
Gdy na Ukrainie trwa wojna,  
my przypominamy niezwykłe wydarzenia,  
które miały miejsce niedawno w Niżankowicach 
– tuż za naszą wschodnią granicą. Matka Boża 
płakała tam ponad 100 razy. Dlaczego?  
Łzy Maryi sprawiły, że wielu chwyciło  
za różaniec i zaczęło się modlić...

Łzy Matki Bożej  
na Ukrainie

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

Informujemy, że numer telefonu każdego, kto wysyła SMS o treści MAT.RAFAEL.DN pod nr 7555, zostaje zapisany w bazie należącej do Stowarzyszenia Rafael. Więcej na: https://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci.
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Drodzy Czytelnicy! 

Kiedy na początku XX w. Matka 
Boża zeszła na ziemię i w Fatimie 

ukazała się pastuszkom, powiedzia-
ła, że przychodzi prosić o poświęce-
nie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. 
Zapowiedziała, że jeśli Jej życzenia 
zostaną spełnione, Rosja nawróci 
się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bez-
bożna propaganda rozszerzy swe 
błędne nauki po świecie, wywołując 
wojny i  prześladowanie Kościoła, 
dobrzy będą męczeni, a Ojciec Świę-
ty będzie musiał wiele wycierpieć. 
Różne narody zginą...

Matka Boża powiedziała też, że 
dla ratowania grzeszników przed 
piekłem należy wprowadzić na-
bożeństwo do Jej Niepokalanego 
Serca, a  także ustanowić w  Koście-
le nabożeństwo pięciu kolejnych 
pierwszych sobót miesiąca wraz 
z Komunią Świętą wynagradzającą.

25 marca w  Watykanie, a  także 
w Fatimie Ukraina i Rosja zostaną po-
święcone Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Figura Matki Bożej wyruszy w  szcze-
gólnej peregrynacji po Ukrainie...

Spełniajmy prośby Matki. Ona 
obiecała, że jeśli świat się nawróci, 
zostanie ocalony.

Małgorzata Pabis

Na Ukrainie trwa wojna. Wielu 
straciło życie, wielu zostało 
rannych. Kilka milionów Ukra-

ińców opuściło swoje domy i ucie-
kło za granicę. Ból, cierpienie, nie-
pewność, brak nadziei... Jak trud-
no słowami opisać to, co dzieje się 
za naszą wschodnią granicą i  co 
widzimy wokół siebie... W oczach 
wielu pojawiają się łzy. I te łzy po-
płynęły także z oczu Matki Bożej 
w Niżankowiach na Ukrainie. Pła-
kała aż 104 razy! 

5 stycznia 2005 r. Matka Boża 
w  Niżankowicach zapłakała po 
raz pierwszy. Zauważył to 17-let-
ni kościelny. W  jego pamięci tak 
zapisało się to zdarzenie: „Tamte-
go dnia już od rana coś ciągnęło 
mnie do kościoła. Powiedziałem 
prababci, by dała mi klucze, że-
bym poszedł i  posprzątał, zro-
bił porządek w  kościele. Kiedy 
wszedłem do świątyni i  zaczą-

łem się w  niej krzątać, zobaczy-
łem, że figura była mokra od łez. 

Przestraszyłem się i  pobiegłem po 
panią Janinę Zielińską. Kiedy przy-
szła, także potwierdziła to, że widzi 
łzy Matki Bożej”.

Pani Janina opowiadała: „Kiedy 
kościelny do mnie przybiegł i  po-
wiedział, że Matka Boża płacze, od 
razu pobiegłam z  nim do kościoła. 
To, co zobaczyłam, nie chciało mi się 
mieścić w głowie. «Jak to może być, 
że Matka Boża u nas płacze?» – pyta-
łam. Ona była cała we łzach. Potem 
płakała w  kolejnych dniach. Dowie-
dzieli się inni i  też przychodzili. Nie 
ma słów, aby wyrazić, co przeżyliśmy 
wtedy. To było okropne, straszne. 

Matka Boża u nas płakała. Był mróz, zima. 
Woda święcona była zamarznięta w kro-
pielnicy, a Matka Boża płakała. Jej łzy nie 
zamarzały. Pytaliśmy: «Dlaczego? Jak to 
się dzieje?»” – wspominała kobieta.

Matka Boża płakała od 5 stycznia do 
13 lutego – 40 dni. Łzy Maryi płynęły 
szczególnie obficie przez trzy dni i  trzy 
noce, kiedy umierała siostra Łucja (13 lu-
tego 2005 r.), wizjonerka z Fatimy, a tak-
że kiedy odchodził do Domu Ojca Jan 
Paweł II oraz w rocznicę jego śmierci. Po 
czasie zauważono, że Matka Boża płaka-
ła przez 18 miesięcy każdego 13. dnia 
miesiąca, w  dzień objawień fatimskich. 
Ksiądz Jacek Waligóra, ówczesny kustosz 
sanktuarium, łączył tę liczbę także z ob-
jawieniami w Lourdes, gdzie Matka Boża 
ukazała się właśnie 18 razy. Ostatni raz 
Matka Boża w  Niżankowicach płakała 
9 września 2007 r. „Maryja płakała w Ni-
żankowicach w ważnych momentach ży-
cia Kościoła” – zauważa ks. Waligóra. 

Świadkowie tamtych dni wspomina-
ją, że na początku nie mogli uwierzyć 
w  autentyczność zjawiska. Kiedy jednak 
zrozumieli, że ono dzieje się naprawdę, 
chwycili za różańce i  zaczęli się modlić. 
Wiadomość o  cudzie rozchodziła się po 
okolicy i  do Niżankowic zaczęło przy-
bywać coraz więcej pielgrzymów, także 
z Polski. 

Nie wszyscy jednak mogli zobaczyć 
płaczącą Matkę Bożą. W  Zeszycie świa-
dectw znajdujemy taki zapis młodego 
kościelnego z  dnia 5 stycznia 2006  r.: 
„Rocznica jak zapłakała Matka Boża... O 10 
odbyła się Msza św. w  przewodnictwie 
księży z Polski. W tym czasie figura Matki 
Bożej nie płakała. W  godz. 11.45 Matka 
Boża zaczęła płakać. Byli także pielgrzymi 
z Chyrowa, ale nie widzieli łez”.

Nie wszyscy czuli także cudowny 
zapach róż, który dwukrotnie pojawił 
się w  świątyni w  pobliżu figury Matki 
Bożej. Kościelny i  Janina Zielińska byli 
świadkami tego, że takie nadzwyczaj-
ne zjawisko miało miejsce dwukrotnie 
w ich kościele.

Warto podkreślić, że w czasie trwania 
cudu łez na wspólnej modlitwie w  ko-
ściele gromadzili się zarówno katolicy, 
prawosławni, jak i grekokatolicy. Pewne-
go dnia przyszedł także miejscowy ksiądz 

duje się wpis trzech polskich kapłanów: 
ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego z Uniwer-
sytetu Jana Pawła II z Krakowa, ks. Bole-
sława Karcza oraz ks. Jana Piwowarczyka.

„Matko Boża płacząca, polecam Ci 
wszystkie sprawy, prowadź je ku Miło-
sierdziu Jezusowemu. Poruszony Twoim 
smutkiem z tym większą wiarą i nadzie-
ją patrzę w Obraz Miłosierdzia” – napisał 
ks. prof. Zwoliński.

Kiedy udało nam się spotkać w  Kra-
kowie z  kapłanami, ks. prof. Zwoliński 
potwierdził, że widział łzy Maryi, a nawet 
że je próbował. „Kiedy weszliśmy do ko-
ścioła, Matka Boża płakała. Jedna z  łez 
zatrzymała się na brodzie, więc wziąłem 
ją na palec i  polizałem. Miała smak łez” 
– opowiada ksiądz profesor.

„Mamusiu Kochana, Twe łzy są wyra-
zem miłości, troski, bólu – boś Ty naszą 
Matką. Polecam Twej łaskawej opiece całą 
swą rodzinę, me kapłaństwo i nawrócenie 
każdego z nas. Matko Miłosierdzia – módl 
się za nami” – napisał ks. Bolesław Karcz.

Ksiądz Jan Piwowarczyk pozostawił tam-
tego dnia w Niżankowicach taki oto wpis: 

świadkowie cudu. „Może Maryja płakała, 
bo chciała, byśmy odbudowali Jej świą-
tynię” – zastanawiała się pani Zielińska. 
Młody kościelny wspomina: „Tyle razy 
pytaliśmy: «Maryjo, dlaczego płaczesz?». 
Zastanawialiśmy się, czy nie jest to dla 
nas jakaś przestroga, czy może ten płacz 
coś zapowiada, czy wieszczy, że coś złe-
go się wydarzy”.

Niezwykle wzruszające świadectwo 
daje pani Hanna: „Kiedy dowiedziałam 
się, że Matka Boża płacze, od razu po-
szłam do kościoła. Ona płakała i  ja pła-
kałam. Pytałam: «Dlaczego płaczesz, Ma-
ryjo?». Ona nie odpowiadała. Milczała, 
a z Jej oczu wciąż płynęły łzy. Klęczałam 
więc całymi godzinami i  modliłam się, 
odmawiałam różaniec. Tylko tak mogłam 
Jej wynagrodzić za to, że płacze”.

Wspominając swoją pierwszą wizytę 
w  Niżankowicach, ks. prof. Andrzej Zwo-
liński opowiada taką historię: „Zaraz, kiedy 
zorientowano się, że ktoś jest w  kościele, 
doszły do nas trzy kobiety. Kiedy dowie-
działy się, że jestem profesorem, zapytały 
mnie: «Dlaczego Matka Boża płacze? Czym 

już więcej, Maryjo. Uśmiechnij się do 
nas!». Oni chcieli Matkę Bożą pocieszyć” 
– podkreśla ks. prof. Zwoliński.

Cud łez przepięknie wyjaśnia także 
ks. Jacek Waligóra: „Często ludzie pró-
bują tu dociekać, co było przyczyną 
smutku i  płaczu Matki Bożej. Wtedy 
ja przypominam takie zdanie, jakie 
Maryja wypowiedziała w  Kanie Gali-
lejskiej: «Zróbcie wszystko, co powie 
Wam Syn mój». Niech więc każdy z nas 
– nie tylko my tu, w  Niżankowicach, 
zapyta siebie, czy zrobił wszystko, co 
każe mu Pan Jezus. Nie trzeba nam się 
bić w  czyjeś pierwsi, ale w  swoje. To 
każdy z nas w jakimś sensie jest przy-
czyną łez Maryi” – wyjaśnia kapłan.

Jak bardzo jednak ludzi dręczy to 
pytanie, niech świadczy jeszcze i  taki 
obrazek. Kiedy wracaliśmy do Polski, 
jeden z  celników zapytał nas, skąd je-
dziemy. Kiedy usłyszał, że z Niżankowic, 
nawiązała się rozmowa i  znowu padło 
pytanie: „Dlaczego Matka Boża płaka-
ła?”. Zadziwiło nas to, a  jeszcze szerzej 
otwieraliśmy oczy ze zdziwienia, gdy 
ten człowiek sam zaczął odpowiadać, że 
przecież na świecie każdego dnia dzieje 
się tyle zła, a w wyniku aborcji życie tra-
cą tysiące nienarodzonych dzieci...

Łzy w RoCzniCę RewoluCji 
bolSzewiCkiej

W Zeszycie świadectw pod datą 7 listo-
pada 2005 r. znajduje się wpis ks. Edwar-
da Loranca: „Po otrzymaniu telefonicznej 
wiadomości od Wołodii Moroza, że poja-
wiły się łzy, pojechałem do Niżankowic 
ok. godz. 19. Łzy spływały po twarzy na 
lewym policzku trzy, w tym jedna płynę-
ła ze źrenicy, na prawym cztery, w  tym 
jedna ze źrenicy. Pod brodą zgromadzi-
ły się dwie wielkie łzy, spływały dalej na 
ręce, z rąk na prawą połę płaszcza (jedna 
łza – kropla). Po lewej stronie na niebie-
skiej wstędze trzy małe krople. Krople 
z płaszcza i wstęgi oraz spod brody otar-
łem watą i zabrałem do znajomych z Pol-
ski, którzy o nie prosili, ponieważ wierzą 
w ich nadprzyrodzoną siłę.

Zastanawiałem się tylko, dlacze-
go dziś, 7 listopada 2005 roku pły-
nęły łzy i  zapytałem pani Ludy [Lud-
miła Bażanowa, opiekunka kościoła 
–  przyp.  red.]: «Czy to nie dzisiaj jest 
rocznica rewolucji październikowej 
–  oktriabskoj rewolucji?», «A  prawda, 
dziś» – odpowiedziała pani Luda. 

Czy następstwem rewolucji nie 
były bezbożne rządy, które niszczy-
ły Kościół, prześladowały tutejszych 
chrześcijan, profanowały kościoły, za-
mieniały świątynie w magazyny i skła-
dy. Czyim więc dziełem była rewolu-
cja? W  czyim ręku była narzędziem 
niszczenia Kościoła?

Razem z  Maryją poprzez różaniec 
depczmy głowę węża”.

R a z e m  z  M a r y j ą  p o p r z e z  r ó ż a n i e c  d e p c z m y  g ł o w ę  w ę ż a

Do niezwykłego wydarzenia – łez Maryi w niżankowiach 
powracamy w  momencie bardzo trudnym dla całego 

świata. Historia bowiem znów zatoczyła koło i Rosja napa-
dła na ukrainę. w  telewizji oglądamy dramatyczne sceny, 
które rozgrywają się przecież tak blisko nas. wielu naszych 
przyjaciół – a wśród nich również ks. jacek waligóra, który 
był naszym przewodnikiem po tym, co wydarzyło się w ni-
żankowiach – znajduje się po tamtej stronie granicy, gdzie 
trwa wojna. wielu bije się z myślami, jakie działania ma pod-
jąć, jak się zachować w tym jakże trudnym czasie.

wojna... jak strasznie brzmi to słowo, jak wiele łez wy-
ciska... Po czasie długich, trudnych miesięcy związanych 
w  pandemią koronawirusa zmagamy się z  kolejnym ży-
wiołem... 

ludzie wierzący w boga wiedzą, co w takim momencie 
mają robić: post, modlitwa i  jałmużna. w  wielu naszych 
kościołach padamy na kolana i błagamy boga o ratunek, 

śpiewając suplikację: „od powietrza, głodu, ognia i woj-
ny, wybaw nas Panie...”.

Trzeba nam dziś wielkiej ufności w  boże miłosierdzie. 
ojciec Święty jan Paweł ii 17 sierpnia 2002 r. w  Sanktu-
arium bożego Miłosierdzia w krakowie-Łagiewnikach mó-
wił: „jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje bożego miło-
sierdzia! na wszystkich kontynentach z  głębin ludzkiego 
cierpienia zdaje się wznosić wołanie o  miłosierdzie. Tam, 
gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przy-
nosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, 
które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak 
szacunku dla życia i  godności człowieka, potrzeba miło-
siernej miłości boga, w której świetle odsłania się niewy-
powiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrze-
ba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie 
znalazła kres w  blasku prawdy. (...) w  miłosierdziu boga 
świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”.

