było oczywistą nieprawdą, dzięki „szmacie” Suzo
przyjmował te ciosy z podziwu
godną cierpliwością i całkowitym zdaniem się na wolę Bożą.
Oto, co znaczy być prawdziwie
pokornym i cierpliwym...
cyt. za: bł. Henryk Suzo, Życie,
Wyd. „W drodze”, Poznań 1990, s. 77.

Stronę przygotował Henryk Bejda

