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Spektakularne dowody odwiedzin Matki Bożej odkrywane są po dziś dzień.
Film o niezwykłych objawieniach już od 4 marca w polskich kinach!
7555

numer

Treść wiadomości:

MAT.RAFAEL.DN
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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.
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fot. M. Pabis

2 marca, w Środę Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Czterdziestodniowy czas pokuty (trwać będzie do 14 kwietnia, do Wielkiego Czwartku) ma przygotować wiernych do najważniejszych dla każdego katolika uroczystości – do Zmartwychwstania Pana Jezusa.

G

wa czy gorzkie żale. W wielu parafiach w tym czasie organizowane
są rekolekcje, które dodatkowo
wpływają na dobre przeżywanie
okresu przygotowania do Paschy.
W ich trakcie można skorzystać
z sakramentu pokuty, oczyścić
swoje serce z grzechów i przygotować je na przyjście Pana.
W czasie Wielkiego Postu
obowiązującym kolorem liturgicznym jest fiolet. Podczas Eucharystii nie śpiewa się „Alleluja”
i „Chwała na wysokości Bogu”.
Ołtarze w kościołach
nie są ozdabiane
kwiatami.

N

zedłem Drogą Kalwaryjską i mimo tylu trudów doszedłem.
Nie pojmujesz tego dziecko, co to znaczy samotność, opuszczenie przez tyle dusz i jak bardzo potrzebuję wszelkich rodzajów i przejawów waszej miłości i czułości. Czy serce twoje może
być zamknięte na widok Moich otwartych Ran? Czy nie wierzysz, że dzieje się coś w niebie i na ziemi, gdy Mnie skrwawionego ofiarujesz z sobą Ojcu? Na cóż służyłyby Moje boleści? A ty
jak korzystasz z dobroci Ojca? Każda modlitwa ma swój odzew,
którego ty nie słyszysz. Proś... Proś... W każdej minucie możesz
ocalić tysiące dusz. Pomyśl. Proś. Kochaj. Proś usilnie. Przyjdź
Królestwo Twoje. Nadejście godziny królowania Ojca może być
przyśpieszone, jeżeli Jego dzieci będą błagać o to usilnie. Jedno
„Chwała Ojcu” – może sprowadzić z oddali nawrócenie duszy,
zmienić postawę człowieka, od którego wiele zależy, uspokoić lud, wspomóc papieża, rozszerzyć akcję misjonarzy, ożywić
Boga we wnętrzu duszy, oddać Bogu konającego – poniesionego przez miłosierdzie Boże. Bądź Moją łaską dla każdego – abyś
w obliczu Moich męczenników mogła powiedzieć: – I ja tam byłam – choćby tylko pragnieniem.
Pan Jezus do mistyczki Anny Katarzyny Emmerich

P

opiół, którym posypuje się głowy wiernych, pochodzi z zeszłorocznych palm poświęconych w Niedzielę Palmową.

bł. Anna Katarzyna Emmerich

fot. Wikimedia Commons

S

św. s. Faustyna

Życie jest darem
„Gdy w wielu krajach następuje liberalizacja prawa aborcyjnego, my chcemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia”
– mówią działacze pro-life. Okazją do
tego będzie Tydzień Modlitw o Ochronę
Życia, który potrwa od 19 do 25 marca
2022 r. Do włączenia się w modlitwę zaproszeni są wszyscy, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci.
Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie
św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień
Świętości Życia (25 marca). Ci, którzy włączą
się w niego, będą zaproszeni do odmówienia każdego dnia litanii do Świętej Rodziny,
modlitwy ułożonej przez św. Jana Pawła II,
która została zaczerpnięta z encykliki Evangelium vitae, oraz rozważania fragmentu
adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka.
„Życie jest darem. Bezcennym, choć
kruchym. Najpiękniejszym, choć czasem
trudnym do przyjęcia. Hojnym, choć czasem może wydawać się nie w porę. To dar
od Boga dla człowieka. Dlatego po raz

B E Z P Ł A T N A

fot. M. Pabis

a początku Postu, prosiłam
swego spowiednika, o umartwienie na ten okres Postu i otrzymałam takie, abym nie ujmowała sobie
pokarmów, ale kiedy będę spożywać
– mam rozważać, jak Pan Jezus przyjął na
krzyżu ocet z żółcią: to będzie jako umartwienie. Nie wiedziałam, że tak wielką korzyść będę czerpać dla duszy swojej. Korzyść
ta jest [taka], że ustawicznie rozważam Jego
bolesną mękę i wtenczas, kiedy spożywam
pokarmy, nie rozróżniam co spożywam, ale jestem zajęta śmiercią Pana swego”.
(św. Siostra Faustyna, Dzienniczek, 618)

„

Postanowienia
Siostry Faustyny
Drobne praktyki na Post. Nie
mogę ćwiczyć się w wielkich
umartwieniach, jak dawniej,
pomimo gorącej chęci i pragnienia, ponieważ jestem pod ścisłą
obserwą lekarza, ale w drobniejszych rzeczach ćwiczyć się mogę:
pierwsze – sypiać bez poduszki,
trochę czuć się głodna, codziennie odmówić koronkę, której
mnie nauczył Pan, z rozkrzyżowanymi rękami, czasem się pomodlić z rozkrzyżowanymi rękami przez czas nieokreślony
(284) i modlitwą niesformułowaną. Intencja: aby
uprosić miłosierdzie Boże
dla biednych grzeszników, a dla kapłanów
moc kruszenia serc
grzesznych.
(Dzienniczek, 934)

fot. M. Pabis

dy w Środę Popielcową
przychodzimy na Mszę
Świętą, podchodzimy do
kapłana, a ten posypuje nasze głowy popiołem, wypowiadając słowa: „Z prochu powstałeś i w proch
się obrócisz”, lub: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”.
Wielki Post to zatem dla każdego z nas czas pokuty i nawrócenia, pracy nad sobą. Służyć
temu mają: post, jałmużna i modlitwa. W tym okresie wiele osób
robi rozmaite postanowienia.
Wielki Post to okazja do medytacji nad Męką Chrystusa,
w czym pomocą są wielkopostne
nabożeństwa, np. droga krzyżo-

Pod patronatem „Dobrych Nowin”
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drugi zapraszamy Państwa na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia Modlitw
o Ochronę Życia – mówi Wojciech Zięba,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem wydarzenia, i dodaje: – Naszą
modlitwą w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia chcemy objąć wszystkie dzieci
nienarodzone i ich rodziców, szczególnie
gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się również modlić za młodzież, aby była wierna chrześcijańskim
wartościom, za pielęgniarki, położne,
lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. W ubiegłym roku
w modlitwę włączyło się ponad 100 tys.
osób. Mamy nadzieję, że w tym roku
również wiele osób zechce modlić się
w intencjach obrony życia ludzkiego”.
Tydzień Modlitw o Ochronę Życia jest
również zaproszeniem do czynnego włączenia się w działania pro-life. „Chcemy,
aby tydzień ten stał się okazją do tego, by
siebie samych zapytać, czy pomogliśmy
innym rodzicom pokochać ich dzieci. Co
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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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fot. A. Zachwieja

Wielki Post
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zrobiliśmy,
kiedy
w ich oczach
widzieliśmy
strach? Czy byliśmy oparciem dla swojej koleżanki, znajomej z pracy, sąsiadki,
która została matką, choć tego nie planowała? Czy byliśmy życzliwi dla rodzin wielodzietnych? Czy zaoferowaliśmy choćby
najmniejsze wsparcie organizacyjne lub
finansowe rodzicom, którzy wychowują
dziecko z niepełnosprawnością, bo nawet
ta najmniejsza pomoc jest lepsza od największego współczucia? – mówi Wojciech
Zięba i wyjaśnia: – Deklaracja: «Nigdy nie
dokonam aborcji» to za mało. Naszym zadaniem jest pomóc wszystkim rodzicom
w przyjęciu ich dziecka takim, jakie jest.
Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia
wydaje nam się, że poczęło się nie w porę”.
Do modlitewnej inicjatywy można się
zapisać na stronie https://pro-life.pl/zazyciem/ oraz telefonicznie pod numerem
12 311 02 60. Broszurę ze wszystkimi modlitwami można pobrać ze strony internetowej. Można ją również bezpłatnie zamówić telefonicznie w formie drukowanej.

Drodzy Czytelnicy!

G

dy rozglądniemy się wokół siebie, zobaczymy, jak wielu z nas
potrzebuje miłości, dobrych informacji, nadziei na lepsze jutro. Tyle
ludzi zmęczonych jest pracą, chorobami, pandemią... Potrzeba nam
więc pozytywnych emocji, dobrych
wiadomości, wielu ciepłych uczuć.
Zwykły uśmiech, podana dłoń,
dobre słowo nie kosztują wiele,
a mogą tak dużo zdziałać. Pamiętajmy o tym nie tylko w codziennym
życiu, lecz także myśląc o wieczności.
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko przypomina każdego dnia, że
„tylko jeden przyjaciel stanie z nami
na Sądzie Ostatecznym przed Bogiem i będzie nas bronił: są to uczynki miłosierne”.
Polecam Państwa pamięci i dobrym myślom także „Dobre Nowiny”. Razem tworzymy wielkie dzieło
ewangelizacji!

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

W

ydałem się w ręce ludzi, którzy postąpili ze
Mną wedle swej woli. Uczyniłem to z miłości. Teraz wydaję się w Eucharystii i znowu ludzie
postępują ze Mną jak chcą. Czynię to z miłości,
aż do końca, aż do końca czasów. Macie swobodny wybór chcieć lub nie chcieć Mnie.
A Ja trwam w postawie „stojącej”, to znaczy, że liczę się z tym, że zostanę przepędzony.
Czekam na waszą decyzję. Serce Moje niespokojne czeka, pragnąc waszego wyboru. Nieraz
ludzie nie chcą nawet żebym czekał. Mówią Mi:
– Nigdy do mnie nie wejdziesz... jak gdybym był
złoczyńcą. Skazany na śmierć, na taką śmierć!
Wiesz co to jest? Będziecie sądzeni z miłości.
Jak bardzo potrzeba Mi pocieszenia... Pocieszaj Mnie. Zapomnę o niewdzięcznych. Macie
nade Mną władzę, która zadziwiłaby was, gdybyście ją znali. Jakże wy nie znacie potęgi Waszego Boga.
Pan Jezus do mistyczki Anny Katarzyny Emmerich

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
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Mówisz o sobie, że jesteś ka- dzięki wyjątkowym darom i ta- W Sanktuarium Bożego
tolicką piosenkarką. Czym lentom, którymi nas obdarzył, Miłosierdzia w Krakowieabyśmy mogli to robić.
-Łagiewnikach oraz w wiewięc jest dla Ciebie wiara?
lu miejscach na świecie
Kiedy myślę o wierze, myślę
Jak
to
się
stało,
że
zaczęłaś
trwają przygotowania do
przede wszystkim o tym, jak głęśpiewać?
20. rocznicy zawierzenia
boko kocham Boga. Wiem także,
świata Bożemu miłosierZaczęłam
śpiewać
w
kościeże On kocha mnie (i nas wszystkich) nieskończenie bardziej, niż le jako małe dziecko. Nie kom- dziu. Zgłosiłaś również
mogłabym sobie kiedykolwiek ponowałam jednak własnych swój udział w tym przedwyobrazić! On tak bardzo nas ko- piosenek katolickich – aż do sięwzięciu. Dlaczego?

nie wie. Uczestniczę w tych
przygotowaniach,
ponieważ
czuję się mocno wezwana do
pomocy w szerzeniu tego orędzia i kultu Bożego miłosierdzia
na cały świat.