„Matko Boża Płacząca w  figurze ni-
żankowskiej! Bądź pozdrowiona! Niech 
Twoje łzy sprawią nasze ciągłe powroty 
do Jezusa, Twojego Syna. Twoimi łzami 
zmyj nieprawość moją i ludzkości. Zawsze 
prowadź do Jezusa! Ratuj świat, ludzkość 
przed potępieniem.

Zawierzam Ci siebie, rodzinę, przyja-
ciół, parafię, kapłańską służbę. Chcę być 
blisko Ciebie, z  Tobą zawsze! Bądź po-
chwalona, Niepokalana Dziewico z  Na-
zaretu, Matko Syna, Matko Boża, Matko 
Kościoła, Matko świata”. 

DlaCzeGo MaTka boża 
PŁakaŁa?

To pytanie najczęściej słyszy się, kie-
dy opowiada się o tym, co wydarzyło się 
w  Niżankowicach. Wiele razy na różne 
sposoby zadawali je i odpowiadali na nie 

Maryja na Ukrainie
płakała 104 razy!

Zamówienia pod numerem 
telefonu: 661 128 006

Polecamy książkę  
Maryja płacze na Ukrainie. 

my Jej zawinili». Tłumaczyłem, że oni nic nie 
zawinili, że nie płacze nad nimi. Wtedy jed-
na z pań powiedziała: «Niech nas ksiądz nie 
pociesza. My wiemy, że jak matka płacze, to 
coś złego dzieje się w  jej rodzinie». I miały 
rację. Przecież największym smutkiem mat-
ki są jej dzieci. Matka może mieć wszystko: 
pieniądze, majątek, robić karierę, ale kiedy 
coś złego dzieje się z  jej dziećmi, płacze. 
I  odwrotnie, matka może nie mieć nic, ale 
kiedy dzieci prowadzą się dobrze, są szczę-
śliwe, szczęśliwa jest także ich matka. Tylko 
dzieci mogą prawdziwie pocieszyć matkę. 
«Musimy zrobić wszystko, aby Ją pocieszyć» 
– powiedziały te starsze panie. I to jest sed-
no tego niezwykłego zdarzenia, jakie miało 
miejsce w Niżankowicach. Dla tych ludzi nie 
to było ważne, że Maryja płacze, ale dlacze-
go płacze. Oni nie chcieli, by płakała. W ze-
szycie pojawił się nawet wpis: «Nie płacz 

grekokatolicki wraz ze swoimi wiernymi, 
aby odprawić nabożeństwo przy Matce 
Bożej Płaczącej. Do Niżankowic ściągnę-
li także dziennikarze, którzy sfilmowali 
i sfotografowali łzy Matki Bożej.

Ksiądz Edward Loranc, wicedziekan 
dekanatu samborskiego, oddał łzy do 
ekspertyzy do Polski. Badania zostały wy-
konane w Instytucie Ekspertyz Sądowych 
im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. Prze-
prowadzone analizy wykazały, że skład 
chemiczny próbek cieczy zebranej z  fi-
gury w Niżankowicach jest identyczny ze 
składem ludzkich łez. Oprócz wody znaj-
dowały się tam pierwiastki sodu, chloru 
i  potasu, które są naturalnym składni-
kiem łez. Nie było w  nich jedynie enzy-
mu, który naturalnie ulega rozkładowi 
w ciągu kilku godzin. Komisja stwierdziła, 
że albo tego enzymu nigdy nie było, albo 
zanikł na skutek upływu czasu, jaki nastą-
pił od pobrania próbki w Niżankowicach 
do dostarczenia jej do Krakowa.

RaTuj ŚwiaT!
Pod datą 25 listopada 2005 r. w  Ze-

szycie świadectw w  Niżankowicach znaj-

fot. M
. Pabis

fot. M. Pabis fot. M. Pabis
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24 lutego Rosja napadła 
na Ukrainę. Aktualnie 
przebywa Ojciec we Lwo-
wie (początek marca), 
który nie jest objęty bez-
pośrednio działaniami 
wojennymi. Jak wyglą-
da teraz codzienne życie 
w tym mieście? 

Moje życie kapłańskie 
trwa i  toczy się dalej: co-
dziennie służę Świętej Li-
turgii. A  w  mieście? Ludzie 
są trochę onieśmieleni, jest 
trochę paniki, ale generalnie 
Lwów się trzyma.

Na froncie walczą żołnie-
rze, a  jednocześnie w  prze-

strzeni duchowej działa inna 
armia, coraz wyraźniej wi-
doczna w  internecie, której 
najważniejszą bronią jest ró-
żaniec...

W  rzeczywistości każdy 
jest zaangażowany w  wojnę 
– po prostu każdy ma swoją 
broń. Odczuwa się walkę na 

płaszczyźnie duchowej. Sza-
tan nie śpi – atakuje zwłaszcza 
księży. Teraz najważniejsze jest 
to, co mówiła Matka Boża Fa-
timska – codziennie odmawiać 
różaniec. Mówi się, że obecnie 
najwięcej różańca odmawia się 
w Medjugorie i na Ukrainie.

Prowadzi Ojciec 11 grup 
w  mediach społecznościo-
wych w  języku ukraińskim, 
m.in. alfonsjańską, bona-
werturiańską, terezjańską. 
Codziennie prowadzona jest 
modlitwa różańcowa ze św. 
Ojcem Pio, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego, medytacje... 

Tylko my, z Bożą pomocą,      możemy zmienić ten świat

w  październiku 2021 r. minął 
rok od ukazania się pierwszego 
numeru miesięcznika dla najmłod-
szych „Staś”. wydawnictwo św. Sta-
nisława bM z  krakowa powołało 
go do życia w trudnym czasie pan-
demii. Czasopismo spodobało się 
dzieciom, ich rodzicom i dziadkom, 
a także katechetom.

„Staś” jest przeznaczony dla dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat. W dobie inter-
netu stanowi dla nich odskocznię od 
wszechobecnych smartfonów i  kom-
puterów. Warto czytać najmłodszym 
„Stasia” pełnego ciekawych treści. Na 
jego łamach znaleźć można teksty 
religijne, patriotyczne, poruszające 
tematy geograficzne, kulinarne, do-
tyczące dobrych manier, nauki języka 
angielskiego. Najmłodsi czytelnicy 
znajdą w  nim też kącik plastyczny 
i wiele innych. „Staś” uczy, bawi i wy-
chowuje. Dzięki niemu dziecko rozwi-
ja się, rozwiązuje różne zadania, bie-
rze udział w konkursach, uczy się hi-
storii, poznaje Biblię, świat przyrody, 
wędruje po Polsce, przeżywa święta, 
modli się, a nawet wygrywa nagrody.

Wiele osób podkreśla, że „Staś” 
jest pełen ciekawych treści, graficznie 
przemyślany, wydawany na pięknym 
papierze, we wspaniałych kolorach, 

Różaniec w  grupie modli-
tewnej Ojca Pio trwa już drugi 
rok. Epidemia koronawirusa 
zmusiła nas do uciekania się do 
tego sposobu modlitwy, który 
kontynuuję do dziś. Odmawia-
my różaniec codziennie o 22.00. 
Około stu osób z Ukrainy i świa-
ta, w  tym z  Polski, modli się za 
nas każdego dnia.

Jak Ojciec godzi to z  inny-
mi obowiązkami? 

Z  wielką ufnością w  Panu. 
Przechodzimy przez trudne cza-
sy. Nasza wiara przechodzi wie-
le prób. Jako młodemu księdzu 
jest mi też ciężko, bo stoję przed 

nowymi wyzwaniami. Jednak 
musimy jeszcze bardziej ufać 
Bogu i  Maryi. To jest wezwanie 
do osobistego nawrócenia i tyl-
ko my, z Bożą pomocą możemy 
zmienić ten świat.

Jaką postawę przyjąć wo-
bec zła, które dzieje się na 
Ukrainie? Czy warto się 
modlić za wrogów? 

Chrystus Pan nakazał nam 
się modlić za naszych wrogów. 
Taka jest postawa prawdziwego 
chrześcijanina: nie przeklinać, 
ale się modlić o  jego nawróce-
nie. Nie jest to łatwe i widzimy, 
że fala emocji powraca, ale nie 

ma innego sposobu niż ten, jaki 
pokazuje nam Chrystus.

Jak reagować na wiele 
złych słów padających ze 
wszystkich stron?

To jest problem słów wy-
chodzących z  naszych ust! 
O pełni serca mówią usta! Nie-
stety, wszyscy jakoś jesteśmy 
dotknięci tą duchową chorobą. 
Co robić? Leczyć się! Reme-
dium na grzechy: szczera po-
kuta i  nawrócenie, modlitwa 

i podstawa do tego – żywa re-
lacja z Bogiem. 

Czy chciałby Ojciec coś 
przekazać czytelnikom 
„Dobrych Nowin”?

Życzę radości i pokoju w Panu. 
Niech łaska Boża i  opieka Matki 
Bożej zawsze będą z wami. Prze-
trwamy te trudne czasy, aż do 
wieczności, która przyniesie nam 
dobre życie. Wszystkim czytelni-
kom serdecznie błogosławię.

Rozmawiała Ida Policht

RozMowa z o. nazaReM lanko, 
kaPŁaneM w oDeSkiM eGzaRCHaCie 
ukRaińSkieGo koŚCioŁa  
GReCkokaToliCkieGo

Tekst sponsorowany

a  przede wszystkim pomocny w  wycho-
wywaniu i  nauczaniu dzieci, na czym 
wydawcom również bardzo zależy. „Staś” 
to cenny środek ewangelizacji, ale także 
uzupełnienie lekcji religii i gwarancja po-
żytecznie spędzonego czasu. 

Jeśli chcesz zaprenumerować „Stasia”, 
zadzwoń do nas: 12 25 75 339, lub napisz: 
redakcja@stasmiesiecznik.pl.

Zapraszamy też na stronę internetową: 

www.stasmiesiecznik.pl

Warto czytać 
dziecku 
„Stasia”
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Po czasie przerwy spowodowanej 
pandemią po raz kolejny wystartował 
ogólnopolski plebiscyt „Samarytanin 
Roku”. Głosowanie trwa do 16 kwietnia 
br. Honorowy patronat nad konkur-
sem objęło Sanktuarium bożego Miło-
sierdzia w krakowie-Łagiewnikach.

„Spośród nadesłanych zgłoszeń kapitu-
ła wybierze osoby, które otrzymają presti-
żową statuetkę i  wyróżnienie «Miłosierny 
Samarytanin Roku 2022» na uroczystej gali. 
Będzie mieć ona miejsce 6 maja w  Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w  Krakowie 
–  mówi o. Stanisław Wysocki z  Wolonta-
riatu św. Eliasza. – Jesteśmy przekonani, że 
każdy zna takich współczesnych samary-
tan, których warto pokazać i podziękować 
im za dobro i miłosierdzie, jakim obdarzają 
innych. Dlatego weźmy udział w głosowa-
niu na «Miłosiernego Samarytanina Roku 
2022»” – zachęca kapłan. 

Jak podkreśla karmelita, św. Jan Pa-
weł II nauczał i zapraszał ludzi do budo-
wania „kultury miłości”, dla której wzorem 
jest przypowieść ewangeliczna o „Miło-
siernym Samarytaninie”. „Papież podkre-
ślał, że każdy człowiek choć raz w swoim 
życiu powinien na nowo «napisać przy-
powieść o Samarytaninie» – przypomina 
w rozmowie z nami o. Wysocki. – Celem 
konkursu jest propagowanie nauczania 
św. Jana Pawła II i  budowanie «kultury 
miłości» poprzez pokazanie, że pośród 
nas żyją i działają ludzie dobrzy, miłosier-
ni i wspaniali” – wyjaśnia o. Wysocki.

Celem plebiscytu „Miłosierny Sama-
rytanin Roku” jest propagowanie idei 
wolontariatu, pomocy i  solidarności 
międzyludzkiej.

„Jeśli znasz 
osoby, którym 
chcesz podzię-
kować za dobro 
i miłosierdzie okazane tobie lub innym, 
nie czekaj! Weź udział w  głosowaniu 
na «Miłosiernego Samarytanina Roku»” 
– zachęcają organizatorzy plebiscytu.

Głosowanie odbywa się w dwóch ka-
tegoriach:

•	 I  kategoria – Pracownik służby 
zdrowia, dla którego pomoc cho-
rym nie jest tylko pracą zarobko-
wą, ale jest postrzegana jest jako 
swoistego rodzaju powołanie. To 
osoba, która często i  bezintere-
sownie poświęca swój czas cier-
piącym.

•	 II kategoria – Osoba bezintere-
sownie pomagająca innym w po-
trzebie; osoba szlachetna, dla któ-
rej pomoc drugiemu człowiekowi 
jest czymś naturalnym, wypływa-
jącym z potrzeby serca.

Głosując, podajemy imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres osoby, na którą 
się głosuje, oraz koniecznie kilka zdań 
wyjaśniających, dlaczego ta osoba za-
sługuje na wyróżnienie.

„Głosy” można przesłać listownie na 
adres:

wolontariat św. eliasza
ul. Porucznika wąchały 5

30-608 kraków
lub pocztą elektroniczną:  

samaritanus22@ gmail.com 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na 

stronie wolontariatu:  
www.eliasz.org.pl.

Wybieramy  „Miłosiernego 
Samarytanina”

                              odpowiedzi na pytania Czytelników

Droga światła 
(Via lucis) na 

szerszą skalę 
stała się zna-

na w  Roku Jubileuszowym 2000-lecia 
chrześcijaństwa. Znalazła się bowiem 
w  oficjalnym modlitewniku Wielkiego 
Jubileuszu i  pielgrzymi udający się do 
Rzymu mogli ją odprawiać. Spotkała się 
chyba jednak z większym odzewem na 
Zachodzie niż w  Polsce. Skoro Wielka-
noc jest najważniejszym wydarzeniem 
chrześcijańskim, a  Pascha absolutnym 
centrum naszej wiary, to 50 dni od 
zmartwychwstania powinny być jed-
nym wielkim świętem.

Historia nabożeństwa sięga rodziny 
salezjańskiej, a  powstało ono najpraw-
dopodobniej we Włoszech w  1988 r. 
W  2002 r. nabożeństwo zostało oficjal-
nie zatwierdzone przez watykańską 
Kongregację ds. Kultu Bożego i  Dys-
cypliny Sakramentów. Wtedy to wpro-

wadzano w  wielu parafiach na świecie 
jej odprawianie. Chrystusowe przejście 
z ciemności do światła możemy znaleźć 
na freskach z  katakumb św. Kaliksta 
w Rzymie, które stają się zachętą do dal-
szego trwania przy Zmartwychwstałym 
tych, którzy przez chrzest, jako sakra-
ment paschalny, przeszli z  ciemności 
grzechu do światła łaski. Stąd nazwa na-
bożeństwa – droga światła. Misterium 
wiary zwieńczone przeżyciem Triduum 
Paschalnego nie kończy się bowiem 
złożeniem ciała Jezusa do grobu. Idzie-
my dalej, aby podkreślić znaczenie cza-
su wielkanocnego w  Kościele i  odkryć 
tajemnicę Jego zmartwychwstania. 

