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Uroczystość
Miłosierdzia Bożego

o. Tytus Brandsma
męczennik z Dachau

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

7555

MAT.RAFAEL.DN

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

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

święcie Miłosierdzia Pan
Jezus mówił do Siostry Faustyny aż 14 razy, określając nie
tylko miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także
cel jego ustanowienia, sposób
przygotowania i obchodzenia.
„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej
męki – powiedział Pan Jezus, podając powód dla ustanowienia
święta – daję im ostatnią deskę
ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią
miłosierdzia Mojego, zginą na
wieki” (Dz. 965).
Święto ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy
Jego miłosierdzia, które jest
źródłem i motywem wszystkich
dzieł wobec człowieka, a szczególnie dzieła odkupienia. Jest
to także – z woli Bożej – dzień
szczególnej łaski dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla grzeszników, którzy najbardziej miłosierdzia Bożego potrzebują.
„Święto Miłosierdzia – mówił Pan
Jezus – wyszło z wnętrzności Moich dla pociechy świata całego”
(Dz. 1517).

nadzieją dla świata
fot. M. Pabis

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. „Miłosierdzie nadzieją dla świata” – to hasło tegorocznej uroczystości Miłosierdzia Bożego. Uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej
w niedzielę 24 kwietnia o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W czasie
Eucharystii poświęcony zostanie Dzwon Nadziei dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Keysborough w Australii. Transmisję z uroczystości przeprowadzi TVP1.

W

Łagiewnikach, które są światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia, już w sobotę
23 kwietnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta wigilijna. Na godzinę 20.30 zaplanowano nabożeństwo
Drogi Miłosierdzia (część III – „Miłosierdzie darem dla świata”), z którego transmisję przeprowadzi TVP3.
Niedziela będzie przebiegać według tradycyjnego programu – główna Msza Święta zostanie odprawiona
o godz. 10.00. „Po czasie pandemii, gdy
w minionych latach wielu nie mogło przybyć do Łagiewnik, mamy nadzieję, że teraz przeżyjemy wspólnie piękne święto.
Pamiętajmy, że o nie prosił sam Pan Jezus
i w tym dniu otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski. Skorzystajmy z nich” – zachęca ks. Zbigniew Bielas,
rektor Sanktuarium w Łagiewnikach, który zaprasza wszystkich do przyjazdu na
łagiewnickie wzgórze.
W Dzienniczku (998) czytamy takie
słowa Pana Jezusa: „Pragnę, aby czczono
miłosierdzie Moje; daję ludzkości ostatnią deskę ratunku – to jest ucieczkę do
miłosierdzia Mojego, raduje się serce
Moje z święta tego”.

Obietnice

Z Eucharystią przyjętą w uroczystość
Miłosierdzia Bożego związana jest największa obietnica: zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź
nie musi być odprawiana w dzień uroczystości Miłosierdzia Bożego. Można to
uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza
była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta
w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, czyli w duchu ufności wobec
Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
Pan Jezus obiecał, że wylewa całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miło-

sierdzia, bo w dniu tym otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Wielkość tego święta polega m.in. na
tym, że wszyscy ludzie, nawet ci, którzy
dopiero w tym dniu się nawracają, mogą
uczestniczyć we wszystkich łaskach i doczesnych dobrodziejstwach, jakie Pan
Jezus przygotował na to święto. Mogą
je otrzymać zarówno poszczególne osoby, jak i wspólnoty ludzkie, byleby tylko
z wielką ufnością o nie prosili.

Wybrane cytaty
z Dzienniczka na temat
święta Miłosierdzia
Dz. 206
„(99) Na drugi dzień po Komunii świętej usłyszałam głos: Córko Moja, patrz
w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj
temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę,
a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich
grzeszników z całego świata i zanurz ich
w przepaści miłosierdzia Mojego. Pragnę się
udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja.
W święto Moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać
będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię”.
Dz. 299-300
„(130) + Tajemnica duszy. Wilno 1934
Kiedy raz spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie – odpowiedziałam, że dobrze, zapytam się Pana.
W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza
wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest
życiem dusz...
– Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią
otwarte na krzyżu.
– Te promienie osłaniają dusze przed
zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy,
kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia.

Proś wiernego sługę Mojego, żeby
w dniu tym powiedział światu całemu
o tym wielkim miłosierdziu Moim, że kto
w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
+ Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,
dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego.
+ O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem
Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, ze Jestem Miłosierdziem, nie dowierza Dobroci Mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość
Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją”.