Kim jest dla Ciebie św. Jan
Paweł II?
Pamiętam, że kiedy miałam
12 lat, byłam z rodziną na placu
przed bazyliką św. Piotra w Watykanie podczas jednej z jego
audiencji. Czułam się, jakby był
tam milion ludzi, a każdy słuchał jego słów. Na koniec Ojciec Święty pobłogosławił nas
wszystkich. W tamtym czasie
niewiele o nim wiedziałam. Ale
teraz, kiedy wiem o nim więcej,
pokochałam go. Dowiedziałam
się o jego zmaganiach z jego
dzieciństwa w Polsce, o stracie
matki, brata i ojca, o jego miłości
i nabożeństwie do Matki Bożej,
o jego wielkim papiestwie, o deklaracji w niedzielę Miłosierdzia
Bożego itp. Jest teraz potężnym
orędownikiem dla mnie.

W 2021 r. byłaś w Polsce,
odwiedziłaś m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach,
modliłaś się z nami w Godzinie Miłosierdzia. Czym
Powodów jest wiele, ale naj- była dla Ciebie ta wizyta?
cha i chce, abyśmy spędzili z Nim 2012 r. Wtedy to poświęciłam
wieczność w niebie; to sprawia siebie Jezusowi przez Maryję ważniejszym z nich jest to, że Jak postrzegasz nasz kraj?
mi wielką radość i stanowi pocieszenie. Jestem zasmucona,
gdy myślę o tak wielu ludziach,
którzy nie kochają Boga lub nie
wierzą w Niego, ponieważ jeszcze Go nie poznali.
Widzisz, nie możesz kochać
tego, czego nie znasz. Msza
Święta, modlitwa i Pismo Święte są budulcem relacji z Bogiem,
poznawania Go i kochania. Dla
mnie wiara jest zaufaniem i zawierzeniem Bogu oraz Jego
miłości i miłosierdziu dla nas
wszystkich. Wiara jest staraniem
się czynienia wszystkiego, co
w mojej mocy, aby podążać za
Jego wolą w moim życiu. Wiara
jest także ewangelizacją i szerzeniem Bożej miłości w innych

– pomogła mi w tym książka
ks. Michaela Gaitleya MIC zatytułowana 33 Days to Morning
Glory. Kiedyś czułam wielki
niepokój i strach przed śpiewaniem solówek. Konsekracja maryjna w cudowny sposób uzdrowiła mnie i zmieniła moje życie!
Na mojej stronie internetowej:
www.annanuzzo.com znajduje
się film, w którym mówię szerzej o tym.

Śpiewasz o Bożym miłosierdziu. Skomponowałaś muzykę do Koronki do Miłosierdzia Bożego. Czym jest
dla Ciebie to miłosierdzie?
Miłosierdzie dla mnie to
współczująca i bezwarunkowa

miałam szczęście być przy łóżku
i ojca, i matki, kiedy odchodzili
z tego świata. Nie wiedziałam
nic o nabożeństwie do Bożego
miłosierdzia w 2003 r., kiedy
zmarł mój ojciec. Natomiast
moja mama zmarła w 2019 r.,
dokładnie w południe (na Anioł
Pański) zaraz po tym, jak moja
rodzina i ja wraz z zaprzyjaźnionym księdzem zakończyliśmy
odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego przy jej łóżku.
To była bardzo spokojna śmierć.
Nasi bliscy i wszystkie dusze
w czyśćcu potrzebują naszej codziennej modlitwy. Wierzę, że
najlepszą modlitwą o to jest Koronka do Miłosierdzia Bożego,
jednak wiele osób wciąż o tym

Mieliśmy wspaniałą przewodniczkę pielgrzymkową. Nie
tylko podzieliła się z nami swoją ogromną wiedzą na temat
wszystkiego, co polskie, ale także podzieliła się swoim SERCEM.
Czuliśmy miłość i szacunek, jakim darzy ten kraj, historię i ludzi. Poznawanie i oglądanie Polski jej oczami było pouczające.
Myślę, że wszyscy zakochaliśmy
się w Polsce i Polakach.
Dziękuję Polakom za przyjęcie nas z otwartymi ramionami i otwartymi sercami nawet
w tych niepewnych czasach pandemii, straty i strachu. Wciąż czuję w sercu pokój i nadzieję słów
świętego papieża Jana Pawła II:
„Nie lękajcie się” i „Totus Tuus”.

Jezu, ufam Tobie. Zmiłuj się nad
nami i nad całym światem.
To dzięki mojemu nabożeństwu do Matki Bożej i do Bożego miłosierdzia mogłam się
dowiedzieć więcej o św. Janie
Pawle II, o św. Maksymilianie
Kolbe i o św. Faustynie. Bardzo
pragnęłam odwiedzić ojczyznę
tych trzech wielkich świętych,
a także miejsce „narodzin” nabożeństwa do Bożego miłosierdzia. Moja grupa pielgrzymkowa (w ramach amerykańskiego
operatora
pielgrzymkowego
Nativity Pilgrimage) pochodziła z Narodowego Sanktuarium
św. Maksymiliana Kolbe w Marytown (Libertyville, IL). Mieliśmy to szczęście, że byliśmy
w pięknej Polsce przez 10 dni
we wrześniu ubiegłego roku;
odwiedziliśmy m.in. Kraków,
Warszawę, Wadowice, Niepokalanów, Częstochowę, Głogowiec, Auschwitz, kopalnie soli,
Zakopane. Byłam głęboko poruszona tyloma świętymi miejs
fot. arch. A. Nuzzo

fot. arch. A. Nuzzo

miłość Boga do nas wszystkich!
Wszystko, co musimy uczynić,
to przystąpić do spowiedzi ze
skruszonym sercem i pragnieniem, aby już więcej nie grzeszyć, a nasze grzechy zostaną
odpuszczone! Możemy zacząć
od nowa! Bóg Ojciec kocha nas
wszystkich tak bardzo, że posłał
swojego Syna Jezusa, aby cierpiał i umarł za nasze grzechy.
Odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego jest naszym
sposobem, aby o tym pamiętać
– uczcić to, aby pokazać Bogu
naszą miłość – i naszą modlitwą
za innych!
W swoim Dzienniczku św. Siostra Faustyna nauczyła nas tak
wiele o nabożeństwie do Bożego
miłosierdzia i łaskach dla tych,
którzy codziennie odmawiają
Koronkę o godz. 15.00, a szczególnie dla kochanych przez nas
osób bliskich śmierci.

fot. arch. A. Nuzzo

Głęboko kocham Boga
Z Anną Nuzzo, katolicką piosenkarką ze Stanów
Zjednoczonych, rozmawia Małgorzata Pabis.
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Historia nawrócenia Marii Martinez

Bóg może ocalić każdego
W

cami, historią, ludźmi pełnymi
wiary i oczywiście smakowało
mi pyszne jedzenie! Nie mogę
się doczekać powrotu w sierpniu na jubileuszową uroczystość
Miłosierdzia Bożego!

Dziękuję za rozmowę.

itaj w domu. Długo
zwlekałaś, aby mnie
„
pokochać” – usłyszała Amaya, kiedy klęczała w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Katmandu
w Nepalu. Choć od lat praktykowała buddyzm, odwiedziła
Misjonarki Miłości Matki Teresy
z Kalkuty, o których wcześniej
nie chciała nawet słyszeć. Siostry właśnie trwały na adoracji
Najświętszego
Sakramentu,
a za chwilę miała się zacząć
Msza Święta. Amaya nie miała
wyjścia, pozostała. Obok niej na
podłodze klęczało kilka sióstr
ubranych w tradycyjne sari, był
też kapłan. W pewnym momencie poczuła, że coś dzieje się
w jej sercu. Usłyszała wyraźny
głos: „Witaj w domu”. Amaya
sądziła, że to symptom złego
samopoczucia spowodowany
różnicą wysokości, ale ponownie usłyszała głos, delikatny
i stanowczy: „Witaj w domu.
Długo zwlekałaś, aby mnie pokochać”. Mogła jedynie płakać,
płakać i płakać. Tak minęły trzy
godziny. W 2017 r. Amaya pojechała do Nepalu z misją ratunkową, kiedy tamtejsze góry
ponownie nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie ponad 7 w skali Richtera. Jeszcze
nie wiedziała, że tam to właśnie
ona zostanie uratowana.
Historia Marii Martinez Gomez, która nosiła imię Amaya,
to historia pełnego sukcesów
życia. Pojawiające się od czasu
do czasu „pustki” wypełniała
zakupami, zabawą, podróżami,
poszukiwaniami duchowymi
i buddyzmem. To historia powstania ze śmierci duchowej,
cudownego uwolnienia z rąk
zła i powrotu do Jezusa właśnie wtedy, kiedy zdecydowała
się dokonać aktu apostazji.
„Ważne jest to,
co będzie teraz”
Ratownicy musieli się zatrzymać na kilka dni w Katmandu. Pracowały tam też siostry
Misjonarki Miłości Matki Teresy
z Kalkuty, które opiekowały się
potrzebującymi. Amaya nie
chciała nawet o nich słyszeć,

zwłaszcza o Matce Teresie, do
której czuła nienawiść. Mimo
to pewnego dnia podeszła do
niej siostra i prosiła, aby do nich
przyszła. Amaya odmówiła, jednak całą noc nie mogła zasnąć
i rano poprosiła jednego z przewodników, aby ją zaprowadził
do sióstr. Okazało się, że siostry
od roku modliły się o fizjoterapeutkę i właśnie jedna z nich,
która spotkała pewnego ranka
w tłumie Amayę, usłyszała przynaglenie, aby poprosić ją o odwiedzenie zakonnic.
Kiedy Amaya weszła do kaplicy, właśnie trwała adoracja.
Słowa, które wówczas usłyszała, tak wyraźnie poruszyły ją
do głębi: „Witaj w domu. Długo
zwlekałaś, aby mnie pokochać”.
Upadła i długo płakała. Przez
te godziny wylewanych z bólu,
żalu i łaski, jakiej
doświadcz yła,
łez, misjonarki
cały czas trwały na modlitwie
obok
Amayi.
„Doświadczałam
Bożego
miłosierdzia. Widziałam dużo chwil
w moim życiu,
gdy podejmowałam decyzje.
Poczułam, że mi
p r z e b a c z o n o,
czułam się kochana, błogosławiona i przywrócona do życia” – wspomina
tamten czas. Jezus mówił jej:
„Nieważne, co było dotychczas.
Ważne jest tylko to, co będzie
się działo od teraz”. Dla Amayi
był to moment nawrócenia serca. Od tamtej chwili powróciła
do swojego imienia Maria.
„Wszystko robiłam
dla pieniędzy i sukcesu”
Maria Martinez Gomez
(Amaya) była fizjoterapeutką,
wcześniej pracowała jako pielęgniarka w jednym z hiszpańskich ośrodków aborcyjnych
w Bilbao. Miała kontakt z kobietami, które przychodziły
dokonać aborcji. Uspokajała je,
dbała, aby żadna z nich się nie