Droga światła jest nabożeństwem 
stanowiącym w  tym względzie wiel-
ką pomoc. Droga krzyżowa kończy się 
w  tym samym miejscu, w  którym roz-
poczyna się droga światła – w  grobie. 
Rozważania można prowadzić w formie 
wędrówki od stacji do stacji znanych 

Droga światła
dobrze z drogi krzyżowej, na podstawie 
wydarzeń odnotowanych w Nowym Te-
stamencie – od zmartwychwstania po 
zesłanie Ducha Świętego, z  uwzględ-
nieniem spotkań Zmartwychwstałego 
z  uczniami. Dyrektorium o  pobożności 
ludowej i  liturgii (wyd. polskie 2003) 
przypomina, że w  czasie tych ukazań 
Jezus objawiał uczniom swoją chwałę 
w  oczekiwaniu na obiecanego Ducha 
Świętego, umacniał ich w wierze, dopeł-
niał nauczania o królestwie Bożym oraz 
ustanowił definitywnie sakramentalną 
i hierarchiczną strukturę Kościoła. Przez 
metaforę drogi Via lucis przeprowadza 
uczestników od ukazania rzeczywistoś-
ci cierpienia, które w  planach Bożych 
nie jest czymś ostatecznym, do nadziei 
osiągnięcia prawdziwego przeznacze-
nia człowieka, którymi są wolność, ra-
dość i pokój. A są to owoce paschalne. 
A  w  społeczeństwach naznaczonych 
„kulturą śmierci”, niosącą lęk i  unice-

CzyM jeST nabożeńSTwo DRoGi 
ŚwiaTŁa i na CzyM ono PoleGa? 

 

stwienie, jest inspiracją do odnowy „kul-
tury życia”, otwartej na nadzieję i pew-
ność wiary (por. nr 153).

Rozważania drogi światła stanowią 
doskonałą okazję do pogłębionej me-
dytacji nad tajemnicą zmartwychwsta-
nia Chrystusa. W  świetle tej tajemnicy 
łatwiej będzie dostrzec nad wielkanoc-
ną przemianą każdego człowieka jego 
powstanie z  martwych. Wiara w  zmar-
twychwstanie nie dotyczy bowiem je-
dynie wydarzenia z  zamierzchłej prze-
szłości. To wiara w  to, że Chrystus żyje 
i działa w nas dzisiaj i że będzie z nami 
przez wieczność. Przypomina o  tym 
papież Franciszek w adhortacji apostol-
skiej Christus vivit: „Chrystus żyje. On 
jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą 
młodością tego świata. Wszystko, czego 
dotknie, staje się młode, staje się nowe, 
napełnia się życiem” (nr 1).

Ks. Leszek Smoliński

uzdrowienie czcigodnego ojca do-
minikanina Pawła z  krakowa to jedno 
z  wielu świadectw przyjaźni łączącej 
Polaków z  węgrami. Polski zakonnik 
–  jak czytamy w  słynnych Acta sancto-
rum – zawdzięczał swój powrót do zdro-
wia węgrowi, bł. Maurycemu Csakowi 
(ok. 1280-1336).

Dominikanin przybyły na kapitułę gene-
ralną zakonu w  dniu Wniebowzięcia NMP 
ciężko zachorował. Dręczyła go wysoka go-
rączka, temperatura jego ciała wciąż rosła 
i był bardzo spragniony. Cierpiąc męki, zawo-
łał wtedy Maurycego i poprosił go, by przy-
niósł mu zimnej wody ze studni. Węgier czym 
prędzej spełnił tę prośbę, a kiedy wrócił z peł-

nym wody naczyniem, Paweł – świadom 
jego świątobliwości – poprosił go, by ją 
pobłogosławił. Święcie wierzył, że pobło-
gosławiona przez Maurycego woda po-
może mu się uwolnić od trawiącego jego 
ciało ognia. I tak się właśnie stało! Maurycy 
pobłogosławił wodę, Paweł ją wypił i nie-
mal natychmiast wyzdrowiał – nabrał sił, 
a gorączka całkowicie ustąpiła.

Dominikanin Maurycy Csak uznawany 
jest dziś za błogosławionego, a jego wspo-
mnienie obchodzone jest 20 marca.         hb

Pobłogosławiona woda
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nas, czyli kogo? katolików! Według naj-
nowszego Rocznika Statystycznego Kościo-
ła Katolickiego (z  danymi za rok 2020) liczba 
ochrzczonych katolików na świecie wzrosła 
o  16  mln (z  1344 mln w  2019 r. do 1360 mln 
w  2020 r.). Niestety spadła liczba duchownych, 

Jest nas coraz więcej!

uliczny różaniec zatacza 
coraz szersze kręgi. Publicz-
nie, na ulicach i placach miast 
modlą się już nie tylko Po-
lacy, lecz także mieszkańcy 
innych krajów. od niedawna 
są wśród nich również Hisz-
panie. Mimo zagrożenia su-
rowymi represjami odważni 
Hiszpanie nie przestali też 
się modlić przed ośrodkami 
aborcyjnymi.

W  miejscach publicznych 
Madrytu, Walencji i  ponad 
20  innych większych i  mniej-
szych miast Hiszpanii młodzi 
katolicy zbierają się raz w mie-
siącu (zazwyczaj 12. dnia każ-
dego miesiąca), by się modlić 
na różańcu w ramach akcji „Ró-

żaniec za Hiszpanię”. Hiszpa-
nia znajduje się dziś bowiem 
na pierwszej linii frontu wal-
ki z  sekularyzacją i  ideologią 
gender, a  w  ostatnim czasie 
drastycznie nasiliła się w  tym 
kraju fala samobójstw.

Co więcej, Hiszpanie mimo 
zagrożenia – na mocy znowe-
lizowanego niedawno prawa 
karnego – karą więzienia od 
3 do 12 miesięcy za rzekomo 
„napastliwe czyny” służące 
onieśmieleniu kobiet udają-
cych się na „zabieg przerywa-
nia ciąży” oraz „zagrażające 
ich wolności”, w  Wielkim Po-
ście będą również się modlić 
o życie poczętych dzieci przed 
ośrodkami aborcyjnymi. 

To już prawdziwa „skwe-
rowa rewolucja”. Po krakowie 
i Płocku kolejne miasto uho-
norowało wielkiego człowie-
ka kościoła nadaniem jego 
imienia miejskiemu skwero-
wi. Stało się tak w  Przasny-
szu. jak donosi portal www.
infoprzasnysz.com, miejsce 
przy ul.  św. wojciecha – po-
między przasnyskim ryn-
kiem i parafią św. wojciecha 
– nosić będzie imię klaryski 
kapucynki. bł. Marii Teresy 
kowalskiej.

„Nadanie skwerowi nazwy 
«bł. Marii Teresy Kowalskiej 
kapucynki» uhonoruje służbę 
Bogu, jaką siostra pełniła w la-
tach 1923-1941 w przasnyskim 
klasztorze klarysek kapucy-
nek” – napisano w  uzasadnie-
niu uchwały. 

Maria Teresa Kowalska 
(1902-1941) przyszła na świat 
w 1902 r. w Warszawie w rodzi-
nie ateistycznej. Mając 21  lat, 

wstąpiła do klasztoru klary-
sek kapucynek w  Przasnyszu. 
Niemcy aresztowali ją z  całą 
przasnyską wspólnotą 2 kwiet-
nia 1941 r. i umieścili w obozie 
koncentracyjnym w  Działdo-
wie. Siostra Maria Teresa zmar-
ła tam 25 lipca 1941 r. W chwili 
śmierci miała 38 lat, a – jak czy-
tamy na portalu infoprzasnysz.
com – „w  przekonaniu sióstr 
ofiara cierpienia i męczeńskiej 
śmierci Błogosławionej wy-
jednała pozostałym siostrom 
rychłe uwolnienie i  przeżycie 
koszmaru drugiej wojny świa-
towej”. Jan Paweł II beatyfiko-
wał ją w gronie 108 Męczenni-
ków drugiej wojny światowej.

Don Bosko wśród młodzie-
ży – tak zatytułowane jest 
najstarsze zdjęcie św. ks. Jana 
Bosko zaprezentowane przez 
Salezjańską Agencję Informa-
cyjną (ANS). Zdjęcie zostało 
wykonane 19 maja 1861 r., 
w  Niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego przez entuzjastę fo-
tografii Francesco Serrę. 

Ksiądz Bosko zmarł 27 lat 
później – 31 stycznia 1888 r.

Zdjęcie 

W  Polsce szerszej publicz-
ności pokazano natomiast 
mało znane zakonne zdjęcie 
św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Fotografia została wyko-
nana niedługo przed areszto-
waniem franciszkanina przez 
Niemców, które miało miejsce 
17 lutego 1941 r. Niedługo po-
tem z  więzienia na warszaw-
skim Pawiaku Ojciec Kolbe 
został wywieziony do obozu 
w  Auschwitz, gdzie – oddając 
życie za współwięźnia, ojca ro-
dziny Franciszka Gajowniczka 
– poniósł męczeńską śmierć. 
Na zdjęciu o. Kolbe jest już bez 
brody. Zgolone przez brata fry-
zjera włosy są dziś jedyną „cie-
lesną” relikwią męczennika.

w  lutym w  krakowie po-
wstał Społeczny komitet 
obrony Pomnika ks. Piotra 
Skargi. władze miasta krako-
wa postanowiły usunąć po-
mnik z eksponowanego miej-
sca – placu św. Marii Magda-
leny w krakowie, położonego 
przy Drodze królewskiej, na-
przeciwko pojezuickiego ko-
ścioła św. Piotra i Pawła, gdzie 
znajdują się jego doczesne 
szczątki – i  przenieść go na 
teren pobliskiego Collegium 
broscianum uniwersytetu 
jagiellońskiego. w  miejscu 
pomnika, w  ramach rewita-
lizacji placu ma się znaleźć... 
drzewo i  trawnik. koP nie 
zgadza się na przeniesienie 
pomnika. 

Protest, do którego dołączy-
li naukowcy, duchowni, ludzie 
świata kultury, dziennikarze 
i  działacze społeczni, zatacza 
coraz szersze kręgi (włączył się 

w niego m.in. Związek Polaków 
na Litwie) i jest nadzieja, że pla-
ny krakowskiego magistratu 
nie zostaną wcielone w życie.

Sługa Boży ks. Piotr Skarga 
(1536-1612) jest wielką posta-
cią naszej narodowej histo-
rii. „Czym w  chrześcijaństwie 
św. Paweł, tym w Polsce ks. Piotr 
Skarga” – słowa te, przytoczone 
na portalu  diecezja.pl, wypo-
wiedział kardynał kakowski 
w  1936 r. w  trakcie obchodów 
400. rocznicy urodzin ks. Piotra. 
Jezuita ks. Skarga był niezwykle 
pobożnym, zaangażowanym 
w  walce z  herezją protestan-
tyzmu kapłanem, wielkim pa-
triotą, apostołem miłosierdzia, 
charyzmatycznym duszpaste-
rzem i  kaznodzieją na dworze 
króla Zygmunta III Wazy. Wielu 
Polaków wychowało się na jego 
Żywotach Świętych Pańskich, 
a  jego kazania – m.in. słynne 
Kazania sejmowe – są nie tyl-

ko wykładem wiary, świadec-
twem miłości do Ojczyzny, lecz 
także literackimi perełkami. 
12 czerwca 2013 r. rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny ks. Piotra 
Skargi.

Futbol amerykański to 
jedna z  najpopularniejszych 
i  najbardziej prestiżowych 
dyscyplin sportowych w uSa. 
Co roku zmaganiami zespo-
łów zrzeszonych w  national 
Football league (nFl) ekscy-
tują się miliony amerykanów. 
w tym roku Super bowl lVi po 
zwycięstwie 23:20 z Cincinna-
ti bengal zdobyła drużyna los 
angeles Rams. jak się okaza-

ło, jej gwiazda Marquise Co-
peland o  mały włos nie padł 
ofiarą aborcji.

25 lat temu, jak donosi Da-
vid Ramos z agencji ACI Prensa, 
mama piłkarza Tenisha Cope-
land stanęła na wysokości zada-
nia – nie uległa potężnej presji 
rodziny oraz  przyjaciół i  mimo 
depresji 9 maja 1997 r. wydała 
na świat jednego z kluczowych 
zawodników „Baranów”. Wspar-
cia udzieliła jej chrześcijańska 
organizacja „Open Doors” nio-
sąca pomoc bezbronnym ko-
bietom w ciąży.

W  tegorocznym finale roz-
grywek NFL znalazł się jeszcze 
jeden budujący moment. Inna 

gwiazda Los Angeles Rams, 
Cooper Kupp, piłkarz uznany 
za najbardziej wartościowego 
zawodnika Super Bowl i otwar-
cie deklarujący się jako chrześ-
cijanin, za zwycięstwo swojej 
drużyny podziękował samemu 
Bogu.

Warto nadmienić także 
o  katolickim „akcencie” zwią-
zanym z  nagrodą dla zwycięz-
ców. Jest nią trofeum „Vince 
Lombardi”, nazwane imieniem 
zmarłego w wieku 57 lat trene-
ra – mistrza dwóch pierwszych 
edycji Super Bowl w  historii 
(w  1967  i  1968  roku) – który 
był także pobożnym katolikiem 
i członkiem Rycerzy Kolumba.

nazywano go ojcem Stu 
(od imienia Stuart). w wiel-
ki Piątek w  uSa odbyła się 
premiera filmu o  ks. Stuar-
cie longu, „zwyczajnym nie-
zwyczajnym” kapłanie z He-
leny, stolicy stanu Montana.

Odtwarzając tę prawdzi-
wą historię, w postać Ojca Stu 
wcielił się aktor, katolik i  pro-
ducent filmu Mark Wahlberg, 
a jego ojca zagrał Mel Gibson, 
wybitny aktor i reżyser słynnej 
Pasji. Film reżyserowała Rosa-
lind Ross.

Struart Long (1963-2014) 
był „twardym facetem” – za-
paśnikiem, piłkarzem, bokse-
rem, aktorem, bramkarzem 
w  klubie nocnym, sprzedaw-
cą w  supermarkecie, kierow-
nikiem w  muzeum Nortona 
Simona w  Pasadenie. Mimo 

że był wychowankiem kato-
lickiej szkoły, mówił o  sobie, 
że jest „antychrześcijaninem 
par  excellence” [czyli „w  peł-
nym tego słowa znaczeniu” 
–  przyp. hb]. Do kościoła za-
czął zaglądać, aby się przypo-
dobać dziewczynie. 

Gdy w  1998 r. jechał na 
motocyklu, miał straszny wy-
padek. Jego życie zawisło na 
włosku, a  pozacielesne do-
świadczenie Boga sprawiło, że 
zaczął naprawdę wierzyć. Przy-
jął chrzest, przez trzy lata uczył 
w  katolickiej szkole, a  potem 
posługiwał u braci kapucynów 
w najbiedniejszych dzielnicach 
Nowego Jorku. 