Dz. 420
„Niedziela, 28 [IV] 1935
Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia. Kiedyśmy poszły na tę
uroczystość, serce mi biło z radości, że te
dwie uroczystości z sobą są tak ściśle złączone. Prosiłam Boga o miłosierdzie dla
dusz grzesznych. Kiedy się kończyło nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy
Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej
postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił
Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na cały świat. Wtem ujrzałam
jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fal

jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności – trzy
drzwi. I w tej chwili wszedł Jezus w takiej
postaci, jako jest na tym obrazie, do onej
jasności w drzwi drugie, do wnętrza jedności. Jest to Jedność Troista, która jest
niepojęta, nieskończoność. – Wtem usłyszałam głos: Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone
w głębokościach zmiłowań Moich. Wszelka
dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu dostąpi go. Cieszyłam się niezmiernie
dobrocią i wielkością Boga swego”.

Dz. 699
„W pewnej chwili usłyszałam te słowa:
Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą
do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski; niech się nie
lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie
Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki,

bp Robert Chrząszcz
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach to centrum,
które pomaga i przypomina o tym wszystkim, co Pan Jezus powiedział św. Siostrze Faustynie. Tu trwa nieustanna modlitwa, ale dokonują
się też dzieła miłosierdzia. Tu każdego dnia w konfesjonale na penitentów
czekają księża i szafują Bożym Miłosierdziem. To duchowa stolica Bożego
Miłosierdzia. Ważne miejsce na mapie świata. Świat potrzebuje Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. To punkt odniesienia dla wielu.
Trzeba nam dziś zwracać się do Miłosierdzia Bożego. Najpierw mieliśmy czas pandemii, a kiedy wydawało się nam wszystkim, że on się już
kończy, przyszła wojna. I widzimy, jak prawda o Miłosierdziu Bożym jest
ciągle aktualna i potrzebna – może dziś nawet jeszcze bardziej.
Czujemy się bardzo zagubieni w tym świecie, w tym, co niesie – choroby, wojna. Widzimy, że brak miłosierdzia w sercach ludzi powoduje, że
atakuje się kraj całkowicie pokojowo nastawiony i zabija się ludzi, dzieci,
niszczy się rodziny. W Polsce mamy już ponad 2,5 mln uchodźców, a wciąż
napływają nowi. Nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko się rozwinie
– niewiele brakuje, żeby stało się coś jeszcze gorszego. To jest taki moment, że musimy popatrzeć na Pana Boga – zaufać sile modlitwy.

ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło
z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda
dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie
przez wieczność całą miłość i miłosierdzie
Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd
nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego”.
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Dz. 965
„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej
męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to
jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie
uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na
wieki. Sekretarko Mojego miłosierdzia,
pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości”.

Sposoby czynienia
miłosierdzia

Miłosierdzie masz okazywać zawsze
i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego
usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia
bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo,
trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten
sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela
po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia,
ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu,
który jest namalowany. Przez obraz ten
udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo
nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże
bez uczynków (Dz. 742).

Drodzy Czytelnicy!

G

dy patrzę na obecny numer „Dobrych Nowin”, czuję dumę. Jestem
wdzięczna dobremu Bogu i wszystkim
Darczyńcom, Mecenasom, Wydawcy za
to, że możemy przygotowywać tak piękną gazetę. Widzę, jak bardzo jest potrzebna, jak wiele osób w całej Polsce na nią
czeka. Dziś chcę Wam wszystkim podziękować. Tworzymy razem wielką wspólnotę ludzi, taką rodzinę„Dobrych Nowin”.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Choć jest bardzo ciężko, choć trzeba
podjąć dużo więcej starań, aby „Dobre
Nowiny” wychodziły, ufam, że jeszcze
długo będzie się nam to udawało.
Dziś natomiast zapraszam do czytania. W bieżącym numerze jest dużo
artykułów o świętych i świętości – niech
będą dla nas wszystkich drogowskazem. Idąc za nim, na pewno trafimy do
nieba. Korzystajmy też z łask, które czcicielom Bożego miłosierdzia przyobiecał
sam Pan Jezus...
Małgorzata Pabis

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

Informujemy, że dane podane przy wpłacie są
zbierane do bazy należącej do Stowarzyszenia
Rafael, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542 przez Sąd Rejonowy
w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 9451920090. Dane są
gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby
Stowarzyszenia Rafael. Więcej: http://dobrenowiny.pl/polityka-prywatnosci

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael
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październiku br. roku obchodziłaby setne
urodziny. Niestety 28 kwietnia 1962 r., gdy
miała niespełna 40 lat, zmarła w wyniku ciężkiej
choroby, zostawiając męża i czwórkę dzieci. Joanna Beretta Molla wciąż pokazuje, jak być dobrą żoną, matką, lekarzem, a przede wszystkim
człowiekiem. Piękna, zadbana, uśmiechnięta,
pracująca, odpoczywająca, jeżdżąca na nartach... Taka zwyczajnie niezwykła...
Święta Joanna napisała do swojego narzeczonego i męża wiele listów, z których przebija
niezwykła miłość...