wycofała, a potem wyrzucała do
„odpadów” stosy ciał ich abortowanych dzieci. „Mam krew na
rękach (...) Wierzyłam, że robię
coś właściwego i że kobieta dokonująca aborcji ma prawo do
spokojnego życia bez problemów” – mówiła Maria, ale przyznała też, że pracowała w ośrodku ze względu na duże pieniądze. Potem kobieta studiowała
fizjoterapię. Osiągała sukcesy
zawodowe, przychodzili do niej
sportowcy, aktorzy, znani przedsiębiorcy. Była kobietą niezależną, feministką, ale też szczęśliwą
w małżeństwie, choć nie wierzyła w rodzinę. Opowiadała się
za wolnością wyboru, zarówno
za aborcją, jak i eutanazją, oraz
możliwością rozwodów.
Maria realizowała swoje
marzenia – podróżowała wraz
z mężem, uprawiała wspinaczkę górską, fascynowała ją kultura Wschodu, reinkarnacja, New
Age, dlatego też
z czasem przyjęła imię Amaya.
I choć urodziła
się w rodzinie
katolickiej,
to
była daleko od
Boga i Kościoła.
Jak sama mówi,
była antyklerykalna, a religię
uważała wprost
za opium dla ludu. Wybrała
buddyzm. Znajomi i przyjaciele zazdrościli im radości, wspaniałego, wystawnego życia
i niezależności.
Maria mimo zewnętrznych
oznak pięknego życia borykała się z trudnościami zdrowotnymi, bezsennością, czasem
pustką, ale zrzucała to na karb
intensywnego życia, sportu
i stresu w pracy. Rok 2017 był
dla kobiety przełomowy. Na
początku roku zostawił ją mąż
i cały jej świat runął. Przyszła
ogromna pustka i brak nadziei,
których nie koiły ćwiczenia,
medytacje, rzucenie się w wir
pracy, zabawy, próba poznania
kogoś innego... Wracała pustka,
fot. YouTube.com/Diócesis de San Sebastián
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pojawiła się depresja i pierwsza próba samobójcza. W maju,
kiedy Maria trwała w takim stanie, zatelefonował do niej znajomy, prosząc, aby włączyła się
w misję ratunkową w Nepalu,
gdzie małe wioski w okolicach
Katmandu zostały odcięte od
świata. Amaya zdecydowała
się pojechać i pomóc uwięzionym ludziom, a potem właśnie
tam pod Everestem pozbawić
się życia.
Śmierć duszy. Czym jest?
„Wszyscy tak bardzo boimy
się śmierci ciała, ale to śmierć
duszy jest najgorsza. A ona
umiera, kiedy oddalamy się od
Boga. To straszny ból i straszna śmierć” – wyznała Maria
w jednym z hiszpańskich programów. Jak mówiła, pierwszym symptomem oddalania
się od Boga jest powolne stawanie się egoistą, pragnienie
wolności, „praw” do swojego
ciała, swoich wyborów. „I ja
taka byłam. Byłam wolna, mogłam robić, co tylko chciałam”
– wyznaje w świadectwach.
Maria zwraca uwagę, że dziś
świat stoi na granicy apostazji. Szatan istnieje i trzeba go
zdemaskować. I on odniósł
pewne zwycięstwo na świecie.
Nie przekonywał nas, że Bóg
nie istnieje, ale przekonał nas,
że on nie istnieje. Miłosierdzie
Boże jest jednak potężniejsze
i potrafi wyrwać człowieka ze
śmierci duszy, pustki, braku
miłości, bałwochwalstwa. „Negowałam Boga przez 43 lata
życia. A Jezus swoimi oczami
pokazał mi moje życie, moje
wybory. To było straszne, ale
wszyscy przejdziemy przez ten
sąd z naszego życia (...). Prosiłam wtedy cały czas, klęcząc,
przebacz, przebacz, przebacz...
i prosiłam o drugą szansę, aby
móc to wszystko naprawić. I po
długim czasie, godzinach łez to
miłosierdzie Jezus mi okazał”
– mówiła. Ukojenie i pokój, jak
mówi Maria, odnalazła w sakramencie spowiedzi i w Eucharystii. Bóg może ocalić każdego.
AG
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Katalog wysyłkowy – super nowości!
www.religijna.pl

Pod patronatem
„Dobrych Nowin”

Namaluj
miłość
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pro-life „Na początku była
miłość – moja rodzina”.
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Na początku
była miłość – moja rodzina” z roku
na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem uczestników.
„Konkurs zachęca rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny
w ich życiu. Podkreśla znaczenie
rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości i wartości każdego dziecka – wyjaśnia Wojciech

Zięba, organizator konkursu oraz
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Obrońców Życia Człowieka, i dodaje: – Ogromnie nas cieszą informacje napływające od rodziców,
że dzięki naszemu konkursowi
mieli okazję do tego, by opowiedzieć dziecku o tym, że było ono
przez nich kochane od poczęcia”.
Organizatorzy konkursu wyjaśniają, że w poprzednich edycjach większość dzieci przedstawiało najcenniejsze i najpiękniejsze chwile z życia swoich
rodzin, w tym wielopokoleniowych. Rysowało mamy oczeku-

jące na narodziny ich braciszka
lub siostrzyczki.
Uczestnicy konkursu mają
okazję do rozwijania swoich talentów, a tych ujawniają wiele.
„Za każdym razem zaskakują
nas swoimi zdolnościami i pracowitością. Często prace są misternymi dziełami sztuki. Przekonujemy się, że pomysłowość

dzieci nie zna granic. Tworzą
one prace różnymi technikami.
Nadsyłają do nas rzeźby, płaskorzeźby z plasteliny, wyklejanki, wycinanki, kolaże, rysunki
oraz prace namalowane farbami plakatowymi lub przestrzenne” – mówi Wojciech Zięba.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 30 kwietnia 2022 r. Rozstrzy-

Jedyny taki
dzwon w Afryce

W

„Niech światła padające
z wieży łagiewnickiej świątyni,
które przypominają promienie
z obrazu Jezusa Miłosiernego,
rzucają duchowy blask na całą
Polskę: od Tatr do Bałtyku, od
Bugu do Odry, i na cały świat!”
– te słowa św. Jan Paweł II
wypowiedział na pożegnanie
z Ojczyzną 19 sierpnia 2002 r.
na lotnisku w Balicach,
gdy kończył ostatnią
pielgrzymkę do Polski.

Kościół Rektoralny Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach,
ul. Siostry Faustyny 3, 30-693 Kraków
Numer konta: 08 1240 4432 1111 0010 3393 1590

fot. facebook.com/munyonyo

Rozświetlmy Łagiewniki
sierpniu 2022 r. będziemy
przeżywać 20-lecie poświęcenia bazyliki i zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu
przez Jana Pawła II. Naszą wdzięczność dla Papieża miłosierdzia pragniemy wyrazić przez przygotowanie nowej iluminacji bazyliki,
Kaplicy Wieczystej Adoracji i wieży, na której od początku pandemii umieszczony jest wizerunek
Jezusa Miłosiernego. Chcemy, aby
światło z Łagiewnik – światowego
centrum kultu Bożego miłosierdzia
– przypominało o miłosierdziu Bożym, które jest nadzieją dla świata
i rozprasza mroki współczesności.
Każdy może się dołączyć do tej inicjatywy i zapalić swój płomyk, składając dobrowolne ofiary na ten cel.
Rozświetlmy Łagiewniki nowym
blaskiem!

gnięcie konkursu i publikacja listy laureatów nastąpi na stronie
internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 1 czerwca 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie: https://
pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci.

Pierwszy Dzwon Nadziei po kilku miesiącach
podróży dotarł na kontynent afrykański. Miało to
miejsce w szczególnym
dniu, bo w imieniny św. Siostry Faustyny i wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki.
„U Pana Boga nie ma przypadków” – mówi o. Wojciech Ulman OFMConv,
kustosz i proboszcz Sanktuarium św. Męczenników
z Ugandy.
Jak informuje franciszkanin, Dzwon Nadziei docelowo znajdzie swoje miejsce
w Kaplicy Adoracji Miłosierdzia Bożego, która na razie
jest w budowie. Tymczasem
zostanie umieszczony w ba-

zylice. „Dzwon przypomina
o miłosierdziu Bożym i jest
znakiem jedności wśród
miejsc poświęconych szerzeniu kultu Bożego miłosierdzia. Jest pierwszym
Dzwonem Nadziei na kontynencie Afryki” – cieszą
się ojcowie franciszkanie,
którzy pracują w tamtejszej
świątyni.
Ugandyjski Dzwon Nadziei został poświęcony
22 sierpnia 2021 r. podczas
VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przez metropolitę
krakowskiego ks. abp. Marka
Jędraszewskiego.
Kolejny Dzwon Nadziei
jest już przygotowywany
– tym razem dla Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Keysborough w Australii. Ma zostać poświęcony w najbliższą
uroczystość Miłosierdzia Bożego 24 kwietnia w Krakowie-Łagiewnikach.

Zamów bezpłatny katalog!

Rabat 20%

Rabat 25%

49,90

39,90

39,90

29,90

Kod: 644910

Kod: 644637

Arda Roccalas

ks. Marcello Stanzione (red.)

Objawienia Świętego
Józefa. Przesłania i cuda

Nabożeństwo do
świętego Józefa Śpiącego

WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 512, miękka

WYDAWNICTWO AA, 12×16, s. 368, miękka

W tej książce przeczytamy o życiu św.
Józefa, o jego cudach i o ponad stu
objawieniach, w czasie których ukazywał się wraz z Maryją i Jezusem, przekazując słowne lub milczące orędzia.
Znajdziemy tu relacje o uzyskanych za
jego wstawiennictwem łaskach z różnych zakątków świata, a także szereg
modlitw do św. Józefa.

Książka opisuje życie świętego Józefa
i jego prorocze sny oraz kult, jakim jest
otaczany od początków chrześcijaństwa.
Znajdziemy tu również poświęcone
mu fragmenty apokryfów, świadectwa
wielkich mistyków oraz liczne modlitwy,
zaczerpnięte z bogatego skarbca tradycji
kultu św. Józefa w Kościele.

Rabat 20%

Rabat 13%

Rabat 33%

Rabat 13%

49,90

39,90

29,90

39,90

39,90

34,90

19,90

34,90

Kod: 642954

Kod: 043717

Kod: 645559

Kod: 043687

ks. Donald H. Calloway

ks. prof. Edward Staniek

s. Bożena Maria Hanusiak

Henryk Bejda, Halina Marchut

Nie ma odwrotu!

Zbawienie przyszło
przez krzyż. Album

Przebaczenie

Medjugorie

WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 400, miękka

Mocne świadectwo współczesnego
kapłana!
Książka, którą trzymacie w ręku, to opowieść o moim nawróceniu – o tym, co
Jezus i Maryja zdziałali w moim życiu, wyprowadzając mnie z ciemności i ateizmu
do pełni prawdy w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele. I ta historia nawrócenia trwa. (fragment książki)

Zamówienia:

tel. 12

WYDAWNICTWO AA, 12×19, s. 192, miękka

Miejsca. Ludzie. Fakty

RAFAEL, 20×29, s. 120, twarda,

40 dni walki o twoje serce!

RAFAEL, 13×20, s. 172, zintegrowana,

Ks. prof. Edward Staniek odczytuje świadectwa zapisane w czterech
Ewangeliach i wyjaśnia trudne fragmenty. Dzięki temu każdy czytelnik ma możliwość odkrycia niezwykłości zwycięstwa
Chrystusa nad śmiercią. Znakomitym
tekstom towarzyszy bogactwo barwnych
ilustracji.

Jeśli należysz do grona uczniów Jezusa,
uczyń przebaczenie regułą swego życia. Nie można bowiem kochać – ani
Boga, ani człowieka – nie przebaczając.
Książka siostry Bożeny Hanusiak jest
dobrym przewodnikiem na trudnych
drogach przebaczenia. Publikacja posiada Imprimatur.

Autorzy w swojej opowieści z podróży
do sanktuarium w Medjugorie koncentrują się na obiektywnym przedstawieniu miejsca, ludzi, wydarzeń i faktów.
Barwny materiał ilustracyjny dopełnia
bogactwo treści. Znakomita propozycja
zarówno dla tych, którzy pielgrzymowali
do Medjugorie, ale również dla tych,
którzy chcą je dopiero poznać...

345-42-00, 12 446-72-56
tel. kom.: 695-994-193

Przesyłka gratis już od 120 zł!
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Spektakularne dowody odwiedzin Matki Bożej
odkrywane są po dziś dzień.