Mimo wielu przeciwności, 
w tym oporu rodziny, w 2007 r. 
został księdzem. Święcenia 
przyjął o  kulach, bowiem 

Bronią pomnika  
narodowego kaznodziei!

Przedmiot miejskiego sporu – odsłonięty 
w 2001 r. pomnik ks. Piotra Skargi 

autorstwa prof. Czesława Dźwigaja. 

Gwiazda NFL  
mogła się nie 

urodzić!

Polski biskup pisze kry-
minały! Tak, to prawda. naj-
prawdopodobniej jako je-
dyny hierarcha na świecie. 
no i  gdzie? w  Sandomierzu, 
mieście rozsławionym przez 
serialowego ojca Mateusza.

Sandomierski ordyna-
riusz, urodzony w  Białymstoku 
ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, dok-
tor prawa kanonicznego, opubli-
kował już Klucz do serca biskupa 
i  Migotanie komór, a  niedawno 
19 opowiadań z  tych tomików 
wykorzystano do opracowania 
audiobooka Nie jesteśmy tacy 
straszni – Biskup Włóczyński i jego 
drużyna. Niemal 400-minuto-
wy audiobook wydało Wydaw-
nictwo Diecezjalne i  Drukarnia 
w  Sandomierzu, a  zawarte na 

„Kryminalny” biskup
nim teksty przeczytał znany 
głównie z  seriali aktor Aleksan-
der Mikołajczak.

„Podpatrując życie” i  wal-
cząc z  mitami oraz schema-
tami, hierarcha inspirował 
się głównie – jak sam mó-
wił na początku lutego 
podczas prezentacji audio-
booka – postacią Don Camilla 
z  powieści Giuseppe Guare-
schiego, a  także Ojca Browna 
z  detektywistycznych opowia-
dań Gilberta Keitha Chesterto-
na. „Biskup Włóczyński jest taki 
trochę kurialny, ale pozostaje 
przy tym człowiekiem. (...) Waż-
ne jest, by ukazać człowieczeń-
stwo biskupa, bo (...) postać 
biskupa jest zupełnie nieznana 
i  «instytucjonalna». Jesteśmy 

Skwer 
siostry 

Kowalskiej

kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. W Euro-
pie na jednego księdza przypada 1746 wiernych, 
w Afryce – 5089 wiernych, a w Ameryce – 2086. 
No i  jak tu ogarnąć takie rzesze i  poświęcić im 
należytą uwagę? Módlmy się zatem gorąco 
o nowe powołania!

... i Ojca 
Maksymiliana

ks. Bosko...

Hiszpanie z różańcami

w 2003 r. wykryto u niego guza 
na biodrze oraz zdiagnozowa-
no nieuleczalną, rzadką au-
toimmunologiczną chorobę 
mięśni (IBM). Był dobrym, ży-
jącym Ewangelią, „walczącym 
o Boga”, kochającym Jego i lu-
dzi, pełnym humoru i  – zda-
niem wielu – mającym wielki 
wpływ na wiernych kapłanem, 
spowiednikiem i przyjacielem. 

„Brutalnie szczery” przy-
nosił nadzieję, przekonywał 
innych, jak wielką wartość ma 
ból, słabość i  cierpienie. Był 
członkiem Rycerzy Kolum-
ba, wspierał ruchy Cursillo 
i  pro-life. Od 2010 r. do śmierci 
w  2014 r. z  pomocą taty Billa 
posługiwał w domu opieki Big 
Sky Care Center w Helenie, po-
ruszając się na elektrycznym 
wózku. Nigdy nie narzekał.

Mark Wahlberg powie-
dział, że „droga o. Stu od bun-
townika do duchownego była 
inspirująca dla wielu”, w  tym 
dla niego samego i  że ma 
nadzieję na kontynuowanie 
„dobrych uczynków” księdza, 
którego grał. Czuł, że musi 
to nakręcić, musi wyłożyć na 
to własne pieniądze, „zasiać 
ziarno, wykonać dzieło Boże”, 
bo to – jak powiedział 10 lu-
tego br. w  wywiadzie z  Ray-
mondem  Arroyo dla progra-
mu EWTN The World Over 
– „historia i  przesłanie, które 
każdy musi usłyszeć”. Film 
jest przeznaczony nie tylko 
dla katolików, ale z  uwagi 
na niestroniący od wulgary-
zmów i przekleństw język nie 
będzie raczej odpowiedni dla 
dzieci.

jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o ojcu Stu i znasz angielski, prze-
czytaj wspomnienia o nim zamieszczone na stronie domu pogrze-
bowego andersona Stevensona wilke (https://helenafuneralhome.
com/obituaries/fr-stuart-long-age-50-of-helena).

Przygody duchowego wojownika

czasami groteskowi, niezrozu-
miali dla innych i maskujemy się 
zbyt często, może rzeczywiście 
jesteśmy za daleko. Musimy na-
brać do siebie dystansu, wsłu-
chać się w głos innych” – dodał. 
Sandomierz, uznawany za „mały 
Rzym”, nazwany został w powie-
ści... Rzymkowcem.

Biskup Nitkiewicz ma już na 
swoim koncie kilka innych pu-
blikacji książkowych, m.in. Tam 
i z powrotem, ABC kurialisty.

zabytkowa katedra 
w  Gnieźnie, czyli bazylika 
Prymasowska pw. wniebo-
wzięcia najświętszej Maryi 
Panny to jedna z  najważ-
niejszych, najstarszych i naj-
cenniejszych świątyń w  Pol-
sce. od niedawna można ją 
zwiedzać także wirtualnie 
za pośrednictwem strony in-
ternetowej: spacer.wzgorze-
lecha.pl. 

Naprawdę warto, bo do-
kładnie obejrzeć można nie tyl-
ko tumbę i konfesję św. Wojcie-
cha, Drzwi Gnieźnieńskie i inne 
zabytki, lecz także usłyszeć głos 
opowiadającego o tych wszyst-
kich miejscach przewodnika, 
przeczytać komentarze teskto-
we, obejrzeć filmiki przybliżają-
ce szczegóły zdjęcia itp. Oprócz 
samej bazyliki wirtualnie zwie-
dzić można całe Wzgórze Le-

cha, w  tym skarbiec Muzeum 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej czy 
kościoły bożogrobców pw.  św. 
Jana oraz pw. św. Jerzego. Co 
więcej, wirtualnie zobaczyć da 
się także kaplice katedry, do 
których – zwiedzając świątynię 
pieszo – wejść się nie da!

Odwiedź Wzgórze Lecha!
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opowieść o „wojowniczce” przepla-
ta w sobie wiele różnych wątków, a jej 
fundamentem jest historia Tatiany 
i  adama. ona urodziła się w  Grodnie 
na białorusi. Do Torunia przyjechała 
na studia. on pochodzi z Torunia, choć 
na kilka lat opuścił to piękne miasto 
i  zamieszkał w  Poznaniu. jednak to 
w grodzie kopernika zbiegły się życio-
we drogi Tatiany i adama, a od 2017 r. 
tworzą jedną, spójną całość.

Tatiana o  dobrego męża modliła się 
przez wstawiennictwo św. Józefa. Wielo-
krotnie pielgrzymowała do jego sanktu-
arium w Kaliszu, gdzie przed cudownym 
obrazem zawierzała swoją życiową dro-
gę i życiową drogę mężczyzny, z którym 
z woli Pana Boga założy rodzinę. Dała się 
prowadzić i zaufała Bożym wskazaniom. 
Swoją wiarę umacniała również poprzez 
członkostwo we wspólnocie „Pustynia 
serca”. Z  kolei Adam był – jak sam sie-
bie nazywa – „niedzielnym katolikiem”. 
„Co tydzień do kościoła. Trochę z  tego, 
że tak wypadało, że tego nauczyłem się 
w domu. Nie byłem w żadnej wspólnocie, 
bo takie grupy wydawały mi się sektami. 
To nie były moje klimaty” – mówi Adam. 

W sercu mężczyzny zrodziła się jednak 
potrzeba poszukania informacji o  wspól-
notach katolickich. W ten sposób natrafił 
na filmik, w którym Tatiana z promiennym 
uśmiechem opowiadała o „Pustyni serca”. 
„Zachwyciła mnie. Na filmiku oglądałem 
młodą dziewczynę, która z  ogromnym 
wdziękiem mówi o  jakiejś katolickiej 
wspólnocie. Zaryzykowałem i  napisałem 
do niej” – wspomina. Z kolei Tatiana opo-
wiada: „Pewnego dnia dostałam wiado-
mość od jakiegoś Adama z Poznania, który 
napisał coś o dworcu. Później pojawiło się 
zaproszenie na wyjazd wspólnoty „Pusty-
nia serca”, lekki strach i urwany kontakt.

MRóz, SPoTkanie i... RoweR
Nigdy wcześniej nie spotkali się „na 

żywo”. Wszystko zmieniło się blisko rok 
później. „To było pod koniec 2015 roku. 
Pojechałem kupić bilety na koncert. 
Kiedy wyszedłem i  odpinałem rower, 
minęła mnie Tatiana. Początkowo nie 
wiedziałem, kim jest ta napotkana przy-
padkiem dziewczyna, ale na jej widok 
przez moment straciłem mowę. To było 
niczym uderzenie w głowę czymś moc-
nym” – opowiada Adam. Z tamtego spo-
tkania Tatiana z kolei zapamiętała prze-
nikliwy mróz i szalonego chłopaka, który 
w taką pogodę jeździ na rowerze.

kwieTniowa RoDzina
Niespełna rok później Tatiana i  Adam 

rozpoczęli wspólną drogę. Każde z  nich 
miało swoją wizję, ale nigdy nie ustalali, 

jak dużą rodzinę planują mieć. Obojgu 
zależało, aby ich dom był pełen miłości 
i szacunku. „29 kwietnia 2017 r. w homilii 
wygłoszonej podczas naszego ślubu usły-
szeliśmy, że weszliśmy do kościoła jako 
Tatiana i Adam, a wyszliśmy jako jedność 
– Tatiana, Adam i Pan Jezus. Te słowa towa-
rzyszą nam w małżeństwie każdego dnia. 
One też pozwalają ufać, że cokolwiek by 
się działo, to nigdy nie jesteśmy sami, bo 
jest z nami Chrystus” – mówi Tatiana. 

Szczególnym miesiącem dla tego 
młodego małżeństwa jest kwiecień. 
W  tym miesiącu Tatiana i  Adam się po-

brali. Rok później, w  2018 r. urodził się 
Karol, a dwa lata później – Urszula. Rów-
nież w tym roku kwiecień będzie dla ro-
dziny Muzalewskich ważny...

MaŁa boHaTeRka
Przez pierwsze trzynaście tygodni nic 

nie wskazywało na to, że w ułamku sekun-
dy życie rodziny Muzalewskich zmieni się 
o 360 stopni. Dzień, w którym po raz pierw-
szy rodzice usłyszeli diagnozę, zapamiętają 
do końca życia. Typowe w  ciąży badanie 
diametralnie zmieniło historię życia całej 
rodziny. Tatiana i Adam nie załamali się po 

diagnozie, którą usłyszeli. „Badanie powtó-
rzyliśmy i w zasadzie od razu rozpoczęliśmy 
podróże po Polsce do najlepszych specja-
listów. Przy kolejnych konsultacjach lekar-
skich nie wiedzieliśmy, czego możemy się 
spodziewać. Raz diagnoza pogłębiała nie-
pewność, raz była już światełkiem nadziei. 
Jedną z diagnoz była heterotaksja, czyli nie-
prawidłowe ułożenie narządów klatki pier-
siowej i jamy brzusznej” – wyjaśnia Adam.

Dramatyczne chwile rodziny Muzalew-
skich stały się ich siłą. „Kilkukrotnie suge-
rowano nam aborcję. Mówiono, że z tymi 
wadami Dorotka nie przeżyje albo pożyje 

kilka dni, miesięcy, może rok. Lekarze o na-
szej córeczce wypowiadali się dość oschle, 
zazwyczaj określali ją jako «płód», to było 
bardzo dołujące. Wszystko było bardzo 
trudne, ale ani przez chwilę nie zwątpili-
śmy i nie myśleliśmy, że nasza walka o Do-
rotkę nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Ta 
sytuacja jeszcze pogłębiła naszą relację, 
staliśmy się dla siebie większym wspar-
ciem. Co ważne, jeszcze bardziej zaufa-
liśmy Chrystusowi. Modliliśmy się o  cud, 
ale jednocześnie przyjęliśmy z wiarą wolę 
Pana Boga wobec nas i  naszej córeczki. 
Przecież dla Pana Boga nie ma rzeczy nie-

możliwych. To nam udowodnił podczas 
kolejnego badania w Warszawie” – mówi 
Tatiana i  wyjaśnia, że w  czasie wizyty le-
karz oznajmił, iż wszystkie poprzednie 
diagnozy nie potwierdziły się i Dorotka nie 
ma żadnej wady genetycznej, lecz bardzo 
poważną wadę serca. A  to ogromna róż-
nica. „Z  jednej strony ogromna ulga, bo 
córeczka nie ma wad genetycznych ani 
heterotaksji. Z  drugiej, wiedzieliśmy, że 
walka trwa dalej, a jej wada serca jest rzad-
ko spotykana” – podkreśla Adam.

bezCenna „GwiazDa”
Poród Dorotki odbędzie się pod koniec 

kwietnia w Łodzi. Również tam dziewczyn-
ka przejdzie pierwszą, paliatywną operację. 
Jednak ta najważniejsza operacja, która po-
zwoli córeczce Tatiany i Adama zdrowo żyć, 
musi być przeprowadzona w Stanach Zjed-
noczonych. „Niestety, w Polsce operacja do-
uble switch nie jest wykonywana, mimo że 
mamy wielu wybitnych specjalistów. Skie-
rowano nas do kliniki w Bostonie, która jest 
najlepszą w  korygowaniu tej wady serca 
i ma największe doświadczenie. A operacja 
jest ryzykowna i  bardzo skomplikowana” 
– wyjaśnia Adam.

Koszt operacji wyceniono wstępnie na 
milion złotych. Poprzez portale społecznoś-
ciowe, zbiórki, wiadomości w mediach lo-
kalnych i ogólnopolskich o małej „wojow-
niczce” już usłyszał cały świat. Mama Do-
rotki z uśmiechem mówi o nienarodzonej 
córeczce „nasza mała gwiazda”.

„W tym trudnym dla naszej rodziny cza-
sie doświadczamy ogromnej miłości Pana 
Boga, która wyraża się również w  życzli-
wości ludzi. Co chwilę Pan Bóg podsyła 
nam ludzi, którzy w bezinteresowny spo-
sób chcą nas wesprzeć, podsuwają pomy-
sły, realizują różne inicjatywy. Czasem im 
się wydaje, że są to małe sprawy, ale każda 
jest dla nas bardzo ważna” – mówi Adam.

najlePSzy ReżySeR...
Historia życia rodziny Muzalewskich 

daje nadzieję innym rodzicom, którzy 
znajdują się w  podobnie dramatycznej 
sytuacji. Oni sami nie mają wątpliwości, 
kto kieruje ich życiem. „My, nieświadomi 
niczego «aktorzy» daliśmy się popro-
wadzić. I  dzisiaj, kiedy toczymy jedną 
z  najtrudniejszych walk, Bogu dziękuję 
za każdy ruch, który wykonał w naszym 
życiu. A  przede wszystkim za mojego 
męża, naszą rodzinę i tak wielu ludzi do-
brej woli” – konkluduje Tatiana.