Mój Najdroższy Piotrze!
Jest dopiero godz. 20.30, a my już skończyliśmy kolację. Nasz skarb,
po krótkim marudzeniu, zanim znalazł właściwą dla siebie pozycję,
zasnął właśnie w tym momencie. Natomiast Ty jesteś, niestety, jeszcze
w Mediolanie. Drogi Piotrze, czy to byłoby zbyt piękne, gdybyśmy byli
zawsze razem? Kiedy jesteś tu, na miejscu, każda rzecz wydaje się mi być
piękniejsza. Także trudy i zmartwienia o Pierluigiego są dzielone z Tobą.
Cierpliwości, wszystko ofiarujemy Panu Jezusowi, ażeby dopomógł naszemu skarbowi znieść to pierwsze jego cierpienie i uzdrowił go całkowicie. U Madonny z Guérison obiecałam cały Różaniec w każdy dzień za
naszego drogiego aniołka. Cóż by się nie uczyniło, aby tylko nie widzieć
go cierpiącym! Dziś jednak zdołał spać ze swym aparatem dobrych
parę godzin. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
Do zobaczenia mój Najdroższy Piotrze i dobranoc.
(listy publikujemy za książką:
Twoja Joanna

30 kwietnia 2022 r.
Poczta Polska wprowadza do
obiegu znaczek „Święta Gianna Beretta Molla”

Zaproszenie

połączoną z uroczystą premierą
emisji znaczka Poczty Polskiej
„Gianna Beretta Molla” .

Spowiedź po 15 latach

Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wciąż przychodzą świadectwa łask otrzymanych za wstawiennictwem
św. Siostry Faustyny. Pan Tomasz napisał:
„Moja historia jest trochę inna niż większość
czytanych tu podziękowań. W latach 90. odwiedziłem Sanktuarium w Łagiewnikach, ale sama
obecność była bardziej podyktowana ciekawoś
cią architektury niż by miała charakter religijny.
W roku 2014 zainteresowałem się życiorysem
Siostry Faustyny, jej objawieniami. Postanowiłem
kupić «Dzienniczek» Siostry Faustyny na początku bardziej z ciekawości. Po przeczytaniu niecałej
połowy dzienniczka odbyłem po piętnastu latach
przerwy spowiedź, wcześniej prosząc Siostrę
Faustynę o wskazanie dobrego spowiednika. Trafiłem na kapłana, który prowadził ze mną dialog
w konfesjonale – byłem pod wielkim wrażeniem.

Jeszcze została mi połowa
«Dzienniczka» do przeczytania. Uważam iż
św. Siostra Faustyna
jest darem dla
Koś
cio
ła.
Dobrze się stało że jej «Dzienniczek» został wydany i kult Bożego Miłosierdzia jest propagowany
przez Kościół. Dla mnie fenomenem tej książki
jest to, iż zwykła zakonnica, bez żadnego wcześniejszego przygotowania teologicznego ma
tak wielki dar i pisze z tak wielką łatwością, miłością o rzeczach, które dla wielu teologów są nieraz niezrozumiałe. Podziwiam jej determinację
i wielką Miłość do Jezusa”.

na konferencję:
„Świętość w ofierze
życia za dziecko”

Program
Konferencji

30 kwietnia, godz. 10.00
Parafia św. Antoniego w Toruniu,
ul. św. Antoniego 4

10:00 – Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady
ds. Rodziny KEP. Uroczyste złożenie znaczka św. Gianny
Beretty Molli na ołtarzu przez Pana Prezesa Poczty Polskiej Wiesława Włodka
10:45 – Przywitanie prelegentów oraz gości
11:00 – prof. Dorota Kornas-Biela: „Macierzyństwo darem i zadaniem kobiety”
11:30 – dr hab. Marek Czachorowski: „Pomiędzy heroizmem
a wielkością człowieka”
12:00 – Przerwa – kawa, herbata
12:30 – prof. Waldemar Rezynkowski: „Dziękuję Ci za matkę,
którą mi dałeś” bł. kard. Stefan Wyszyński
13:00 – Ks. Wojciech Miszewski i Pan Leszek Polakiewicz: „Moja
droga do Magenta i Mesero”
13:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rozalia Celakówna (1901-1944) to mistyczka
i wizjonerka. Pochodząca z Jachówki dziewczyna
była pierwszym z ośmiorga dzieci Tomasza i Joanny
z domu Kachnic. Opuściła dom rodzinny i udała
się do Krakowa, gdzie pracowała w szpitalu
św. Łazarza. Najpierw dostała się na oddział
chirurgii, a potem została przeniesiona na
oddział dermatologiczny, gdzie usługiwała osobom chorym wenerycznie. W ciągu
19 lat jej praktyki w szpitalu na jej dyżurze
nikt nie odszedł z tego świata bez pojednania się z Panem Bogiem.
W tym czasie doznawała wielu łask, a jedną z nich było rozmawianie
z Panem Jezusem. Często słyszała z Jego ust wezwanie, by wynagradzała
Mu za grzechy swych podopiecznych i by złożyła Mu w ofierze swe życie.
Codziennie uczestniczyła we Mszy Świętej, odprawiała też stacje drogi
krzyżowej i adorowała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modliła się o świętych kapłanów i o nawrócenie grzeszników. Z czasem do
tych intencji doszło wynagradzanie za grzechy – szczególnie za grzech
nieczystości i nienawiści.