W oczach Maryi odbiły się
maleńkie postaci ludzkie
(obraz ma jedną czwartą
milimetra i nie jest możliwe, by
namalował je artysta). To scena
przedstawiająca moment,
kiedy Juan Diego rozwija tilmę
przed biskupem.

Cud Guadalupe

Prawie 500 lat temu Maryja nie tylko przekazała orędzie wiary dla współczesnych, lecz także
zrobiła coś, co czyni tamte wydarzenia jednym
z największych cudów w historii świata. Zostawiła dowody swoich odwiedzin!
Pierwsza kinowa fabularna opowieść o objawieniach Matki Bożej z Guadalupe właśnie wchodzi
do polskich kin.

O

bjawienia Matki Bożej
w 1531 r. w Meksyku spowodowały błyskawiczne
rozszerzenie katolicyzmu na kontynencie amerykańskim. Jednak
to, co zdarzyło się 500 lat temu,
to tylko połowa tej nieziemskiej
historii. Druga, być może jeszcze
bardziej ekscytująca, przypada
na czasy współczesne. Matka
Boża postanowiła bowiem, że
odkrycie wielu dowodów objawień będzie możliwe dopiero
pod koniec XX w. dzięki nowoczesnej technice. Tak się też
stało, a owe odkrycia wywołują

prawdziwą sensację – tak jakby
Maryja przygotowała je na czasy,
w których szczególnie pogłębia
się kryzys religijny. Dowody te są
tak spektakularne, że w zderzeniu z nimi kruszeje najbardziej
zatwardziała niewiara.
Film pt. Cud Guadalupe rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: współczesnej i historycznej. Jest to logiczne i uzasadnione wobec tego, co napisano
powyżej. John Martinez, główny
bohater opowieści, jest młodym
i ambitnym reporterem z Los
Angeles. Razem ze swoją żoną

Na płótnie nie ma
żadnych śladów farby,
pociągnięć pędzla, a pigment,
którego pochodzenia nie
da się określić, nie styka się
z płótnem, ale odstaje od
niego na odległość jednej
trzeciej milimetra.

Cudowny wizerunek
pojawił się po drugim
objawieniu na płaszczu (tilmie)
wizjonera Juana Diego. Tilma
wykonana jest z materiału,
który powinien ulec degradacji
po około 30 latach. Ma już
blisko 500 lat.

Oko Matki
Bożej
wystawione na
światło kurczy
się jak żywa
źrenica.

Mary spodziewają się właśnie
pierwszego dziecka, a on dostaje
do napisania artykuł o kulturze
latynoamerykańskiej. Siłą rzeczy musi się zmierzyć z legendą
objawień Matki Bożej w Guadalupe. Sceptycznego początkowo
Johna coraz bardziej pochłania
śledztwo – do momentu, gdy
dostaje tragiczną wiadomość...
Na przemian z tą historią wracamy w retrospekcji do wydarzeń
z 1531 r., gdy Maryja ubrana
w indiański strój ukazała się Juanowi Diego.
Trudno będzie widzowi wobec cudownych znaków zostawionych przez Maryję w Guadalupe i pokazanych w filmie jedynie wzruszyć ramionami. Film,
ale przede wszystkim historia,

Temperatura
wizerunku
Maryi wynosi
36,6 °C.
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Cudowny obraz z Guadalupe
to wizerunek Matki
Bożej Brzemiennej. Gdy
24 kwietnia 2007 r. w Meksyku
zalegalizowano aborcję,
podczas Mszy Świętej
odprawianej tego dnia
w sanktuarium w intencji dzieci
nienarodzonych na wizerunku
pojawiło się lśniące światło
w kształcie embrionu.

GUILLERMO IVÁN

KIMBERLY ARIA PETERSON

PAOLA BALDIÓN

którą stara się ukazać, umacnia
wiarę i jest wyzwaniem dla sceptyków. Warto, by tym wszystkim,
którzy coraz częściej ochładzają
swoje relacje z Bogiem, pokazać
cudowną tilmę z wizerunkiem
Matki Bożej z Guadalupe. Wizerunkiem, który powinien ulec
zniszczeniu 470 lat temu, na którym nie ma żadnych naturalnie
znanych pigmentów, na którym
źrenice oka kurczą się pod wpływem światła jak w żywym oku
i którego temperatura wynosi
36,6 °C...
Zabierzmy wątpiących przyjaciół czy bliskich na ten film.
Niech zmierzą się z cudami
Guadalupe.

Polecamy także książkę
Cud Guadalupe.

Gwiazdy,
które pojawiają
się na płaszczu Maryi,
dokładnie odzwierciedlają
konfigurację i pozycje, jakie
można było zaobserwować
na meksykańskim niebie
w dniu cudu, ale widziane
z perspektywy nieba,
a nie ziemi.

W K I N AC H O D 4 M A R C A

Zamówienia pod
numerem telefonu:

661 128 006

WWW.RAFAELFILM.PL
P A T R O N A T

/FilmyKtoreZmieniajaZycie

M E D I A L N Y :

P A R T N E R :

Więcej o filmie, w tym lista kin, w których jest wyświetlany, na stronie

www.rafaelfilm.pl

Zachęcamy czytelników do zorganizowania seansu Cudu Guadalupe w kinie dla parafii, wspólnoty,
szkoły. Jak to zrobić, można przeczytać na stronie www.rafaelfilm.pl.

fot. Haemi Sanctuarium Internationale

obecnie w centralnym miejscu
katedry na Wawelu). Skałeczny
ołtarz św. Stanisława stanowi
szczególne miejsce modlitwy,
a modlący się za wstawiennictwem tego biskupa i męczennika wierni do dziś otrzymują od
Boga wiele łask. Na Skałce zobaczyć można również słynną sadzawkę, nazywaną „Chrzcielnicą Narodu” (istnieje szereg świadectw, że dzięki zaczerpniętej
z niej wodzie, używanej z wiarą
popartą żarliwą modlitwą do
Boga za wstawiennictwem
św. Stanisława, wielu ludzi uleczonych zostało z różnorakich
chorób – zwłaszcza oczu i skóry), Panteon Narodów – miejsce
wiecznego spoczynku wielu
wybitnych Polaków, oraz Ołtarz
Trzech Tysiącleci. W 1991 r. na
Skałce gościł św. Jan Paweł II,
który spotkał się tam z młodzieżą. Każdego roku w maju
– w uroczystość ku czci św. Stanisława – z Wawelu na Skałkę
wyrusza uroczysta procesja.
Ważnymi
wydarzeniami
obchodów jubileuszu będą
m.in.: uroczysta Msza Święta sprawowana na Skałce
22 czerwca, w rocznicę podpisania umowy fundacyjnej dokonanej w 1472 r. przez kanonika i dziejopisa Jana Długosza, oraz modlitwa na Wawelu
9 lipca, w dzień zatwierdzenia
tej fundacji przez króla Kazimierza Jagiellończyka.

Korea – ziemia męczenników
Zyskaliśmy nowe międzynarodowe miejsce pielgrzymkowe. Na mocy oficjalnie
przekazanego dekretu Stolicy Apostolskiej zostało nim
Haemi Sanctuarium – sanktuarium męczenników w południowokoreańskim Seosan-si.

Poznajcie świętego Lolka!

Poprzez interaktywną grę muzealną – rozwiązywanie zagadek i zadań
– rodziny z dziećmi mogą lepiej poznać osobę Karola Wojtyły, św. Jana
Pawła II. To nowy sposób zwiedzania
proponowany przez Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach.

która stworzyła materię i stała się przyczyną istniejącego
w świecie zła; występowali
przeciw materii i ciału; uważali
również, że można być chrześ
cijaninem, pozostając poza Kościołem, a także, że poza nim
– jedynie w oparciu o Pismo
Święte – można uprawiać teologię. Święty Ireneusz dowiódł,
że gnostycyzm jest w istocie
pseudochr ześcijańst wem,
w powszechnym Kościele
nie ma żadnej „tajemnej wiedzy” dostępnej jedynie elicie,
a prawdę zawartą we wspólnym Credo Kościoła może poznać każdy, publicznie i jawnie,
jeśli tylko tego chce.
Ireneusz zwalczał również
m.in. montanizm głoszący wizję bliskiego końca świata i postulujący potrzebę radykalnego odsunięcia się chrześcijan
od świata.
Znamy dziś dwa dzieła Ireneusza: Adversus haereses, czyli Zdemaskowanie i odparcie

Jak to zrobić? Wystarczy kupić bilet, pobrać stosowną aplikację oraz kartę zadań.
Zwiedzanie z grą trwa niewiele ponad godzinę. Zanim zabierzecie swoje pociechy w tę
historyczno-muezalną podróż, koniecznie
zapoznajcię się ze szczegółami tej zabawy:
https://domjp2.pl/odwiedz-nas/#regulamin
-interaktywnej-gry-muzealnej.

W sanktuarium upamiętniono ponad 1000 męczenników
– katolików zabitych w okrutny
sposób, pogrzebanych żywcem lub utopionych w ówczesnej bazie wojskowej podczas
masowych egzekucji w czasie
prześladowań w XIX w. Wtedy

fot. Wikimedia Commons, CC PD Mark

21 stycznia papież Franciszek oficjalnie ogłosił wielkiego teologa św. Ireneusza
z Lyonu nowym doktorem
Kościoła. Żyjący na przełomie
II i III w. Grek ze Smyrny, biskup Lyonu i męczennik, dołączył tym samym do grona
36 świętych noszących ten zaszczytny tytuł. Papież nadał
mu przy tym tytuł „Doktora
Jedności” („Doctor Unitatis”),
gdyż – jak wyjaśnił – jego nauczanie „jest jak pomost między Wschodem a Zachodem”.
Wcześniej Benedykt XVI
nazwał Ireneusza „pionierem
walki z herezjami”. Ireneusz
występował głównie przeciwko gnostykom uważającym,
że do zbawienia dochodzi
się poprzez wtajemniczenie
i poznanie „tajemnej wiedzy”,
jakichś nieznanych powszechnie prawd. Gnostycy negowali
wiarę w jedynego Boga, uznając, że oprócz niego musi istnieć jakaś zasada negatywna,

fot. Wikimedia Commons, CC PD Mark

fałszywej gnozy, oraz Dowód
prawdziwości nauki apostolskiej, który został nazwany
przez Benedykta XVI najstarszym wykładem „katechizmu
nauki chrześcijańskiej”.
Zarówno gnostycyzm jak
i montanizm – choć pod innymi
„przebraniami” – wciąż obecne
są we współczesnym świecie
i z tego względu dzieła nowego doktora Kościoła pozostają
nadal aktualne. Święty Ireneusz – człowiek Wschodu pełniący posługę na Zachodzie,
który miał na swoim koncie
jeszcze wiele innych dokonań
z zakresu teologii – patronuje
dziś katolicko-prawosławnej
grupie roboczej, której celem
jest dialog, dążenie do zbliżenia i komunii pomiędzy tymi
Kościołami.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Raciborzu (diecezja
opolska) uroczyście otwarty
został proces beatyfikacyjny
służebnicy Bożej Eufemii raciborskiej, popularnie zwanej
Ofką – księżniczki z rodu Piastów, przeoryszy nieistniejącego już dziś raciborskiego
klasztoru dominikanek.
Ofka (ok. 1299 r. – 1359 r.)
była córką księcia raciborskiego
Przemysława i księżniczki Anny
z Mazowsza. W 1313 r. dziewczyna wstąpiła do ufundowanego
przez ojca klasztoru, w którym
wcześniej uczyła się i wychowywała. Dwukrotnie pełniła funk-

Krzyżyka zabronić nie mogą!
Mary Onuoha, pochodząca z Nigerii katolicka pielęgniarka, od 2015 r. była szykanowana – dyskryminowana i nękana – w londyńskim
szpitalu Croydon University
Hospital publicznej sieci NHS
(odpowiednik polskiego NFZ)
z powodu noszenia na szyi
symbolu swojej wiary – łańcuszka z krzyżykiem. W efekcie pracująca w szpitalu przez
19 lat kobieta zmuszona została do rezygnacji z pracy.
Prawna bitwa z pracodawcą
trwała dwa lata, ale zakończyła się sukcesem 61-letniej kobiety. W styczniu br. Brytyjski
Sąd Pracy (Employment Tribunals) orzekł, że pracodawca działał bezprawnie(!), dys-

cję przeoryszy. Z racji majątku,
który wniosła, nazywana jest
fundatorką raciborskiego konwentu dominikanek. „Cechowała ją cierpliwość, wytrwałość,
poczucie sprawiedliwości i troska o przetrwanie ojcowskiej
fundacji” – czytamy na stronie
internetowej raciborskiej parafii Wniebowzięcia NMP. Była
wielką czcicielką Ducha Świętego, Męki Pańskiej, Eucharystii i Matki Bożej; „nie stroniła
od praktyk pokutnych”. Jej kult
trwający od chwili śmierci nasilił
się w XVI w., kiedy w czasie wielkiego pożaru Raciborza jedną
z kilku ocalałych budowli pozostała kaplica św. Dominika, pod
którą – w krypcie – znajdowały
się doczesne szczątki Eufemii.
Od 1821 r. jej relikwie przechowywane są w kościele farnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, „gdzie do dziś oddaje
się jej cześć i wzywa się jej wstawiennictwa”.