Nie wiemy, jak potoczy się dalej hi-
storia serduszka małej Dorotki. Każdy 
z nas może jednak dołożyć swoją cegieł-
kę, do happy end’u.

O losach serduszka Dorotki można prze-
czytać na blogu „Nietypowe serce Dorotki”.

Dorotka – mała wojowniczka
Izabela Kozłowska
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Wysyłka za pobraniem kurierem. Koszt wysyłki każdej paczki to 15,00 zł. 

Zamówienia tel.: 661 128 006 Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl 
Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl

Zadzwoń, zamów: 661 128 006

ŚW. SZarbel. Święty niezwykłych uzdrowień i cudów 
To dzieje się teraz. Na czym polega fenomen tego świętego? Kim był? Jak żył? 
Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba bliżej poznać postać św. Szarbela i jego 
radykalny sposób życia. Po jego śmierci nad miejscem, gdzie go pochowano, 
pojawiło się niezwykłe światło. Ciało pozostało giętkie, nie uległo rozkładowi 
przez 79 lat i wydzielało płyn o cudownych właściwościach. Lekarz, który jako 
pierwszy badał to zjawisko, nie umiejąc go wytłumaczyć, przyznał, że jest prze-
konany o świętości Szarbela i stanowczo dodał, że... „jego wstawiennictwo jest 
gwarancją uzdrowienia”. Także dzisiaj jego interwencje są niezwykłe, a cuda 
jedyne w swoim rodzaju, niemające porównania z cudami innych świętych. 
W książce znaleźć można m.in.: pełną biografię, modlitwy i orędzia św. Szarbe-
la, dziesiątki świadectw uzdrowień i cudów (również te z ostatnich lat), jedyną 
fotografię św. Szarbela, fotografie osób, które w cudowny sposób uleczył 
(choćby Nohad Al Chami, zoperowanej we śnie). 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 152, miękka

prał. Joao Scognamiglio Cla Dias EP

Wielkie proroctWo Fatimy
Z orędzia fatimskiego jasno wynika, że nadejście nowej epoki na tym 
świecie – epoki panowania Maryi  – jest czymś nieodwołalnym!
Jakże trudno to sobie dziś wyobrazić. Laicyzacja, kryzys Kościoła, 
zgorszenie, odejście od wiary całych społeczeństw, ideologie wymie-
rzone w prawo Boże, prześladowania za wiarę... Wydaje się, że świat 
naprawdę zmierza ku apogeum moralnego zepsucia. Ale przecież 
wielkie proroctwo z Fatimy jest jasne. Serce Maryi zatriumfuje! Nie 
symbolicznie, nie w zaświatach, nawet nie na końcu czasów, ale tu, na 
tym świecie. Czy zapomnieliśmy o tej niezwykłej obietnicy? W jakim 
miejscu dziejów jesteśmy? Kiedy nadejdzie czas panowania Maryi? 
Jak do tego dojdzie? Jak będzie wyglądać? Książka stawia wiele pytań 
o przyszłość w kontekście przesłania z Fatimy i koncentruje się na tej 
części orędzia, w które bodaj najtrudniej dziś uwierzyć. 
RAFAEL, 14x20 cm, s. 160, zintegrowana

Małgorzata Pabis

maryja  
płacZe  
na Ukrainie
W małym kościółku 
tuż za polską granicą 
z Ukrainą, w czasie, 
gdy umierała wizjo-
nerka z Fatimy Łucja 
dos Santos, a niedługo 
później Jan Paweł II, 
zapłakała figura Matki 
Bożej Fatimskiej. Nie 
towarzyszyły temu 
objawienia, nie było 
orędzi, były tylko łzy. 
Dziś trwa wojna na 
Ukrainie.   

Czy powyższe wydarzenia są ze sobą związane? Dlaczego Maryja 
zapłakała na tamtej ziemi? Czy Matka Boża płakała tylko nad Ukra-
iną? Czy Jej łzy były zapowiedzią wydarzeń, do których doszło za 
naszą wschodnią granicą? Troje dziennikarzy pojechało na miejsce 
cudownych wydarzeń. Ta książka jest owocem ich dziennikarskiego 
śledztwa prowadzonego w Niżankowicach i pierwszą publikacją na 
ten temat.
RAFAEL, 13,5x20,5 cm, s. 152, miękka

medalion ŚW. rity
Z pobłogoSłaWioną różą

34,90

29,90

34,90

jubileuszowy  
różaniec fatimski

Specjalna edycja pamiątkowego, jubileuszowego różańca fatimskiego, 
wykonana z okazji 100-lecia objawień. W różańcu umieszczono okolicz-
nościowy łącznik i krzyż wybite tylko na tę okazję. Wraz z różańcem etui.

piSmo ŚWięte dla młodych 
– edycja komUnijna
Pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej cenio-
nym pallotyńskim tłumaczeniu połączono z naj-
popularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci 
i młodzieży potocznie nazywaną „Biblią z papugą”. 
Grafiki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, di-
daskalia, przygodowa stylizacja, kolorowe mapy 
i wiele innych elementów przygotowano po to, by 
młody czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świado-
mie korzystał z dobrodziejstw słowa Bożego.
PALLOTTINUM, RAFAEL, 14x21,5 cm, s. 1680, twarda

preZentoWy różaniec 
pierWSZokomUnijny  

Z praWdZiWych pereł W etUi

Różaniec – prezent 
z okazji Pierwszej 
Komunii Świętej.  

Paciorki z prawdziwych 
białych pereł. W łączniku 

kielich z hostią. 
Zakończony krzyżykiem 
papieskim. Ekskluzywne 
etui. Do każdego różańca 
certyfikat z miejscem na 

dedykację.

oFerta pierWSZokomUnijna

99,00

129,00
Promocja

99,00

różaniec FatimSki

19,90
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W szyscy z przerażeniem obserwu-
jemy to, co dzieje się na Ukrainie 
i z pewnością każdy z nas zadaje 

sobie pytanie: „Dlaczego?”.
Od tej ludzkiej strony odpowiedź znaj-

dziemy w  telewizji, internecie, z  wypowie-
dzi polityków, socjologów czy wojskowych. 
Jednak to pytanie, które we mnie bije, jest do 
Pana Boga i  odpowiedzi na nie poszukuję 
na duchowej płaszczyźnie. W tym miesiącu 
miałem być obecny przy instalacji dzwonu 
„Głos Nienarodzonych” na Ukrainie, który 
w  ubiegłym roku został poświęcony przez 
papieża Franciszka. Moje częste kontakty 
z obrońcami życia, zarówno z Ukrainy, jak 

i  Rosji, dają mi bardzo szeroką wiedzę na 
temat tego, jak jest tam traktowane życie 
nienarodzonych dzieci. Widzę tę niespra-
wiedliwość i brak pokoju, ale trzeba zauwa-
żyć, że nie było ich tam już dużo wcześniej.

Gdy tak spojrzymy na ten konflikt, to 
czyż nie nasuwają nam się na myśl słowa 
wypowiedziane niegdyś przez św. Matkę 
Teresę z  Kalkuty? „Jeżeli matce wolno za-
bić własne dziecko, cóż może powstrzymać 
ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie po-
zabijali?”.

Nie jest to dla mnie sprawa zamknięta, 
a  w  poszukiwaniu odpowiedzi na to py-
tanie docieram do fragmentu Ewangelii 

według św. Łukasza, w  którym Pan Jezus 
odniósł się do tragicznych wydarzeń ofiar 
Piłata i  ofiar katastrofy przewróconej wie-
ży w  Siloam. Powiedział dokładnie tak: 
„Jeśli się nie nawrócicie podobnie zginie-
cie”. Obserwuję to, co się dzieje na Ukrainie 
i  odbieram to bardzo osobiście. Uważam, 
że osobiście powinna to odebrać również 
Polska, cała Europa, a może i cały świat. Bo 
czy w naszym kraju mało było aborcyjnych 
marszy? Mało było piorunów i  podpisów 
pod prawem aborcyjnym? Mało niena-
rodzonych dzieci ginie w  krajach Europy, 
gdzie teraz z  samej Polski wyjeżdżają ko-
biety chcące zabić swoje kilkumiesięczne 

nienarodzone dziecko? 
Potrzebne jest nawrócenie 
Ukrainy, Rosji, Polski, Euro-
py, mojego i  two-
jego świata, bo 
jeżeli się nie 
nawrócimy, 
podobnie 
z g i n i e -
my. Po-
tr zebu-
j e m y , 
aby ewangelia życia biła w  sercu Kościoła 
i każdego z nas, w innym wypadku będzie-
my duchowymi trupami.

„Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie” (Łk 13,1-9)      ks. Tomasz kancelarczyk
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Historia syna marnotrawnego 
wciąż się powtarza. Jeste-
śmy dokładnie tacy sami jak 

on: też mamy swoje plany i  ma-
rzenia, swoje pomysły na udane 
życie. I tak jak on przyjmujemy od 
Ojca różne łaski i  błogosławień-
stwa, a  niedługo później wiele 
z nich marnujemy. My też jesteśmy 
marnotrawni. Jest jednak między 
nami pewna różnica. Syn, prosząc 
ojca o  spadek, daje mu jasny ko-
munikat: ,,Ojcze, ja już ciebie nie 
potrzebuję. Dla mnie już możesz 
umierać”.

I  właśnie tutaj się różnimy. Nikt 
z nas nie mówi Bogu: ,,Ty dla mnie 
już nie żyjesz. Ja już Cię nie potrze-
buję”. Gdybyśmy tak rzeczywiście 
mówili, nie pochylalibyśmy się te-
raz nad tą Ewangelią. Słowo Boże 
zupełnie by nas nie interesowało. 
A jednak czytamy je teraz. Czynimy 
tak, ponieważ nasza narracja jest 
zupełnie inna. Wołamy do Boga ina-
czej niż syn marnotrawny. Wołamy 
inaczej, a  w  ostatnich tygodniach 
zapewne także o  wiele głośniej: 
,,Boże, gdzie jesteś? Boże, potrzebu-
jemy Cię, błogosław nam!”.

Syn marnotrawny

ewangelia wg św. Łukasza 15,1-3.11-32

Taka właśnie jest nasza narracja 
i zapewne nikt z nas nie ma zamiaru 
uśmiercać Boga. I to jest właśnie ta 
różnica.

Jesteśmy więc w o wiele lepszej 
sytuacji niż syn marnotrawny. Już 
na samym starcie jesteśmy wygra-
ni, bo mamy świadomość tego, że 
Bóg jest nam potrzebny. A  skoro 
On tak czule przyjmuje syna, który 
swoją decyzją o odejściu uśmiercił 
ojca, o  ileż bardziej przyjmuje nas, 
którzy wciąż przy Nim trwamy. I to 
jest właśnie Dobra Nowina. 

o. Piotr Recki SchP

jezus opowiedział następującą 
przypowieść: „Pewien człowiek miał 

dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: «ojcze, daj mi część majątku, która 

na mnie przypada». Podzielił więc majątek 
między nich. niedługo potem młodszy 

syn, zabrawszy wszystko, odjechał 
w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 

własność, żyjąc rozrzutnie. a gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie 

i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 
Poszedł i przystał na służbę do jednego 
z obywateli owej krainy, a ten posłał go 

na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął 
on napełnić swój żołądek strąkami, 

którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 
nie dawał. wtedy zastanowił się i rzekł: 

«iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram 

głodem. zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem: 

uczyń mnie choćby jednym z twoich 
najemników». zabrał się więc i poszedł do 

swojego ojca. a gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się 
na szyję i ucałował go. a syn rzekł do 

niego: «ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu 
i wobec ciebie, już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem». lecz ojciec 
powiedział do swoich sług: «Przynieście 

szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 
na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę 

i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się»”. 

Panujący powszechnie powierz-
chowny styl życia nie sprzyja 
stawianiu sobie wymagań czy 

kształtowaniu życia na miarę czło-
wieka, który nie zadowala się tym, 
co jedynie przyjemne, użyteczne 
i przynosi sukces.

Bóg wybrał krzyż jako środek 
zbawienia, a  Chrystus przyjął go 
z  miłości do każdego człowieka. 
Dlatego też męka Syna Bożego jest 
największym objawieniem się Bożej 
miłości. Stąd też uczniowie Mistrza 
z Nazaretu stawiali sobie zawsze py-
tanie o  sens krzyża, o  jego znacze-
nie duchowe i o sposób życia, który 
uwzględnia krzyż. Według św. Jana 
Pawła II, „Krzyż stanowi najgłębsze 
pochylenie się Boga nad człowie-
kiem. (...) Krzyż stanowi jakby do-
tknięcie odwieczną miłością naj-
boleśniejszych ran ziemskiej egzy-
stencji człowieka”. Skoro „zbawienie 
przyszło przez krzyż”, to warto się 
zatrzymać nad tą boską tajemnicą, 
rozważając mękę Pańską. To jedna 
z najbardziej owocnych praktyk du-
chowych, do jakich Kościół zapra-
sza wiernych, zwłaszcza w  okresie 
Wielkiego Postu. Ksiądz dr Mateusz 
Wyrzykowski wyjaśnia: „Rozmyśla-
nie nad śmiercią Zbawiciela z jednej 
strony demaskuje niebywałą siłę 
grzechu i  zła, z  drugiej – odsłania 
uzdrawiającą moc Bożej łaski płyną-
cej z ofiary krzyża Jezusa Chrystusa”.

Podstawowe wezwanie skie-
rowane przez Jezusa do Jego 
uczniów, które odzwierciedla na-
turę i  cel Jego zbawczej misji, sta-
nowią słowa: „Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z Mego powo-
du, znajdzie je” (Mt 16,24). Tak więc 
o  prawdziwym rozwoju człowieka 
można mówić jedynie w  odniesie-
niu do wartości. Kiedy wcielamy 
wartości w  życiu, to musimy nie-
jednokrotnie rezygnować z  tego, 
co łatwe i przyjemne, w  imię tego, 
co trudne i  wymaga poświęcenia, 
ofiary. Dlatego człowiek, który nie 

jest przygotowany do podjęcia tru-
du w  realizacji jakiejś ważnej spra-
wy, gdy znajdzie się w sytuacji wy-
magającej od niego poświęcenia, 
uzna, że takie wyzwanie go przera-
sta i poprzestanie na przeciętności. 
I  tak na przykład, jeśli doświadczył 
w  swoim życiu krzyża w  postaci 
choroby, z pewnością nie przyjmie 
go jako próby życiowej, ale uzna go 
za swoiste przekleństwo. Zwłaszcza 
jeśli dał się zwieść prawu przyjem-
ności i sukcesu.

Zmartwychwstanie jest tą per-
spektywą, która powinna wyzna-
czać nasz stosunek do krzyża poj-
mowanego jako część misterium 
paschalnego. Po zmartwychwsta-
niu Chrystusa Jego uczniowie po-
stępują za Nim jako Panem chwały. 
Idą za Nim nie w  przekonaniu, że 
liczy się przede wszystkim cier-
pienie, lecz tylko miłość do zmar-
twychwstałego Pana, którego blask 
rozświetla mroki grzechu i daje siłę 
w  Eucharystii. Duchowość pasyj-
na czerpie też z  tajemnicy zmar-
twychwstania moc do uczestnic-
twa w  krzyżu Chrystusa. Dlatego 
uczniowie Jezusa powinni się wpa-
trywać w zmartwychwstałego Pana 
i  umartwiać w  sobie to, co w  ich 
sercu zamyka drogę Chrystusowi 
i  przeszkadza w  poddaniu się pod 
kierownictwo Ducha Świętego. 
Boży Duch inspiruje do tego, by 
uczeń Jezusa odczuwał więź z brać-
mi w wierze i dzielił ich radości oraz 
cierpienia, żyjąc w  ten sposób „dla 
Tego, który za nas umarł i  zmar-
twychwstał” (2 Kor 5,15).

Tak więc duchowość pasyjna to 
nie tylko wspominanie cierpienia 
Jezusa, lecz przede wszystkim do-
świadczenie tego, że to cierpienie 
jest dla mnie. Stanowi ofiarę, której 
owocami Bóg obdarowuje mnie 
nieustannie w sakramencie przeba-
czenia i  w  sakramencie Eucharystii. 
W ten sposób stają się one dla mnie 
źródłem życia, radości i nadziei, a nie 
smutku. Sakramenty bowiem nie za-
trzymują się na męce, ale prowadzą 
ku zmartwychwstaniu, ku świętości. 

Ks. Leszek Smoliński

„W ielu spośród żyjących zasługuje na 
śmierć. A  niejeden z  tych, którzy 
umierają, zasługuje na życie. Czy 

możesz ich nim obdarzyć? Nie bądź więc tak 
pochopny w ferowaniu wyroków śmierci, na-
wet bowiem najmądrzejszy nie wszystko wie”. 
Tymi słowami we Władcy Pierścieni J.R.R. Tol-
kiena Gandalf studzi zapędy Froda, który 
– posługując się jakby nie było oceną opartą 
na faktach – nie rozumie, dlaczego tak obrzy-
dliwą kreaturę, jaką był Gollum, zachowano 
przy życiu. Wielu czytelników zatrzymuje się 
nad tymi słowami. Bije z  nich niezaprzeczal-
na mądrość. Tyle że łatwo się powoływać na 
nie bez odniesienia do konkretnych sytuacji. 
W  chwili, gdy na rozkaz jednego człowieka 
zabijane są tysiące niewinnych ludzi, gdy za-
miast radości w  oczach dzieci dostrzegamy 
niewyobrażalne cierpienie, słowa Gandalfa 
wydają się tak fikcyjne jak sama postać. A ży-

czenia śmierci, piekła 
i  cierpienia zdają się 
być adekwatną od-
powiedzią. Nie naszą 
sprawą jest wybaczać 
w  cudzym imieniu, 
nie naszą też oceniać 
czyjąś nienawiść. W  tym wypadku warto się 
zająć sobą. I jeśli słowa tolkienowskiego cza-
rodzieja do nas nie przemawiają, sięgnijmy 
do naszych prawdziwych bohaterów. Błogo-
sławiony ks. Jerzy Popiełuszko wybiegł kiedyś 
z  sali sądowej, gdzie toczyły się procesy ro-
botników, aby – jak sam powiedział – „uciec 
przed nienawiścią”. Natomiast bł. kard. Wy-
szyński mówił wprost: „Nie zmuszą mnie ni-
czym do tego, bym ich nienawidził”. Ta walka 
o wolność od nienawiści wymaga jednak, tak 
jak pomoc potrzebującym, nakładów pracy. 
Nie mam wątpliwości, że warto. 

 weronika kostrzewa Radio Plus
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Duchowość 
pasyjna

Był zwykłym krawcem, 
a jednocześnie mistykiem i... 
w  młodości Karola Wojtyły 
jego kierownikiem ducho-
wym. Ponad wszystko uko-
chał modlitwę różańcową 
i do jej odmawiania zachęcał 
młodych chłopaków. Z kręgu 
Żywego Różańca, który pro-
wadził, wyszło pięciu kapła-
nów diecezjalnych i  sześciu 
zakonnych. 15 marca minęła 
75. rocznica jego śmierci.

„Idzie Tyranowski, ot kra-
wiec!” – dało się słyszeć często 
na Dębnikach. Ten wykształ-
cony mężczyzna –  był księ-
gowym – krawcem został „po 
ojcu”. Wybrał ten zawód, by 
mieć więcej czasu na myśle-
nie, modlitwę... zwyczajnie, 
dla Pana Boga. Gdy Jan miał 
34 lata, złożył z  miłości do 
Boga ślub czys tości –  chciał 
należeć tylko do Niego. 

Codziennie rano przy-
chodził na Mszę Świętą, 
przyjmował Komunię i  dłu-
go modlił się w  skupieniu. 
Był członkiem chóru para-
fialnego, zaangażował się 
w  działalność Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
Męskiej. Został jednak zapa-
miętany przede wszystkim 
jako założyciel róż różańco-
wych przy parafii św. Stani-
sława Kostki i kierownik du-
chowy młodzieży. 

W czasie wojny, po aresz-
towaniu przez hitlerowców 
11 salezjanów, stał się ani-
matorem grup młodzieżo-
wych. Tyranowski spotykał 
się z  młodzieżą w  kościele 
oraz w swoim domu rodzin-
nym przy ul. Różanej, nie 
licząc się z  niebezpieczeń-
stwem, jakie mu z tego po-
wodu groziło. 

Był człowiekiem całko-
wicie oddanym Bogu i  lu-
dziom...    hb
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Powrót syna marnotrawnego,  
mal. Bartolome Esteban Murillo
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Jan Tyranowski (1901-1947)

Krawiec i mistyk

ŚwięTy jan PaweŁ ii o janie TyRanowSkiM:
„w parafii była osoba wyjątkowa: chodzi tu o jana Tyranowskiego. był on z za-

wodu urzędnikiem, chociaż wybrał pracę w  zakładzie krawieckim swojego ojca. 
Twierdził, że bardziej mu to ułatwia życie wewnętrzne. był człowiekiem niezwykle 
głębokiej duchowości. księża salezjanie, którzy w tym trudnym okresie odważyli się 
na prowadzenie duszpasterstwa młodzieży, powierzyli mu zadanie polegające na 
nawiązywaniu kontaktów z młodymi ludźmi w ramach tzw. «żywego Różańca». jan 
Tyranowski wywiązywał się z  tego zadania nie tylko w  sensie organizacyjnym, ale 
także poprzez prawdziwą duchową formację, którą dawał związanym z nim młodym 
ludziom. od niego nauczyłem się między innymi elementarnych metod pracy nad 
sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłem w  seminarium. Tyranowski, który 
sam kształtował się na dziełach św. jana od krzyża i św. Teresy od jezusa, wprowadził 
mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury”.

jan Paweł ii, Dar i tajemnica

21 stycznia 2017 r. ojciec 
Święty zaaprobował de-
kret o  heroiczności cnót 
jana Tyranowskiego, któ-
ry zmarł w 1947 r. w kra-
kowie. 50 lat później roz-
począł się jego proces be-
atyfikacyjny na szczeblu 
diecezjalnym. w  2000 r. 
dokumentację przekaza-
no do watykanu. Decyzja 
papieża Franciszka przy-
bliża sługę bożego do 
wyniesienia go do chwały 
ołtarzy. Do beatyfikacji 
potrzebne jest jeszcze 
uznanie cudu przypisy-
wanego jego wstawien-
nictwu.
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Jak postrzega ksiądz ks. Ha-
mela? Jakie przesłanie po so-
bie pozostawił?

Ksiądz Hamel był, można 
powiedzieć, bardzo zwyczaj-
nym kapłanem. Nie było w nim 
jakichś rzucających się w  oczy 
cech. Był prostym, pokornym 
człowiekiem. Miał wielkie po-
czucie służby Kościołowi, służby 
w Kościele, którą chciał pełnić do 
końca. Pozostał w  parafii, choć 
był na emeryturze (we Francji 
bardzo wielu księży tak robi). 

Uważał, że spotkanie z  in-
nym człowiekiem jest bardzo 
ważne: spotkać innego ozna-
czało dlań spotkać Boga. Na 
plebanii przyjmował każdego, 
kto tylko zadzwonił: po kawałek 

mię dobrze czyniąc, a wyście go 
ukrzyżowali”. To powiedziano 
o  Jezusie. Można to powiedzieć 
także o  ks. Hamelu: przeszedł 
przez życie dobrze czyniąc, 
a  podcięto mu gardło. Nie spo-
sób zrozumieć aktu agresji prze-
ciwko ks. Hamelowi.

Ksiądz Hamel był osobą pełną 
prostoty, pokoju. Ksiądz bar-
dzo dobrze zna jego zapiski. 
Jaka zdaniem Księdza byłaby 
reakcja ks. Hamela na wiado-
mość o wybuchu krwawej woj-
ny na Ukrainie?

Po jednym z  zamachów we 
Francji, który miał miejsce niedłu-
go przed jego śmiercią, powie-
dział: „To dzieło Szatana, tu działa 
Zło”. Podobnie mówił o  wojnie 
w Syrii i w  innych krajach, gdzie 
w  tamtym okresie aktywny był 
Daesz: nie wahał się nazwać tych 
wydarzeń dziełem Szatana.

Być może i  tutaj, w  wojnie 
na Ukrainie, dostrzegłby dzieło 
Szatana.

Zabijanie w  imię Boga jest 
czymś szatańskim. Kiedy tuż 
przed śmiercią ks. Hamel po-

chleba, po chwilę rozmowy, po 
uśmiech. Drobne, codzienne ge-
sty bardzo się dla niego liczyły.

Ksiądz Hamel nie zrobił w ży-
ciu nic nadzwyczajnego. On 
tylko dobrze wykonywał swą 
kapłańską pracę: chrzcił, udzie-
lał ślubów, odwiedzał chorych, 
uczył religii. Był obecny w życiu 
świeckich. Pokorny sługa, go-
ścinny, dostępny dla tych, któ-
rzy chcieli się z nim spotkać; a to 
wszystko bez zbędnego hałasu. 
Myślę, że każdą chwilę starał się 
przeżyć intensywnie, z  wielką 
miłością i wiarą. 

Tak, ks. Hamel żył ubogo i nie 
troszczył się o dobra materialne. 
Powiedziałbym, że był uzdolnio-
ny inaczej, oddawał własne ser-

ce w służbie drugim, nie zwraca-
jąc uwagi na kolor skóry czy re-
ligię. Nawet w przypadku osób, 
do których nie odczuwał jakiejś 
specjalnej sympatii, a wszystkim 
nam się to zdarza, mówił: „Panie, 
naucz mnie go kochać!”. 

Napisał kiedyś: „Każda oso-
ba, którą spotykasz, jest bratem 
i  siostrą, których Bóg powierza 
ci, abyś ich kochał”. A zatem na-
prawdę ważne jest to, by kochać 
tych, z  którymi dane nam żyć. 
I  kochać tym, co mamy. Często 
jest na odwrót: szukamy szczę-
ścia, chcąc żyć z  tymi, których 
kochamy. On natomiast kochał 
tych, z którymi żył – to co innego.

Czy mógłby Ksiądz powiedzieć, 
w jakiej fazie znajduje się pro-
ces beatyfikacyjny ks. Hame-
la, jaki jest jego przebieg, jak 
wygląda kwestia uznania mę-
czeństwa?

Dokumentacja zebrana na 
szczeblu diecezjalnym została 
złożona w  Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych w 2019 r. przez 
delegację naszej diecezji. Prze-
wodniczył jej abp Dominique 
Lebrun. Ja także brałem w  niej 

udział obok młodzieży, która 
przyjechała z  pielgrzymką. Po 
pewnym czasie kard. Giovanni 
Angelo Becciu, prefekt kongre-
gacji, przesłał nam list, w którym 
potwierdził, że procedura kano-
niczna na szczeblu diecezjalnym 
została wiernie uszanowana i że 
dowody, dokumenty i  świadec-
twa przekazane z naszej diecezji 
do Watykanu zostały przyjęte. 
Oznacza to, że teraz proces toczy 
się na szczeblu watykańskim.

Obecnie dokumentacja jest 
badana w  Rzymie. Myślę, że 
w  porównaniu do etapu die-
cezjalnego, podczas którego 
musieliśmy pracować bardzo 
szybko, żeby na przykład zebrać 
zeznania od świadków w  po-
deszłym wieku (zresztą jedna 
z obecnych przy śmierci ks. Ha-
mela osób, Janine  Coponet, 
zmarła w  zeszłym roku), Wa-
tykan pracuje w  normalnym 
w tych sprawach rytmie, a więc 
bez zbędnego pośpiechu. Za-
zwyczaj proces ten trwa długo. 
W przypadku cystersów z opac-
twa w  Tibhirine potrzeba było 
17 lat. Kościół podejmie decyzję, 
gdy nadejdzie ku temu odpo-
wiedni moment. To będzie prze-
słanie skierowane do świata. 

Ksiądz Hamel zostanie be-
atyfikowany jako męczennik, 
co sprawia, że nie ma potrzeby 
uznania przez Kościół cudu za 
jego wstawiennictwem. A to dla-
tego, że jako męczennik utożsa-
mia się z Jezusem na krzyżu; z Je-
zusem, który przelał swą krew 
z  miłości. Tym bardziej, że mę-
czeńska śmierć ks. Hamela miała 
miejsce podczas Mszy Świętej, 
w  chwili, w  której kapłan łączy 
się sakramentalnie z  Jezusem 
oddającym swe życie. Stąd też 
wielka bliskość między Jezusem 
a  ks.  Hamelem w  momencie, 

w  którym oddał życie, bliskość 
oparta na darze z samego siebie.

Obecnie toczy się proces do-
mniemanych wspólników za-
bójców ks. Hamela. Ksiądz 
w  nim uczestniczy, jako że die-
cezja jest jednym z  powodów 
cywilnych. Media szeroko infor-
mowały o wspaniałym świadec-
twie Guy Coponeta (był świad-
kiem zabójstwa ks. Hamela, 
sam został ciężko ranny i  cu-
dem przeżył) oraz o  postawie 
 Roseline, siostry ks. Hamela.

Tak, nasz adwokat odczytał 
także piękne świadectwo s. Da-
nielle, która była obecna w  ko-
ściele podczas zamachu. Cały 
dzień rozprawy, 17 lutego br., był 
poświęcony przyjaciołom i  ro-
dzinie ks. Hamela. Ten dzień wy-
brzmiał bardzo chrześcijańsko! 
W  wypowiedzi Guy Coponeta 
było przebaczenie, była dobroć. 
Na końcu swego świadectwa 
zaczął spontanicznie odmawiać 
„Zdrowaś Maryjo”. Przypomniał, 
że gdy terroryści uznali go za 
martwego, a on leżał na posadz-
ce, próbując zatamować krew, 
modlił się na różańcu. Gdy do-
szedł do słów: „i w godzinę śmier-
ci naszej”, nadeszła pomoc, został 
ocalony. Natomiast  Roseline krót-
ko rozmawiała z jednym z oskar-
żonych. Również arcybiskup 
złożył przed sądem przejmujące 
świadectwo. Wszyscy mówili bez 
nienawiści i myślę, że sąd był pod 
wielkim wrażeniem postawy tych 
osób, które przecież zostały głę-
boko zranione. 