W Krakowie powstał
skwer bł. Hanny Chrzanowskiej, a w Płocku jeden
z miejskich skwerów otrzymał właśnie imię s. Heleny
Pszczółkowskiej.
Siostra Helena Pszczółkowska (1925-2007) była szarytką.
W Płocku spędziła 40 lat życia
(od 1966 r.). Opiekowała się ludźmi chorymi i samotnymi. Z tego
właśnie względu nazywano ją
„płocką Matką Teresą”. „Zabiegała w różnych instytucjach
i organizacjach społecznych
działających na terenie miasta
Płocka. Organizowała spotkania
świąteczne, pomoc pieniężną
dla ubogich, leki dla chorych,
samotnych i cierpiących. Mówiła – te moje dni muszą być takie,
żeby od rana do wieczora ulżyć
ludziom cierpiącym. S. Helena
doskonale znała płockie zakamarki, podwórka oraz ludzi, którzy wymagają pomocy, opieki
i wsparcia. Wie gdzie kto umiera,
kto cierpi. Znała na co dzień dra-

maty bitych żon, opuszczonych
przez rodziców dzieci. Znała
smutek i ból cierpiących i chorych. Była znana przez wielu
Płocczan i to od kilku pokoleń.
Ci, którzy Ją znali, darzyli ogromnym szacunkiem, po prostu Ją
kochali. Niektórzy uważali Ją za
świętą. Ona sama uważała siebie
za szarą siostrę, której potrzebują inni. Oddała siebie bezgranicznie dla innych, dla bliźnich...”
– wspominała siostra Stanisława
Wultańska (Wspomnienia o S. Helenie Pszczółkowskiej, AZSM; za:
www.wmpp.org.pl).
Za ofiarną działalność charytatywną s. Pszczółkowska
otrzymała medal „Zasłużony
dla miasta Płocka” i Złoty Krzyż
Zasługi. Zmarła w Warszawie
w wieku 82 lat. Skwer jej imienia znajduje się przy ul. Mostowej w Płocku i stoi już na nim
figura Matki Bożej. W płockim
kościele na Górkach w 2012 r.
odsłonięta została tablica upamiętniająca jej działalność.

operacyjnej – się nie dopatrzono.
„Za każdym razem, gdy
na niego
[krzyż] patrzę, myślę
o Jezusie,
o Jego miłości, o tym, jak bardzo mnie kochał i o potrzebie, abym też Go kochała (...)
Jest częścią mnie i mojej wiary i nigdy nikomu nie wyrządził krzywdy” – powiedziała
Onuoha reporterom dziennika „Daily Mail”.
Orzeczenie angielskiego
sądu to jeden z nielicznych
przejawów zdrowego rozsądku w coraz bardziej antychrześcijańskim świecie.
Mała rzecz, a jednak cieszy!

Zagadkowy rycerz
na białym koniu

Upamiętnili „płocką
Matkę Teresę”

to właśnie nastąpiły największe
fale prześladowań koreańskich
katolików. Z imion znanych jest
zaledwie 132 męczenników.
W nowym sanktuarium
międzynarodowym w Haemi
znajduje się 16-metrowa wieża
– pomnik męczeństwa pomordowanych tam osób. Trzech
znanych z imienia i nazwiska
męczenników z Haemi: Marcin
In Eon-min, Franciszek Yi Bo-hyeo i Pius Kim Jin-hu zostało beatyfikowanych w 2014 r. w gronie 124 męczenników przez odwiedzającego to miejsce papieża Franciszka. Świętymi są już
103 inni męczennicy koreańscy,
m.in. pierwszy ksiądz katolicki pochodzenia koreańskiego
św. Andrzej Kim Tae-gon.

kryminował pielęgniarkę,
a doprowadzając do zwolnienia, naruszył jej prawa.
Działania
władz szpitala były o tyle
krzywdzące,
że dozwolone są w nim... zakrywające twarze i głowy muzułmańskie „hidżaby”, sari czy
sikhijskie turbany! Tylko krzyż
znalazł się zatem na cenzurowanym. Owszem, zdaniem
sądu można go zakazać, ale
jedynie „z konkretnych i ważnych powodów dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa”,
a takich w przypadku pielęgniarki – nawet w trakcie
asystowania podczas operacji chirurgicznych na sali

fot. Pixabay

Obrońca prawd wiary

Wrośnięci w Skałkę
Już nieprzerwanie od
550 lat na krakowskiej Skałce obecni są ojcowie paulini.
Niedawno zainaugurowali
oni obchody tego jubileuszu.
Ich kulminacja nastąpi na
przełomie czerwca i lipca br.
Położona w Krakowie nad
brzegiem Wisły, nieopodal
Wawelu bazylika pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz
klasztor Paulinów na Skałce
jest – obok katedry na Wawelu – najważniejszym miejscem
kultu św. Stanisława, biskupa
i męczennika. Jest sanktuarium
męczeństwa tego świętego. To
właśnie w tym miejscu, choć
w zupełnie innej jeszcze wtedy
świątyni, 11 kwietnia 1079 r.
polski biskup, stając w obronie
chrześcijańskiego prawa moralnego, został zamordowany
przez wysłanników polskiego
króla. Paulinów sprowadzono
na Skałkę m.in. dla wzmocnienia kultu św. Stanisława.
Skałka jest prawdziwą „szkołą polskości”. W bazylice znajduje się ołtarz św. Stanisława,
biskupa i męczennika z łaskami
słynącym obrazem oraz relikwiami: fragmentem kości jego
ręki, drewnianą kłodą, na której
według tradycji rozczłonkowano ciało hierarchy, oraz noszącym ślady krwi progiem ówczesnego ołtarza (doczesne szczątki św. Stanisława spoczywają

Piastówna
w drodze
na ołtarze!

Poznaj nowego Doktora!

Późnobarokowy kościół Paulinów na Skałce,
wzniesiony w I poł. XVIII w.,
jest architektoniczną „perłą”.
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Czy wiesz, że... wstawiennictwu św. Kazimierza królewicza (1458-1484) przypisywano
kilka militarnych sukcesów
odniesionych przez Polaków
i Litwinów: zwycięstwa w kampanii moskiewskiej, m.in. cudowne zwycięstwo z Rosjanami pod Połockiem w 1518 r.
odniesione dzięki wskazaniu
wojsku dogodnych brodów na
rzece Dźwinie; triumfy militarne nad Szwedami, m.in. pod
Kockenhausen, pod Białym
Kamieniem i pod Kircholmem.
Cud militarny pod Połockiem
był jednym z dwóch cudów opisanych (aczkolwiek w ogólnikowej wersji, bez podania miejsca
i czasu) w bulli kanonizacyjnej
papieża Klemensa VIII.
Co dokładnie się tam wydarzyło? „Tu, pod Połockiem, nielicznemu wojsku litewskiemu
naprędce zebranemu i śpieszącemu z odsieczą już od dłuższego czasu oblężonemu przez
znaczne siły Moskwy zamkowi
połockiemu, przyszła niespodziewanie wielka pomoc. Otóż
przybyłe posiłki nie mogły sforsować rzeki Dźwiny (Połock znajdował się na stronie przeciwnej)
z powodu wiosennych roztopów
i niezwykle szerokiego rozlewu
rzeki. Próba znalezienia brodu
na rzece nie dawała żadnego
rezultatu, więc wojsko zmuszone było stać bezczynnie i obser-

wować coraz bardziej słabnące
wysiłki obronne oblężonych.
Gdy sytuacja stawała się beznadziejna, zjawił się rycerz na
białym koniu i pierwszy rzucił
się wpław do rzeki, reszta rycerstwa bez wahania poszła w ślad
za śmiałkiem. Nieprzyjaciel poniósł klęskę, wielu jego żołnierzy
padło na polu walki, wielu utonęło w nurtach rzeki, do której
manewrem oskrzydlającym byli
przyparci, tylko nieliczni ratowali
się ucieczką. Wszyscy tam obecni byli przekonani, że ów zagadkowy rycerz, to był nie kto inny
tylko św. Kazimierz, do którego
rycerstwo modliło się w ciężkiej potrzebie” – pisał ks. Florian
Niewiero w artykule Dzieje kultu
św. Kazimierza w kraju i za granicą, opublikowanym w 1970 r.
w czasopiśmie „Nasza Przeszłość.
W biografii św. Kazimierza
pióra bp. Zachariasza Ferreriego
znaleźć można tekst najstarszej
modlitwy rycerstwa polskiego
i litewskiego do św. Kazimierza.
Oto on: „Ne dominentur nobis inimici nostri immundi schismatici
et a vero sanctae matris Ecclesiae
ritu ac gremio alieni. Tu spes nostra, tu praesidium. Miserere igitur
patriae opem tuam implorantis”.
Była to prośba o to, by nie rządzili nami „nieczyści schizmatycy”.
Być może to właśnie tę modlitwę
wówczas odmawiano.
Strony przygotował Henryk Bejda
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Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Brive