Gdy przyszła moja kolej, opo-
wiedziałem sądowi o życiu i pra-
cy proboszcza we współczesnej 
Francji oraz o ks. Hamelu, ażeby 
sąd miał świadomość, jak żył, kim 
był. Pamiętam, że powiedziałem 
to zdanie inspirowane Pismem 
Świętym: „Przeszedł przez zie-

wiedział: „Odejdź Szatanie!”, 
jednoznacznie wskazał na zło, 
które zawładnęło sercem czło-
wieka, ale nie potępił człowieka, 
który podniósł na niego rękę. 
Ani słowa nienawiści przeciwko 
napastnikowi. To niesamowite! 
Ksiądz Hamel odróżnia Złego 
działającego w  geście zadania 
śmierci od tego, który jest jego 
wykonawcą. On identyfikuje zło. 
Nie wy jesteście źli, ale zło, które 
jest w was, a które odrzucam.

Czy w Saint Etienne du Rouvray 
będzie kiedyś sanktuarium? 
Czy przybywają tam pielgrzy-
mi? Co ich motywuje? Czy ma 
ksiądz świadectwa o  łaskach 
otrzymywanych za wstawien-
nictwem ks. Hamela?

Od samego początku obser-
wujemy ruch pielgrzymkowy, 
na jakiś czas spowolniony przez 
pandemię. Do Saint Etienne 
du Rouvray przyjeżdżają gru-
py parafialne z  proboszczami, 
biskupi z  księżmi, osoby indy-
widualne. Udają się do kościoła 
w Rouvray, a także na cmentarz 
w   Bonsecours, gdzie został po-
chowany ks. Hamel. Nie ulega 
wątpliwości, że można mówić 

o nieprzerwanym, może niezbyt 
licznym, ale regularnym napły-
wie pielgrzymów.

Otrzymałem niedawno kilka 
listów od osób, które doznały 
łask, przede wszystkim ducho-
wych, za wstawiennictwem ks. 
Hamela. Kustosz bazyliki i sank-
tuarium Matki Bożej na wzgórzu 
Fourvière w Lyonie, dokąd przy-
bywa bardzo wielu muzułma-
nów, opowiadał mi o  licznych 
łaskach właśnie wśród muzuł-
manów. Jest także jedna osoba, 
która twierdzi, że doznała uzdro-
wienia fizycznego. Miała sparali-
żowane ręce i  gdy położyła je 
na grobie ks. Hamela, odzyskała 
w  nich władzę. Media donosi-
ły o  tej sprawie kilka lat temu. 
Na razie nie było kościelnego 
dochodzenia i  to uzdrowie-
nie dotąd nie zostało oficjalnie 
potwierdzone. Tak więc ludzie 
sygnalizują nam pewne nad-
zwyczajne zjawiska, zarówno 
duchowe jak i fizyczne.

Myślę, że pielgrzymi przy-
jeżdżają tu przede wszystkim 
dlatego, że osoba ks. Hamela po 
prostu wielu się podoba. Prze-
mawia silnie także do młodych, 

dzisiejszych dwudziestolatków, 
którzy mają już inną wrażliwość 
niż ks. Hamel, znaczenie bar-
dziej tradycyjną. A  to dlatego, 
że u  ks. Hamela da się wyczuć 
ogromną prostotę, która moc-
no porusza młodych i  nie tyl-
ko. No właśnie, żyjmy prosto 
– to do wielu dziś przemawia. 
Ksiądz Hamel był człowiekiem 
szczerym i prawdziwym, to tak-
że jest mocne świadectwo na 
dzisiejsze czasy.

Pozwólcie, że na zakończe-
nie pomodlę się słowami jednej 
z modlitw autorstwa ks. Hamela: 

„Panie, naucz mnie patrzyć 
tak jak Ty patrzyłeś. Widzieć każ-
dego takim, jakim jest, a nie tylko 
jego powierzchowność. Naucz 
mnie przede wszystkim kochać 
go, okazać mu w jakiś sposób, że 
się dla mnie liczy, a nade wszyst-
ko, że liczy się dla Ciebie”.

Rozmawiał Piotr Rak

W  kwietniu br. nakładem 
Domu Wydawniczego „Rafael” 
ukaże się powieść Etienne’a  de 
Montety Z  wielkiego ucisku, na-
wiązująca do wydarzeń zwią-
zanych z  męczeńską śmiercią 
ks. Jacquesa Hamela.

Ks. Jacques Hamel:

„Odejdź, Szatanie!” 
RozMowa z kS. PauleM ViGouRoux, kaPŁaneM DieCezji 
Rouen w noRManDii, wiCePoSTulaToReM w PRoCeSie 
beaTyFikaCyjnyM kS. jaCqueSa HaMela, FRanCuSkieGo 
kSięDza zaMoRDowaneGo w 2016  R. PRzez DwóCH 
MŁoDyCH iSlaMiSTów PoDCzaS oDPRawiania MSzy ŚwięTej.

kSiąDz jaCqueS HaMel (1930-2016) święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1958 r. 
w Rouen. Posługiwał w swych rodzinnych stronach. był wikariuszem w parafii św. antoniego 
w Petit-quevilly, od 1967 r. – wikarym w parafii Matki bożej z lourdes; w 1975 r. został pro-
boszczem parafii Saint-Pierre lès elbeuf. Trzynaście lat później przeniesiono go na podobne 
stanowisko w Cléon, a od 2000 r. posługiwał w Saint-etienne-du Rouvray na przedmieściach 
Rouen.

26 lipca 2016 r., gdy sprawował Mszę Świętą w swoim kościele w Saint-Étienne-du- Rouvray 
koło Rouen, został brutalnie zamordowany przez dwóch islamistów. Miał wówczas blisko 
86 lat. (Choć mógł być na emeryturze, zdecydował się dalej posługiwać – we Francji bowiem 
bardzo brakuje kapłanów).

w 2017 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Hamela. Papież Franciszek uchylił w tym 
przypadku obowiązujący przepis, że od śmierci kandydata musi minąć co najmniej pięć lat.

Roseline Hamel, siostra kapłana, napisała książkę opowiadającą o  ich życiu rodzinnym 
i relacji, jaka łączyła ją z o 10 lat starszym bratem. Podkreśla, że napisała ją po to, aby świat 
poznał prostego zwyczajnego człowieka, który pozostał wierny do końca i stał się uniwersal-
nym symbolem braterstwa, pokoju i pojednania.

związany z salezjanami wychowanek szko-
ły technicznej im. księdza bosko w  lahaur, 
20-letni Pakistańczyk akash bashir, został 
pierwszym pochodzącym z  tego kraju słu-
gą bożym. jak poinformowała Salezjańska 
agencja informacyjna (anS), Stolica apostol-
ska, wyrażając „nihil obstat” zgodziła się na 
rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.

W  niedzielę 15 marca 2015 r. Akash, jako 
ochroniarz wolontariusz, pilnował porządku i bez-
pieczeństwa przy wejściu do kościoła św. Jana 
w  Youhanabad, chrześcijańskiej dzielnicy miasta 
Lahaur w  Pakistanie. „Podczas pełnienia służby 
– jak czytamy na portalu infoans.org – dotarła do 
niego wiadomość, że Kościół Chrystusa, kościół 
anglikański oddalony o 500 m, został zaatakowany 
przez kilku zamachowców. Gdy Akash starał się jak 

najlepiej zabezpieczyć 
teren przed kościołem 
św. Jana, dostrzegł ja-
kiegoś mężczyznę bie-
gnącego w  kierunku 
świątyni. Okazało się, 
że intruz był terrorystą, 
który zamierzał doko-
nać nowej masakry. 
Akash stanął przed 
nim, próbując go powstrzymać. Mężczyzna za-
groził mu, mówiąc, że ma przy sobie bombę, ale 
młody człowiek nie dał się zastraszyć. Ścisnął go 
mocno, żeby nie mógł wejść do kościoła. Wtedy 
zamachowiec wysadził się, zabijając Akasha i dwie 
inne osoby. Poświęcając swoje życie, Akash urato-
wał życie ponad stu osobom”. hb

GeMMa GalGani 
(1878-1903), włoska mi-
styczka z  toskańskiej Luk-
ki, odeszła do Pana, mając 

zaledwie 25 lat. Otrzymała 
od Boga dary stygmatów oraz 

prorokowania, miewała mi-
styczne ekstazy, co tydzień 

– doświadczając ogromnych cierpień – przeży-
wała Mękę Pańską, rozmawiała z Aniołem Stró-
żem i ze świętymi, bardzo często była dręczona 
przez szatana. 

Stała się „mistrzynią cierpienia”, bowiem nie-
mal przez całe życie była chora. Na co? W tam-
tych czasach nie za bardzo potrafiono to stwier-
dzić. Dziś możemy wypisać całą „litanię” dręczą-
cych ją od dzieciństwa chorób: zapalenie opon 
mózgowych, paraliż rąk i  nóg, gruźlica, skrzy-
wienie kręgosłupa, głuchota, zapalenie kręgów 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz ropień 
w  pachwinach (dzisiaj rozpoznano by pewnie 
gruźlicę kostno-stawową, czyli chorobę Potta). 
Trzeba zaznaczyć, że w stosunkowo młodym wie-
ku na gruźlicę zmarła matka Gemmy. hb

Choroby „mistrzyni cierpienia”

Pierwszy pakistański sługa Boży

Akash Bashir

wszyscy znamy jezusową przypowieść o  miłosiernym 
Samarytaninie, który pomógł ograbionemu i  ciężko pora-
nionemu przez zbójców żydowi. niezwykle interesujące 
wytłumaczenie tej przypowieści zaproponował w  swoim 
Życiu duchownym św. józef Sebastian Pelczar.

„Tym Izraelitą był człowiek przed Chrystusem. Zbójcy, to jest, 
szatani, napadli nań zdradziecko, wydarli mu mienie, to jest, ła-
skę czyli miłość Bożą, a z nią życie nadprzyrodzone i wstęp do 
chwały niebieskiej, poranili go grzechami, skrępowali powro-
zami namiętności i porzucili obok drogi, wiodącej do Boga, na 
pastwę śmierci strasznej, bo wiecznej. Lecz miłosierdzie Boże 
zesłało na pomoc Samarytanina: – któż nim był? Słowo wcielo-
ne, Jezus Chrystus. On to przybył na świat w ciele ludzkim, zbli-
żył się sam do nieszczęśliwego człowieka, podniósł go słowem 
nadziei, zleczył jego rany oliwą Krwi swojej, zmieszaną z winem 
jego skruchy, wziął go na swoje ramiona i  zaniósł do «gospo-
dy swojej», to jest, do Kościoła, aby tam miano nad nim pieczę, 
a  odchodząc dwa pieniążki zostawił. Cóż znaczą te pieniążki? 
Jeden oznacza łaskę poświęcającą [tj. uświęcającą – przyp. hb], 
drugi łaskę posiłkową”.           hb

Samarytanin, 
Jezus  
i zbójcy  
szatani
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Ks. Paul Vigouroux 
(z prawej) 

i abp Dominique 
Lebrun, arcybiskup 

Rouen, podczas 
sesji zamykającej 

diecezjalny 
etap procesu 

beatyfikacyjnego 
ks. Hamela.
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Fanantenana jest półsierotą, ma 
8 lat. Jej mama jest ciężko chora. Mimo 
bardzo młodego wieku to dziewczynka 
musiała zdobywać jedzenie dla siebie 
i młodszego rodzeństwa. Szukała po 
śmietnikach i żebrała. Od roku miesz-
ka w centrum dla dzieci ulicy w stolicy 
Madagaskaru i chodzi do szkoły. Chcia-
łaby zostać nauczycielką.

By pomóc, 
szukaj koperty 

wewnątrz 
numeru!

Na Madagaskarze ludzie umierają z głodu. Niedawno dostaliśmy 
e‑maila od pracującego tam Polaka. Napisał: „W tym tygodniu było ok, 
bo nikt u nas nie umarł z głodu”. To kraj w pierwszej dziesiątce naj-
biedniejszych państw świata. Zdesperowani ludzie jedzą błoto, a matki 
karmią niemowlęta wodą z cukrem.
Aby pomóc, przez cały rok, codziennie, będziemy dożywiać 1550 dzieci. 
W tym także z mobilnej stołówki na ulicach stolicy Madagaskaru – w miej-
scach, gdzie żyją bezdomni. 

Klauzula o danych osobowych: www.pomocafryce.
org/klauzula. Materiał sponsorowany PFdA
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Byłeś kiedyś głodny? – zapytał 
Parfait. – Jak człowiek kładzie 
się wieczorem spać, gdy nic nie 
jadł cały dzień, to mu się kręci 
w głowie i jest mu zimno. Wte-
dy myślę o mięsie, które jadłem 
kilka lat temu. Marzę, że z całą 
rodziną siedzimy na macie, 
na niej stoi miska pełna mię-
sa i wszyscy są szczęśliwi. Gdy 
w domu nie ma nic do jedzenia, 
nikt nic nie mówi. Jest cisza i tyl-
ko ten zapach ryżu gotującego 
się u sąsiadów.

Po takich rozmowach jak ta z dzie-
sięcioletnim chłopcem o. Dariusz 
Marut z Mampikony na północy 
Madagaskaru założył stołówkę. Sto-
łówkę dla niedożywionych dzieci, 
których w regionie jest… co trzecie.

Miska dla psa
– Był wieczór. Na kolację zjedliśmy 
ryż i kawałki kurczaka. Resztki trafiły 
do miski dla psa – wspomina misjo-
narz, pracujący na Madagaskarze od 
kilkunastu lat. – Usłyszałem hałas na 
dworze. Pies dziwnie ujadał. Wyszed-
łem zobaczyć, co się stało. Znalazłem 
Pona, znajomego chłopca, który wy-
bierał kości kurczaka z miski. Jedną 
z nich obgryzał, odganiając psa. Od 
tego dnia chłopiec dostawał jedze-
nie. Potem przyprowadził siostry. 
Szybko zaczęły się schodzić kolejne 
dzieci. Takie były początki akcji do-
żywiania na Madagaskarze, która 
w tym roku obejmuje 1550 niedoży-
wionych dzieci: w stołówkach, na uli-
cach. Akcja obejmuje dzieci ulicy oraz 
ofiary kolejnych cyklonów.

Nie chcą jałmużny
W  tym regionie świata wielu rodzinom 
nie wystarcza ryżu, który jest głównym, 
a często jedynym składnikiem ich diety, 
na choćby jeden posiłek każdego dnia. 

Co to oznacza w praktyce? Konsekwen-
cją niedożywienia jest to, że umierają 
z powodu chorób, z których w Europie 
wyszłyby w ciągu kilku dni bez szwan-
ku. Dla organizmu, który nie przyjmuje 
odpowiedniej ilości kalorii i witamin, 
śmiertelna jest najzwyklejsza biegunka 
czy choroby pasożytnicze. 

Wielu jest także bezdomnych, 
mieszkających w barakach i śpią-
cych na straganach dzieci, lub ca-
łych rodzin, które przeniosły się do 

PIES
DZIWNIE  
UJADAŁ

miasta w poszukiwaniu pracy, po stracie 
domu na skutek powodzi lub wysiedlenia. 
Ludzie na Madagaskarze nie chcą jałmuż-
ny, wolą pracę. Tę jednak ciężko znaleźć lub 
jest nisko płatna.

Proste trudne pytania
Czy wyobrażamy sobie, by nasze dzieci nie 
jadły codziennie? By umierały z powodu 
chorób, które z łatwością da się wyleczyć lub 
im zapobiec? To proste pytania, może nawet 
banalne. Zazwyczaj wobec takich informacji 
przechodzimy obojętnie, zakładamy, że nie 
mamy na to wpływu. To nie jest prawda.

Mamy na to wpływ
Często mówimy sobie, że wszystkich nie 
uratujemy. A jednak możemy uratować 
wielu. To zależy wyłącznie od nas. Prosimy: 
otwórz dołączoną do „Dobrych Nowin” ko-
pertę i dowiedz się, jak możesz pomóc.

Przygotowanie posiłku w Mampikony, gdzie do-
żywianych jest prawie 700 dzieci dziennie.

Pomoc żywnościowa dla ofiar cyklonu Ana.
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Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich 
życia. Fundacja do tej pory wsparła ponad 270 projektów charytatywnych w Afryce.  
Polska Fundacja dla Afryki: ul. Krowoderska 24/3, 31–142 Kraków, tel. 12 357 65 26, 
12 357 62 00 w godz. 8–18. Wpłat można dokonywać na konto: Bank Pekao SA 52 1240 
4533 1111 0010 4502 9775, wpisując w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki”, 
lub wchodząc na stronę www.pomocafryce.pl i wybierając zakładkę „Wpłać teraz”.

KRS: 0000415325
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od dłuższego czasu ar-
gentyńczycy oczekują na 
beatyfikację kard. eduarda 
Francisco  Pironio. Charyzma-
tyczny duchowny, duszpa-
sterz młodzieży, znany był ze 
swojej otwartości na innego 
człowieka, serdeczności w  re-
lacjach międzyludzkich, ale 
i  stanowczości. Cechowała go 
pokora, modlitwa i  ogromna 
pobożność do Matki bożej 
z  luján, patronki argentyny. 
Ci, którzy odwiedzali to maryj-
ne sanktuarium, mogli poznać 
również niezwykle ważne, nie-
wytłumaczalne z medycznego 
punktu widzenia wydarzenie 
z dzieciństwa i życia rodzinne-
go kard. Pironio.

Kiedy 18 lutego br. papież 
Franciszek zatwierdził de-
kret o  heroiczności cnót czte-

rech sług Bożych, w  tym 
kard.  Eduarda Francisco Pi-

ronio, pojawiła się również 
informacja o  przypad-

ku uzdrowienia, który 
może posłużyć do be-

atyfikacji argentyń-
skiego kardynała. 

Komisja waty-
kańska bada doku-

mentację medyczną 
z  leczenia piętnastomiesięczne-
go chłopca. W  2008  r. dziecko 
zatruło się toksyczną substancją, 
brokatem. Mimo pomocy lekar-
skiej stan chłopca był krytyczny, 
ponieważ toksyny uszkodziły 
jego organy wewnętrzne, miał 
też trudności z  oddychaniem 
i  cały czas przebywał na inten-
sywnej terapii. Lekarze nie pozo-
stawiali złudzeń rodzicom dziec-
ka, że w  takich przypadkach, 
jeśli chłopiec w  ogóle przeżyje, 
to będzie miał poważne uszko-
dzenia nerek i wątroby. 

Rodzice zeszli do kaplicy 
szpitalnej, aby się pomodlić. 
Spotkali tam kapłana, który za-
chęcił ich do ufności i modlitwy 
za wstawiennictwem kard.  Pi-
ronio. Otrzymali też od niego 
obrazek z  modlitwą, którą od-
mawiali każdego dnia, prosząc 
o zdrowie dla syna. 

Po tygodniu pobytu w szpi-
talu stan dziecka zdecydowanie 

się poprawił mimo pesymistycz-
nych rokowań lekarzy. Chłopiec 
odzyskał pełnię zdrowia i sił, zo-
stał więc wypisany do domu. 

ŁaSka MaCieRzyńSTwa 
i 22 DzieCi

Kardynał Pironio pewnego 
dnia podczas wizyty w  sanktu-
arium w  Luján dał świadectwo 
łaski uzdrowienia, jaką otrzy-
mali jego rodzice za wstawien-
nictwem Matki Bożej z  Luján. 

To świadectwo jest zapisanie 
na tablicy w jednej z naw w ar-
gentyńskim sanktuarium, gdzie 
spoczywa ciało kard. Pironio. 

Rodzice kardynała, Giusep-
pe Pironio i  Enrica Buttazzo-
ni, byli młodymi emigrantami 
z Włoch, którzy w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia, tak 
jak wielu ich rodaków, przyje-
chali do Argentyny. Małżonko-
wie, 18-letnia matka i  20-letni 
ojciec, spodziewali się pierw-

szego dziecka. Niestety, u mło-
dej kobiety już podczas pierw-
szej ciąży pojawiły się poważne 
komplikacje. Urodziła dziecko, 
ale przez kilka miesięcy leżała 
ciężko chora. Lekarze zbadali ją 
i  orzekli, że młodzi małżonko-
wie nie mogą już mieć dzieci, 
ponieważ to grozi śmiercią mło-
dej matki. 

Kobiecie trudno było się po-
godzić z diagnozą lekarzy. Pod-
czas choroby Enriki miejsco-
wość i parafię, w której mieszkali 
młodzi włoscy emigranci, wizy-
towali misjonarze. Mąż kobiety, 
zachęcony przez zakonników, 
pojechał do sanktuarium, aby 
przywieźć stamtąd oliwę, która 
znajdowała się w  lampie przy 
figurze Maryi, a  która była sto-
sowana do namaszczania cho-
rych. Niebawem młoda Włoszka 
powróciła do zdrowia. Małżon-
kowie zawierzyli też swoje życie 
i  pragnienie rodzicielstwa Mat-
ce Bożej z Luján. Na świat przy-
szło wkrótce drugie dziecko, 
a potem młode małżeństwo do-
świadczyło cudu rodzicielstwa 
jeszcze wiele razy. Mieli 22 dzie-
ci. Kardynał Eduardo Francisco 
był ostatnim, 22.  dzieckiem 
w rodzinie Pironio. 

AG

Uzdrowienie chłopca i cuda za wstawiennictwem 

Matki Bożej z Luján

Francisco eduardo Pironio 
urodził się 3 grudnia 1920 r. 
Gdy miał 18 lat, wstąpił do 
seminarium. Pełnił urząd 
biskupa Mar de la Plata, 
wcześniej biskupa pomoc-
niczego, był wykładowcą 
i  duszpasterzem. Do gro-
na kardynałów włączył go 
Paweł Vi w  1972 r. kilka lat 
później, w  czasie dyktatu-
ry wojskowej Peróna w  ar-
gentynie doświadczał wielu 
prześladowań. junta woj-
skowa groziła mu śmiercią. 
Duchowny pełnił też urzędy 
w Stolicy apostolskiej, m.in. 
przewodził Radzie ds. Świec-
kich. kardynał chorował na 

nowotwór, zmarł w  1998 r. w  Rzymie. jego ciało spoczy-
wa w nawie bocznej w sanktuarium Matki bożej w luján. 
w 2006 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Tekst sponsorowany

kulT MaTki bożej z luján, patronki kraju, 
ma pewną cechę charakterystyczną dla pobożności maryjnej w amery-
ce Łacińskiej. Maryję czczą i kochają wszyscy mieszkańcy kraju, nieza-
leżnie od wyznania. Przychodzą do niej także niewierzący. w  corocz-
nych pielgrzymkach pieszych idą złożyć swoje intencje wszyscy. 

Historia mówi, że pewien Portugalczyk antonio Faría de Sá 
z  Tucumán u podnóży andów w północnej argentynie chciał wybudo-
wać kapliczkę poświęconą Matce bożej królowej aniołów. w  liście do 
przyjaciela z Pernambuco z brazylii poprosił, aby ten przysłał mu figurę 
Maryi. na początku 1630 r. figurka dotarła do buenos aires, po czym za-
pakowano ją na wóz ciągnięty przez woły, które miały przemierzyć po-
nad tysiąckilometrową drogę do Tucumán. Po dwóch dniach podróży, 
kiedy po noclegu w miasteczku nad rzeką luján przewoźnicy zamierza-
li wyruszyć w dalszą drogę, woły nie chciały ruszyć z miejsca. uznano, że 
są zmęczone i czekano, potem wymieniono je na inne, ale ani zwierzę-
ta, ani wóz nie ruszały dalej. kiedy zdjęto pakunki, zwierzęta szły dalej, 
jednak kiedy ponowie pakowano je na wóz, znów stawały w miejscu. 
ostatecznie okazało się, że woły ruszają, kiedy nie ma na wozie jednego 
z małych pakunków. zaciekawieni tragarze i mieszkańcy, którzy w tym 
czasie zaczęli się gromadzić wokół podróżnych, rozwinęli pakunek. ich 
oczom ukazała się mała figurka Matki bożej. zrozumieli, że Maryja pra-
gnie zostać właśnie w tutaj, w małej wiosce nad brzegiem rzeki luján.
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Informujemy, że dane podane przy wpłacie są 
zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia 
Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowa-
rzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod nu-
merem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy 
w  Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP 9451920090. Dane są 
gromadzone i  przetwarzane tylko na potrzeby 
Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobreno-
winy.pl/polityka-prywatnosci

    
G A Z E T A  E W A N G E L I Z A C Y J N AB E Z P Ł A T N A

„DobRE NoWiNy” WyDAWANE Są Dzięki  
DARoWizNoM CzyTELNikóW.

z serca dziękujemy za każdą wpłatę.
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

wielu z  was zna zapewne 
i  odmawia słynną modlitwę 
Pomnij... (Memorare...), za 
pomocą której św. bernard 
z Clairvaux zwracał się o po-
moc i opiekę do Matki bożej. 
Mało kto jednak wie, że za 
pośrednictwem podobnej, 

Francuz św.  be-
nedykt józef la-
bre  (1748-1783) 

był jednym 
z  naj bardziej 

oryginalnych 
świętych ko-
ścioła.

Bez gro-
sza przy duszy 
obszedł pra-

wie całą Europę, 
zaglądając do 
najważniejszych 

europejskich sanktuariów.  Na 
jego pielgrzymim szlaku zna-
lazły się m.in. Loreto, Asyż, 
Neapol, Bari i  Fabriano we 
Włoszech, Einsideln w  Szwaj-

carii, Santiago de Compostella 
w  Hiszpanii, Aix-en-Provence 
i  Paray-le-Monial we Francji, 
sanktuaria w  Niemczech. Aby 
zapewnić sobie środki do ży-
cia – żebrał. Spał zazwyczaj 
wprost na ziemi pod gołym 
niebem. Podróżował w  sta-
rym, brudnym płaszczu narzu-
conym na połatany habit kar-
tuza, z  jednym różańcem na 
szyi, a drugim w dłoni, z krucy-
fiksem na piersiach i z podróż-
ną sakwą, w której nosił Nowy 
Testament, brewiarz i Naślado-
wanie Chrystusa.

Przez ostatnie sześć lat ży-
cia „pielgrzymował” po Rzymie, 
sypiając głównie w  ruinach 

Koloseum, a  za „kwaterę głów-
ną” obrał sobie mały kościółek 
Santa Maria ai Monti. Właśnie 
tam skonał i  został pochowa-
ny, a  opinia publiczna była 
zgodna – „umarł święty”. Za 
wstawiennictwem „żebraka od 
wieczystej adoracji” i „nowego 
św. Franciszka” – jak go nazwa-
no – wydarzyło się bardzo wiele 
cudów. Często bywało, że za-
nim kogoś uzdrowił, osobiście 
mu się objawiał i  przemawiał 
doń we śnie lub na jawie. Do 
dziś św. Benedykt Józef wsta-
wia się za nami u Boga. Świad-
czą o tym liczne, składane przy 
jego rzymskim grobie karteczki 
z prośbami i podziękowaniami.

Czy wiesz, że... wizjonerka 
z   Lourdes św. Bernadetta  Soubirous 
zażywała tabaki, czyli sproszkowa-
nego tytoniu? Nie, nie dla przyjem-
ności ani nie z nałogu. Po prostu za-
lecili jej to sami lekarze. Bernadetta 
od dzieciństwa miała problemy 
z płucami. Leczący ją lekarze mieli 
nadzieję, że tabaka, która wywołu-
je intensywne kichanie, pobudzi jej 
układ oddechowy do intensywniej-
szej pracy.

Stronę przygotował Henryk Bejda

starej modlitwy – w  naglą-
cych sytuacjach, w chorobie 
czy zagrożeniu śmiercią, 
w  niepokoju i  udręce – mo-
żemy się zwracać także do 
św. józefa. oto wspomniane 
józefowe Memorare...: 

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Ma-
ryi, mój najmilszy Opiekunie, św. Józefie, że nigdy nie słyszano, 

aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą po-
moc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do 
Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj 
mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć 
łaskawie i wysłuchać. Amen.

hb, modlitwa za: www.swietyjozef.kalisz.pl

Pomnij,  
o św. Józefie!

Święty włóczęga

zastanawialiście się może kie-
dyś, jak wygląda Duch Święty? 
większość z was na podstawie 
najpopularniejszych wyobra-
żeń uważa pewnie, że podob-
ny jest do gołębicy. 

Niemiecka franciszkanka św. Ma-
ria Krescencja Höss  (1682-1744) 
z  bawarskiego miasteczka Ka-
ufbeuren podczas objawień uj-
rzała go w zupełnie innej postaci. 
Duch Święty objawił się jej jako 
młody chłopak. Oprócz oglądania 
Ducha Świętego w ludzkiej posta-

ci wpatrzona w  Ukrzyżowanego 
zakonnica doświadczyła również 
innych objawień i wizji, m.in. roz-
mawiała z aniołem stróżem i Jezu-
sem, widywała świętych.

Święty Jan Paweł II nazwał 
św. Marię Krescencję „akuszer-
ką prawdy”, bowiem „pomagała 
odnajdować ją w  sercach ludzi, 
którzy prosili o  radę”. A  zwracało 
się do niej o  to korespondencyj-
nie wiele osobistości ówczesnych 
czasów, m.in. ok. 70 książąt i księż-
niczek, biskupi i kardynałowie.

Duch Święty według św. Marii KrescencjiTabaka 
św. Bernadetty
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