Lizbona, Padwa i... Brive
Urodzony w Lizbonie św. Antoni przybył w tamte strony
latem 1226 r., aby głosić słowo
Boże. W Brive założył nieistniejący już dziś klasztor (na jego miejscu obecnie znajduje się budynek poczty). Znużony intensywną pracą często przebywał tam
(od październiku tegoż roku do
swego wyjazdu w 1227 r.), szukając ciszy i spokoju po trudach
pracy misyjnej. Znalazł tam odpowiednie warunki, aby się modlić, studiować i nabierać sił do
dalszej pracy. To w tamtym miejscu, o czym sam zaświadczył,

miała mu się ukazać we wrześniu
1226 r. Najświętsza Maryja Panna
z Dzieciątkiem. Był to czas, gdy
Antoni nie czuł się dobrze. „Najświętsza Dziewica przyszła mnie
pocieszyć” – napisał.
Po jego wyjeździe, a zwłaszcza po jego śmierci, groty szybko stały się miejscem pamięci
o Świętym. Okoliczni mieszkańcy
nieustannie przybywali tam pełni nadziei na wysłuchanie swych
próśb, zaś św. Antoni w sposób
zupełnie naturalny stał się opiekunem Brive. W grotach, dwa
lata po jego śmierci, 13 czerwca
1233 r., po raz pierwszy obcho-

dzono jego wspomnienie. Bardzo szybko, bo już w latach 13301350 groty stały się celem pielgrzymek. Tuż nad nimi, a właściwie na nich franciszkanie wybudowali pustelnię. Potem przyszły
burzliwe i trudne czasy wojen
religijnych i rewolucji francuskiej:
duchowi synowie św. Franciszka
i św. Antoniego musieli opuścić
groty i się ukrywać.
Do Brive wrócili w XIX w.
Sanktuarium zostało rozbudowane: nad grotami, na miejscu
pustelni wznieśli kościół, a przy
nim klasztor. W przylegającym
do sanktuarium parku powstała
droga krzyżowa.
W czasie drugiej wojny
światowej franciszkanie wspomagali ruch oporu. Odznaczyli
się szczególnie przy wyzwoleniu Brive. W 1947 r. w geście
wdzięczności władze miasta
ustawiły figurę św. Antoniego
na kalwarii, która góruje nad
miastem.
Piękny, wielohektarowy park,
cisza, spokój, harmonia – dzięki
temu wszystkiemu można głęboko zaczerpnąć powierza i odczuć iście franciszkańską bliskość
przyrody – jak w wielu miejscach naznaczonych obecno-

ścią św. Franciszka z Asyżu i jego
uczniów. Nad sanktuarium góruje wzniesienie, z którego rozciąga się piękna panorama na Brive.
Do tego skromnego sanktuarium, które z zacisznego miejs
ca pielgrzymek, uczęszczanego
od XIII w., stało się krajowym,
a nawet międzynarodowym
ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego, nie zatraciwszy przy tym
swego kameralnego charakteru,
przybywa około 50 000 pielgrzymów rocznie.
Groty św. Antoniego
dzisiaj – święto cebuli
i nie tylko...
Brat Danick Labinal OFM pochodzi z sąsiedniego górskiego
i słabo zaludnionego regionu
Cévennes. Wraz z pięcioma
braćmi i dwoma kandydatami
do życia zakonnego współtworzy wspólnotę franciszkańską
w Brive i z otwartymi ramionami
przyjmuje pielgrzymów. Jednym z charyzmatów tego miejs
ca jest możliwość zapoznania
się z mniej znanymi epizodami
z życia Świętego. Oto krótka rozmowa z bratem Danickiem:
Święty Antoni Padewski jest
bardzo popularny nie tylko
w Brive i w diecezji Tulle (departament Corrèze). Skąd tak
wielkie zainteresowanie jego
osobą?
Święty Antoni założył klasztor w Montpellier, w którym
był nowicjat. Jeden z nowicjuszy opuścił klasztor nocą, zabrawszy ze sobą modlitewnik
Świętego, który rankiem mimo
wszystko przystąpił do modlitwy. Nowicjusz zawrócił i oddał

to, co ukradł. To wydarzenie
jeszcze bardziej spopularyzowało św. Antoniego Padewskiego jako niosącego niezawodną
pomoc dla tych, którzy szukają
przedmiotów zagubionych.
W grotach św. Antoniego szczególną oprawę ma święto cebuli. Skąd się ono wzięło?
To święto nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce
w Brive 25 sierpnia 1226 r. Święty Antoni mieszkał wówczas
w klasztorze, w mieście. Brat
kucharz nie miał z czego przygotować posiłku. Antoni zwrócił
się o pomoc do jednej z przyjaciółek klasztoru. Ta wysłała służącą do ogrodu. Tamtego dnia
lało jak z cebra. Według przekazów Antoni cały czas się modlił,
a kobieta niosąca jarzyny została
uchroniona od deszczu zarówno
gdy szła do klasztoru, jak i w drodze powrotnej. Dzisiaj wciąż obchodzimy to święto w ostatnią
niedzielę sierpnia. Zapraszamy
uczestników do przyniesienia
płodów ziemi z własnego ogrodu czy sadu, a także narzędzi
pracy. Odbywa się piękna procesja, kolorowa, uroczysta, która zmierza do kościoła. Owoce
ziemi składane są u stóp ołtarza.
Można powiedzieć, że to święto ekologiczne, a także święto
uwielbienia. Dziękujemy Bogu,
Stwórcy wszelkiego dobra, za
wszystkie płody ziemi, którymi
nas karmi.
W grotach znajduje się źródło,
z którego pielgrzymi czerpią
wodę. Jakie jest jego znaczenie?
Wiemy, że w czasach św. Antoniego w tym miejscu była już

woda, były strumienie. Antoni wydrążył nieckę, aby ją
czerpać. Współcześni pielgrzymi przypisują tej wodzie
szczególne właściwości. Robią to z wiarą. Piją ją, skrapiają się nią, a także zabierają do
domu. Pamiętajmy, że Bóg
może się nam ukazać także
w ten sposób; dokonywać
cudów, uzdrawiać poprzez
elementy naturalne.
Jak w innych sanktuariach,
tak i w Brive ludzie zapalają
świece. Co oznacza ten często powtarzany gest?
Myślę, że w gruncie rzeczy
świeca symbolizuje zarazem
osobę, która ją przynosi, jak
i jej modlitwę, modlitwę pielgrzyma. Przecież modlitwa
wznosi się do Boga. Myślę,
że spalająca się świeca jest
jak gdyby wezwaniem skierowanym do wierzącego, do
każdego chrześcijanina, aby
spalał się dla Boga i służył
bliźnim. Każdy z nas został
powołany, aby być świadkiem, światłem, ciepłem
w naszym Kościele i wobec
współczesnego świata.
Wśród tych, którzy piją wodę
ze źródła i zapalają świece,
wielu nie jest praktykującymi katolikami. Dlaczego
także te osoby, żyjące często
z dala od Kościoła, wykonują wspomniane gesty?
Ludzie lubią podejmować
osobiste kroki, które są jakby
uzupełnieniem niedzielnej
Mszy Świętej czy też liturgii
przeżywanej w grupie. Wydaje mi się, że tutaj, w miej-

W jaki sposób wspólnota
franciszkańska towarzyszy
pielgrzymom w drodze do
Chrystusa?
Odpowiedź dał św. Antoni swoim życiem. Jest kimś
znacznie więcej niż pomagającym odnaleźć zgubione
przedmioty. Był znakomitym
biblistą, zakochanym w słowie Bożym, a także teologiem i obrońcą ubogich. Poprzez swe pełne mocy przepowiadanie, kazania, kon-

takt, jaki potrafił nawiązać
ze słuchaczami w XIII w., pragnął zawsze wskazać chrześcijanom Chrystusa. Kult nie
zatrzymuje się na nim, on
chciał być „przezroczysty”.
Dlatego powinniśmy głosić
Chrystusa. Powinniśmy żyć
Ewangelią. Święty Antoni jest
bardzo dobrym przykładem
takiej postawy – przecież
niósł Chrystusa wszędzie.
Właśnie dlatego w 1223 r.
został wysłany do Limoges
[stolicy regionu Limousin,
w którym leży Brive] jako odpowiedzialny za braci. Ukazać, przybliżyć, dać poznać
Jezusa Chrystusa – tym żył.
Dziś to my mamy „katechizować” pielgrzymów, żeby nie
popadali w zabobon. Mamy
pokazywać, że nasza wiara
naprawdę jest zwrócona ku
Bogu. Święty Antoni jest niezmiernie ważnym świadkiem
takiej postawy.
Opracował Piotr Rak
Wywiad z br. Danickiem Labinalem
OFM ukazał się w miesięczniku „Église
en Corrèze”, wydawanym przez Diecezję Tulle, nr 43 (lipiec-sierpień 2021).

Pokój i dobro!

fot. Diocèse de Tulle

W środkowej Francji, na południowych stokach
Masywu Centralnego, położona jest miejscowość
Brive-la-Gaillarde. W jej pobliżu, kiedy już
opuszczając miasto udajemy się na południe, tam,
gdzie zabudowa miejska pomału przechodzi w wiejski
krajobraz, znajdujemy trzy groty św. Antoniego.
Po części są one dziełem natury, a po części zostały
wydrążone ręką człowieka w skałach piaskowcowych.

fot. Piotr Rak

scu otwartym i gościnnym,
cieszą się pewną wolnością,
mogą przyjść w ciągu dnia
albo wieczorem, spędzić
nieco czasu w grotach albo
w kościele i powierzyć Bogu
to, co noszą w sercu. Bóg
przenika serca i nerki, jak
mówi Pismo Święte, zatem
widzi gest pielgrzyma, jego
postawę, nawet jeśli ta osoba
nie jest „filarem Kościoła” czy
choćby regularnie praktykująca. Przecież to także jest
pewna praktyka. Uważam, że
człowiek, wierzący, potrzebuje gestów – prostych, pokornych gestów.

fot. Piotr Rak

fot. Diocèse de Tulle

Miejsce modlitwy
i odpoczynku
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Błogosławię czytelników „Dobrych Nowin”,
moje siostry i moich braci w Polsce. Nigdy nie
przestajmy głosić Ewangelii i żyjmy nią!
br. Danick Labinal OFM

Duchowość
pokutna

N

ie tylko przy okazji Wielkiego
Postu, chociaż może w tym
czasie szczególnie, warto się
zatrzymać nad znaczeniem pokuty
w życiu chrześcijańskim. A skoro
duchowość stanowi pewien sposób życia, a nie tylko pojedynczy
akt, należy też określić, jakie działania są związane z rozwijaniem
pokutnego stylu życia. Obok sakramentu pokuty istnieją dwie grupy
pozasakramentalnych form przepraszania Boga za grzechy, zwłaszcza gdy chodzi o grzechy powszednie: liturgiczne i niezwiązane bezpośrednio z liturgią.
Do pierwszej grupy należy już
sam udział w Eucharystii oraz te
wszystkie elementy celebracji liturgicznych, w których wierni wyznają, że są grzesznikami, i proszą
Boga i braci o przebaczenie. Ma to
miejsce głównie w czasie głoszenia
i słuchania słowa Bożego, w specjalnych w celebracjach pokutnych, we
wspólnej modlitwie i elementach
pokutnych liturgii mszalnej. Wszystkie jednak winny być ożywione
wiarą, nadzieją i miłością, ponieważ mają prowadzić do Eucharystii
– ofiary naszego pojednania, złożonej przez Chrystusa raz na zawsze
na odpuszczenie grzechów.
Do nieliturgicznych form pokuty możemy zaliczyć nabożeństwa
przebłagalne, uczestnictwo w drodze krzyżowej i gorzkich żalach,
odmawianie psalmów i modlitw
pokutnych. Duże znaczenie w czynieniu pokuty i mocy gładzenia
grzechów mają również: cierpliwość, współuczestnictwo w cierpieniach Chrystusa, spełnianie dzieł
miłosierdzia i miłości, codzienne
nawracanie się według wskazań
Ewangelii połączone z wolą działania i postanowieniem porzucenia
grzesznego sposobu życia. Jako
środki prowadzące do otrzymania
przebaczenia grzechów. Katechizm
Kościoła Katolickiego wymienia też
„wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim, łzy pokuty,
troskę o zbawienie bliźniego, wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości” (KKK, 1434).

Według św. Jana Pawła II drogami wiodącymi do pojednania
z Bogiem i braćmi są też: pokonywanie egoizmu, znoszenie niesprawiedliwości i dominacji nad drugim
człowiekiem, znoszenie wyzysku
innych, pokonywanie grzesznego
przywiązania do dóbr materialnych,
zwycięstwo nad niepohamowaną
przyjemnością (ReP, 8). Katechizm
Kościoła Katolickiego do pozasakramentalnych form pokuty zalicza
czyny i wysiłki podejmowane celem
pojednania się z bliźnimi, łzy żalu,
troskę o uświęcenie drugich, wstawiennictwo świętych i codzienną
praktykę miłości bliźniego. Pokuta
prowadząca do prawdziwego wewnętrznego nawrócenia dokonuje
się również przez troskę o biednych,
o sprawiedliwość i praworządność,
unikanie własnych błędów, braterskie upomnienie, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjęcie i cierpliwe znoszenie prześladowań (KKK, 1435).
Uczeń Jezusa, podejmując różne formy pokuty zewnętrznej, nie
może zapominać o istotnym znaczeniu pokuty wewnętrznej. To, co
jest najbardziej istotne w chrześcijańskim rozumieniu pokuty, zawiera się w greckim słowie metánoia.
Chodzi o wewnętrzną zmianę całego człowieka, dzięki której zaczyna on właściwie myśleć, sądzić
i układać swe życie, przeniknięty
świętością i miłością Boga, które
w Jego Synu zostały nam na nowo
objawione oraz w pełni udzielone.
Chodzi zatem o nawrócenie, które
obejmuje: poznanie i zrozumienie
popełnionego zła, żal i skruchę
z powodu grzechów, postanowienie czynienia dobra oraz wynagrodzenie za popełnione grzechy. Zatem „pokuta wewnętrzna
zawiera równocześnie pragnienie
i postanowienie zmiany życia oraz
nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu
nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który ojcowie Kościoła nazywali smutkiem
duszy i skruchą serca (KKK, 1431).
Ks. Leszek Smoliński

fot. Wikimedia Commons, CC0 1.0 Fediona
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Zdolność patrzenia
na świat oczyma wiary

fot. Wellcome Collection, Public Domain Mark

Jezus uzdrawia dwóch niewidomych

J

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela.
Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel. Czemu to
widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak
możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól,
że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”,
podczas gdy sam belki w swoim oku nie
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę
ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka brata swego». Nie ma
drzewa dobrego, które by wydawało zły
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry
owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem
poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się
winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek
ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości
serca mówią jego usta.

ezus mówi w Ewangelii
o oczach i uświadamia nam
prawdę o tym, jak wielkim
darem jest zdolność właściwego widzenia. Ktoś, kto nigdy
nie miał do czynienia z osobą
niewidomą, może sobie tylko
wyobrażać, jak trudne musi być
życie bez wzroku. Osobiście
znam kilku niewidomych i ilekroć ich spotykam, jestem pełen
szacunku i uznania dla nich za
to, że mimo wszystko próbują
normalnie żyć i funkcjonować
w społeczeństwie. To bardzo
trudne doświadczenie, ale przecież fizyczna utrata wzroku nie
jest jedynym rodzajem tego, co
potocznie nazywamy ślepotą.
Jest jeszcze inny wymiar utraty
wzroku: wymiar duchowy. Można być duchowym ślepcem.
Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że w dobie pustoszejących kościołów i w czasie, gdy
panuje swego rodzaju moda na
rezygnowanie ze szkolnej katechezy czy na podpisywanie aktów apostazji, duchowych ślepców przybywa nam w zastraszającym tempie. To ci wszyscy, którzy nie chcą słyszeć o Bogu i nie
chcą widzieć efektów Jego działania. Którzy chcą Go zmarginalizować, wypchnąć ze swojego
życia, a prawdy wiary włożyć

Różaniec – potężna broń!

Wielka a nieznana?

Czy wiesz dlaczego?

F

fot. Jarosław Zych

amerykańskiego
pisma
„National
Catholic Register” pisał wybitny
znawca tego
tematu,
propagator
różańca
o. Dwight Longenecker, były
kapłan anglikański, a po
przejściu na
katolicyzm
– proboszcz parafii pw. Matki Bożej
Różańcowej
w Greenville (USA).
Jest autorem wielu książek, m.in.
doskonałego różańcowego „podręcznika” pt. Różaniec. Duchowa
walka o zbawienie świata.
hb

Do tzw. fundacyjnych wyprawek
trafiają również przekazane przez
darczyńców, niejednokrotnie nowe,
specjalistyczne i drogie sprzęty. Jak to
się dzieje, że organizacja, która czyni
tak wiele dobrego, jest prawie nieznana? Odpowiedź jest bardzo prosta:Nie
przejdzie przez gardło głównego nurtu medialnego informacja o Fundacji,
która pomaga kobietom, odwodząc je
przy tym od aborcji. Mało kto poświęci miejsce na łamach swojej gazety
czy czas antenowy, aby mówić o charytatywnych akcjach na dużą skalę,
prowadzonych przez organizację pro
-life, które trafiają do najbardziej potrzebujących, bez względu na wyznanie czy poglądy polityczne.
Propagatorzy aborcji tak bardzo
chcą bronić przekonania, że jest ona
czymś właściwym, nieszkodliwym...,
że są w stanie poświęcić dobro kobiet
i ich dzieci.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

między bajki. To jednak ciągle
są nasi bracia i siostry, dlatego
to ich duchowe zaniewidzenie
– a w konsekwencji często także błądzenie na ścieżkach życia
– powinno być również dla nas
powodem smutku i motywacją
do modlitwy. Tym bardziej, gdy
przykład wielu pokazuje, że im
mniej na sposób duchowy człowiek widzi, tym głośniej krzyczy
i agresywniej działa. Co jakiś czas
na ulicach naszych miast jesteśmy tego świadkami.
Mówimy o naszych braciach
i siostrach, ale spójrzmy też na
siebie i miejmy świadomość,
że nic nie jest nam dane raz na
zawsze. Zdolność patrzenia na
świat oczyma wiary także nie.
Dlatego trzeba wiele starań
i ciągłej troski o to, by nigdy nie
zatracić zdolności duchowego
patrzenia. Zdolność tę nabywa
się i umacnia przede wszystkim
w osobistej modlitwie, w korzystaniu z sakramentów i w słuchaniu słowa Bożego. To właśnie
Ewangelia jest lustrem, w którym winniśmy się przeglądać
i badać, czy nasz sposób patrzenia pokrywa się z tym, jak patrzy
Jezus. On zawsze patrzy z miłością. A ja?
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Łańcuszki modlitewne
Czym są i jakie znaczenie mają łańcuszki modlitewne, kiedyś popularne w formie ulotek,
dziś rozsyłane przez media elektroniczne?

W

śród rozmaitych form pobożności istnieją
tzw. „łańcuszki”, które są rozsyłane drogą
elektroniczną (SMS, skrzynka mailowa). W ich
treści znajdziemy prośbę o modlitwę, nawet
sposób, w jaki należy się pomodlić. Co jednak
charakterystyczne, nie ma w nich miejsca na
rozeznanie i pełnienie woli Bożej. Modlitwa nie
działa przecież jak magiczna różdżka w bajkach
dla dzieci. Bóg nie jest przecież „chłopcem na
posyłki”, który spełnia nasze fantazje i oczekiwania w sposób przez nas wyznaczony czy zaprogramowany. Żaden szantaż ani forma handlu nie wchodzą tu w grę.
Ksiądz Artur Stopka zauważa w odniesieniu
do „łańcuszków modlitewnych” interesujące podobieństwo: „Wszystko to jest bardzo podobne
do znanych od bardzo dawna świeckich «łańcuszków szczęścia», w których po rozpropagowaniu w żądanej liczbie egzemplarzy ma nastąpić
gwarantowane radosne wydarzenie (najczęściej
przypływ gotówki). W razie «przerwania łańcuszka» na sprawcę spaść mają liczne nieszczęścia
– od złamania nogi, przez zdradę ukochanej osoby aż po bolesną i gwałtowną śmierć”.
Patrząc od strony wiary, świat zabobonów
ma się zupełnie dobrze w społeczeństwie,
w którym większość ludzi jest ochrzczona.
Tylko co z tego wynika? Duchowość bezdroży
proponuje szybkie rozwiązania, które nie wymagają własnego wysiłku czy wejścia na drogę
nawrócenia. Wystarczy jakaś „cudowna” modlitwa, wykonanie mniej lub bardziej dziwacznego rytuału i wszystko ma się nagle zmienić według mojego widzimisię. Taka droga na skróty
nic w człowieku nie zmienia, czyni go żądnym

.

Amerykanie

za zyciem!
81% Amerykanów uważa, że prawo powinno chronić matki i nienarodzone
dzieci, 71% popiera ustanowienie większych prawnych
ograniczeń aborcji, ponad
60% odrzuca także ogólnoamerykańskie aborcyjne
prawo ustanowione jako
pokłosie słynnej sądowej
sprawy Roe przeciw Wade
i chciałoby, aby decydowały

o tym poszczególne stany
lub by aborcja w ogóle była
nielegalna.
Tak wynika z najnowszego
sondażu, badania przeprowadzonego przez Marist Poll na
zlecenie Rycerzy Kolumba na
grupie ponad 1000 dorosłych.
Pełne wyniki znajdziemy na
stronie internetowej: www.kofc.
org/en/news-room/archive.html?section=polls.
hb

Weronika Kostrzewa

W

Marsz dla życia w Waszyngtonie, 21 stycznia 2022 r.

edług wszelkich statystyk małżeństwo, czy
to sakramentalne czy cywilne, jest coraz
mniej „popularne”. Młodzi, zwłaszcza ci
w dużych miastach, wolą żyć w wolnym związku.
Chociaż on taki wolny wcale nie jest. Jest w nim
kredyt, są dzieci, wspólne zobowiązania oraz obiad
u jednych i drugich rodziców. A gdy dochodzi do
rozstania, to formalnie do rozwodu nie, ale emocjonalnie i organizacyjnie wszystko na niego wskazuje. Co możemy zrobić? Od załamywania rąk gorsze jest chyba tylko namawianie, aby dla formalności ludzie stanęli przed ołtarzem. Bo czy weźmiemy
odpowiedzialność za ich późniejszy rozwód, jeśli
mieliby przysięgać dla spokoju i zamknięcia ust
otoczenia? Takie zobowiązanie trzeba składać
z pełną świadomością, co znaczy „nie opuszczę
aż do śmierci”. Jedyne, co nam pozostaje, to coś,
co zaniedbaliśmy przez lata. Bo czy małżonkowie
wystarczająco dużo mówią o tym, jakim cudem
w życiu jest dążenie do jedności? Dziś może coraz
częściej tak. Ale mamy sporo do nadrobienia. Moje

sensacji konsumentem, który biegnie na oślep
i tak naprawdę nie bardzo wie, czego chce.
Natomiast modlitwa w rozumieniu chrześcijańskim to relacja z osobowym Bogiem, a nie
zbiór formułek, nakazów i zakazów. Pełni ona
funkcję narzędziową, jest drogą, która ma prowadzić do zjednoczenia z Bogiem w miłości.
I ma przemienić serce modlącego się, zgodnie
ze słowami, których w relacji do Ojca nauczył
nas Jego Syn, a nasz Brat – Chrystus: „bądź
wola Twoja”. To echo nazaretańskiego „fiat” Maryi i milczącego „fiat” Józefa. Z tej perspektywy
inaczej zupełnie od omawianych „łańcuszków
modlitewnych” wygląda tworzenie „łańcucha
ludzi dobrej woli”, którzy przez swoją modlitwę
pragną wspierać osobę lub grupę osób w jakiejś konkretnej potrzebie. Do takiej inicjatywy
doskonale pasują słowa Jezusa: „Jeśli dwaj z was
na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
Zalew rożnego rodzaju literatury, gadżetów
i innych form pobożności magiczno-lękowej
domaga się od wyznawców Chrystusa nie bezrefleksyjnego przyjmowania i dzielenia się tym
z innymi, ale zatrzymania i nierozpowszechniania materiałów o wątpliwej jakości i wartości
teologicznej. A tych w ostatnim czasie pojawia
się coraz więcej. Nie wystarczy stwierdzenie: „taki
mamy klimat”. Potrzebne jest sięganie po wartościową literaturę i szukanie rozeznania, między
innymi przez fakt, że jakaś publikacja posiada
„imprimatur” kompetentnej władzy kościelnej.
Ks. Leszek Smoliński

Radio Plus

prywatne statystki
mówią, że takiej
kumulacji prawdziwego partnerstwa,
szacunku i podziwu, który wywołuje nasza druga
połowa bez
względu na
staż, nie ma
w żadnej
z otaczających mnie
„ g r u p
społecznych”, jak
wśród kat o l i kó w,
którzy swoje małżeństwo budują z Bogiem. Teraz trzeba tylko
dać świadectwo!
fot. arch. W. Kostrzewy

Różaniec jest doskonałą
bronią w walce duchowej, prowadzi do medytacji, naszego
wewnętrznego
oczyszczenia
i uzdrowienia, a Bóg za jego pomocą dokonuje prawdziwych
cudów. Odmawiać go naprawdę warto! I każdy może!
„Szatan nienawidzi różańca.
Nienawidzi Maryi. Nienawidzi
Ewangelii. Nienawidzi Boga. Nienawidzi Chrystusa Pana. Nienawidzi Modlitwy Pańskiej. Nienawidzi
«Zdrowaś Maryjo». Nienawidzi cię
za każdym razem, gdy odmawiasz
różaniec (...) ponieważ wkraczasz
na terytorium, które chce uznać
za swoje. Chce kontrolować twoją
wolę, a ty mu to zabierasz. Chce
kontrolować twoje słowa, ale ty
mu to zabierasz. Chce mieć kontrolę nad twoją wyobraźnią, ale
ty mu to zabierasz. Chce mieć
kontrolę nad twoimi emocjami
i twoimi pierwszymi latami życia;
zabierasz mu to”. Tak na łamach

undacja Małych Stópek, którą
kieruję, staje się coraz większa
i gdyby tak przeliczyć wszystkie jej działania na złotówki, to na
pewno zebrałoby się z 20 mln zł. Te
pieniądze rozkładają się na koszty
pomocy kobietom w ciąży, a szczególnie tej ciąży zagrożonej aborcją,
edukację, a także organizowanie akcji o charakterze społecznym, mających na celu uwrażliwianie na wartość ludzkiego życia.
Ogromne kwoty związane z działaniami Fundacji to nie tylko to, co trafia do Fundacji na jej konto w postaci darowizn, ale przede wszystkim to,
co dzięki darczyńcom wędruje do potrzebujących kobiet z dziećmi. Tu możemy się poszczycić dopiero co zakończoną akcją „Paczuszka dla maluszka”,
w której udało się zebrać artykuły kosmetyczne o łącznej wartości blisko 10
mln zł. Dary przeznaczone zostały dla
naszych podopiecznych, ale również
dla instytucji pomocowych, takich jak
domy samotnej matki, domy dziecka,
ośrodki preadopcyjne, hospicja dziecięce czy hospicja perinatalne.

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka

Ewangelia wg św. Łukasza 6,39-45

ks. Tomasz Kancelarczyk
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fot. Susan Walsh/AP/East News
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Modlitwa franciszkańska
w grudniu 1912 r. ks. Esther
Bouquerel
(1855–1923),
redaktor francuskiego czasopisma „La Clochette”
(„Dzwonek”). Apokryf ów
oddaje jednak znakomicie
franciszkańskiego ducha.

Święty Kaziuk Wileński
W pierwszych dniach marca w Wilnie organizowane są
słynne Kaziuki. To uroczyste
obchody ku czci patrona Wilna, Litwy i Polski św. Kazimierza królewicza (1458-1484)
– drugiego, najzdolniejszego
i najpobożniejszego spośród
sześciu synów króla Polski
Kazimierza
Jagiellończyka
i „Matki Królów” – habsbur-

skiej księżniczki Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza Niemiec Albrechta II. Słynny Kaziukowy Jarmark nazywany
jest po litewsku Kaziuko mugė.
Tradycyjnie trzydniowe obchody tego święta rozpoczynały się nieszporami odprawianymi w wigilię wspomnienia
św. Kazimierza, czyli 3 marca.
Następnego dnia po uroczys

fot. Marek Bazak/East News

też o konieczności rezygnacji
z gotowanego jedzenia. Jak
pisał ks. Jędrzej Kitowicz, przytaczany przez Glogera w Encyklopedii Staropolskiej, „Młokos
przed niewiastą przechodzącą, dziewka przed mężczyzną
rzucała o ziemię garnek popiołem suchym napełniony,
trafiając tak blizko, żeby popiół z garnka obsypał i okurzył
idącą osobę. Zawołał wówczas
swawolnik: «Półpoście, mości panie! lub mościa panno!
i uciekł»”. Tępiono to jednak:
„Wszakże sądy marszałkowskie, karząc za to na worku
lub skórze, i to powściągnęły”.
„Po wsiach – pisał dalej ks. Kitowicz – uderzano garnkiem
podobnym o drzwi, okiennice
lub ścianę, budząc śpiących
odgłosem tym i krzykiem
«Półpoście»”.

jem”, a kiedy ta modlitwa się
zakończyła, trzymaną w ręku
laską miał uderzyć w stół, mówiąc trzykrotnie: „Dosyć”. Słowa te miały zakończyć wkrótce epidemię, która uśmierciła
ponad 7 tys. Krakowian. Może
zatem warto – będąc w królewskim grodzie – wstąpić na
chwilę modlitwy, by poprosić
Miłosiernego Zbawiciela o zakończenie pandemii koronawirusa?

Sprawiedliwości skarbnica

Półpoście, mości panie!
W dawnych czasach Wielki
Post przestrzegany był bardzo rygorystycznie – w ogóle
nie jedzono mięsa, a od połowy postu, czyli tzw. śródpościa, przestawano nawet
spożywać potrawy gotowane. Przez cały post nie było
słychać muzyki, nie tańczono, śpiewano jedynie Gorzkie
żale i pieśni wielkopostne. Jedynym radośniejszym dniem
było właśnie owo śródpoście,
zwane też półpościem.
Młodzi ludzie wyczyniali w tym dniu różne psikusy
– zwłaszcza kawalerowie pannom. Najczęściej białą farbą
lub wapnem malowali na płotach, na oknach humorystyczne scenki lub napisy związane
z pannami, którym nie śpieszyło się do zamęścia. W osobliwy sposób przypominano

ni są na nim Matka Boża oraz
święci: Franciszek z Asyżu i Jan
Kanty. Ten ostatni być może
wskazuje na fundatora wizerunku, którym miał być któryś
z uniwersyteckich profesorów.
Z obrazem związana jest
interesująca legenda. Otóż
w czasach zarazy, która miała
miejsce w latach 1707-1708,
a dokładnie 13 grudnia 1707 r.,
przedstawiony na nim Zbawiciel miał się ukazać w nocy
bratu Jakubowi Mikowskiemu i odmawiać z nim litanię
„o najsłodszym Imieniu swo-

fot. H. Bejda

W dobudowanej w 1901 r.
do krakowskiego kościoła
oo. Reformatów kaplicy Pana
Jezusa Miłosiernego znajduje się otoczony wotami
niezwykły obraz. To łaskami
słynąca Misericordia Domini.
Przedstawiony na nim Chrystus Miłosierny zyskał renomę pogromiciela zarazy!
Obraz pochodzi z pierwszej
krakowskiej świątyni reformatów i jest darem Zuzanny
Amendówny. Oprócz stojącego w tzw. studni cierpiącego,
okrwawionego Jezusa, ukaza-

W lubelskiej archikatedrze
znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Płaczącej. Cudowna historia związana jest
także ze znajdującym się w tej
samej świątyni krucyfiksem.
Działo się to w 1727 r. w lubelskim Trybunale, czyli ówczesnym sądzie. Według legendy,
którą w Kościołach lubelskich
przytacza Jan Ambroży Wadowski, „wyrok jakoby niesprawiedliwy wydany w sprawie
pewnej wdowy i na jej niekorzyść przez Trybunał lubelski
tych Mszach Świętych na ulice
miasta wychodziła kazimierzowa procesja. Wielką atrakcją
były stragany z przeróżnymi
dobrami na wileńskich Łukiszkach. Zajadano się twardymi
smorgońskimi obwarzankami,
panny otrzymywały od kawalerów kolorowe piernikowe serca
z wiele mówiącymi napisami,
handlowano drewnianymi zabawkami i drewnianymi wyrobami potrzebnymi w gospodarstwie domowym, wikliną,

spowodował tę ostatnią, że
w żalu załamawszy ręce i spojrzawszy na krzyż stojący przed
sędziami zawołała: Chryste
Jezu! Toż gdyby dyabli tę sprawę sądzili, sprawiedliwszy by
wyrok wydali! Natychmiast po
tych słowach Zbawiciel rozpięty na krzyżu twarz swą odwrócił od sędziów, a dyabli z podziwem miasta zajechawszy karetami przed Trybunał, weszli na
salę. Tu wobec rozpierzchłych
sędziów trybunalskich, palestry, stron i kryjących się po kątach, dyabli zasiedli krzesła sędziowskie i z pomocą swej piekielnej palestry przejrzeli akta
sprawy i wyrok w niej wydany;
poczem osądziwszy na nowo
sprawę, wydali wyrok sprawiedliwy, a przychylny dla wdowy; po opatrzeniu zaś tegoż
wyroku własnemi pieczęciami,
wyjechali ostentacyjnie temiż
karetami, któremi przyjechali. Podwójna jest wersya co do
wyrobami garncarskimi, w całej
Polsce i na Litwie słynne były
wileńskie palmy wielkanocne.
Niektórzy handlowcy starają się nadal podtrzymywać Kaziukowe tradycje, stąd i dziś na
jarmarku znaleźć można jeszcze
tradycyjne wyroby spożywcze
czy ludowe rękodzieło.
Od pewnego czasu Kaziuki
odbywają się także w niektórych miastach Polski – zwłaszcza we wschodniej Polsce lub
w miejscowościach, gdzie osie-

wyroku i pieczęci dyabelskich:
jedna mówi, że dyabli wyrok
napisali na stole marmurowym
trybunalskim i łapy własne na
tymże stole niby pieczęcie odcisnęli, inna, że wyrok napisany
był przez nich na papierze i pieczęcie z herbami dyabelskimi
na nim z małem okopceniem
odciśnięte. Wyrok ten dyabelski
przechowywać się miał w archiwum akt dawnych lubelskich”.
Dziś powszechniej podawana jest mniej „diabelska” wersja
legendy, która głosi, że podczas
jednego z odbywających się
w Trybunale w maju 1727 r. posiedzeń po twarzy ukrzyżowanego Chrystusa zaczęły spływać łzy.
Dziś krzyż trybunalski znajduje się lubelskiej archikatedrze. Wisi w centralnej części
Kaplicy Najświętszego Sakramentu, a modlący się przed nim
ludzie bez wątpienia dostępują
wielu łask. Świadczą o tym otaczające krucyfiks liczne wota.
dli Polacy przesiedleni z Litwy:
w Białymstoku, Szczecinie,
Świdwinie, Poznaniu.
Wileński Jarmark Kaziukowy, 1939 r.
fot. Wikimedia Commons, CC PD Mark

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Miłosierny
pogromiciel zarazy

fot. Wikimedia Commons, CC0

To jedna z najpiękniejszych franciszkańskich modlitw, zwana też Modlitwą
św. Franciszka lub Modlitwą
o pokój. Przypisywana jest
św. Franciszkowi, choć po
raz pierwszy w całości opublikował ją ponoć dopiero

Dosyć! Dosyć! Dosyć!
czyli...

Stronę przygotował Henryk Bejda