Narośl znikła

Pani Irena z Grębowa kilkanaście
lat temu otrzymała łaskę za wstawiennictwem służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Kobieta wyznaje w swoim
świadectwie, że po modlitwie znikła
z jej ręki narośl.
„Kiedy w roku 1998 pojechaliśmy małą
grupką do Krakowa do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, tam poznałam
służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Udaliśmy się także na jej grób. Wtedy to miałam na palcu dziwną narośl, która się nie
goiła i mnie niepokoiła. Kolega, który był
z nami, kazał nam wziąć listek lub grudkę
ziemi z mogiły. Wzięłam listek i przyłożyłam na narośl. Po niedługim czasie narośl
zginęła i nie ma jej do dziś” – napisała
w świadectwie kobieta.
W czasie pielgrzymki pani Irena kupiła książkę, w której jest Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa za przyczyną służebnicy Bożej Rozalii. „Kiedy moja
siostra znalazła się w trudnej sytuacji
życiowej, odmówiłam tę nowennę w jej
intencji. Pod koniec jej odprawiania siofot. M. Pabis

fot: Poczta Polska

„Joanna Beretta Molla i Piotr Molla. Listy”)

fot: Rafael archiwum

Natychmiast po śniadaniu zabieramy nasze
narty i w dół... na trasy narciarskie. Zwykle ok. godziny 11.00 rozpoczynam pod okiem instruktora
mały kurs i – bez fałszywej skromności – nauczyłam się nawet zjazdów nieco trudniejszych. Bądź
jednak spokojny. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Albowiem tam, gdzie stok jest zbyt szybki,
sam instruktor wybiera trasę nieco łatwiejszą.
Jest naprawdę fantastycznie. Jakże się nie radować i nie uwielbiać Boga, kiedy się staje na górze,
pod błękitem nieba, na iskrzącym, białym śniegu!
Piotrze, Ty już o tym wiesz, że czuję się tak
szczęśliwa, gdy jestem w kontakcie z bardzo piękną przyrodą, iż mogłabym spędzać całe godziny
na jej kontemplacji. Natomiast po obiedzie, zaraz
po krótkim odpoczynku i spacerku, powracamy
na trasy zjazdowe i jesteśmy tam od ok. 15.00 do
18.00. Później czas się jakby zatrzymuje. Na szczęście mam drogie mi towarzystwo Piery (bardzo
wesoła osóbka), z którą wiele żartujemy!
I w ten oto sposób opisałam Ci mój dzień. Nieco inny od Twego, mój biedny Piotrze, ciągle tak
zapracowany.
Ale jeszcze tylko dwa dni i znów się zobaczymy. Cóż za radość!
Joanna

fot. arch.

św. Joanny Beretty Molli

3 marca 1955 r.
Najdroższy Piotrze!
Dziś w południe, wróciwszy z mojej wyprawy
narciarskiej, otrzymałam Twój ekspres. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wielką sprawił mi przyjemność? A wszystko to dzięki Twym jakże czułym
i ciepłym słowom, z których bije cała miłość, jaką
masz dla mnie. Dziękuję Ci, Drogi Piotrze. Ja również mam moją miłość dla Ciebie i często myślę,
że będziemy ją mieć zawsze. Masz tak dobry charakter i jesteś tak mądry, iż jestem przekonana, że
my nie możemy nie żyć w zgodzie. Przykro mi, że
w poniedziałek byłeś tak bardzo zapracowany.
Towarzyszę Ci zawsze myślą, a jeśli mogłabym Ci
pomóc, uczynię to z całego serca.
Dzień wczorajszy i dzisiejszy to dni tak cudownie słoneczne. Obudziłam się rano o 8.00 (Co za
drańciuch ze mnie! Ty jesteś już wtedy w biurze!),
ponieważ o 8.30 jest Msza święta.
Uwierz, nigdy jeszcze nie przeżywałam tak
Mszy świętej i Komunii, jak właśnie w tych dniach.
Kościółek, wyjątkowo piękny i spokojny, jest puściutki. Kapłan nie ma nawet ministranta. A zatem
Pan Jezus jest cały dla mnie i dla Ciebie, Piotrze. Albowiem tak już jest – gdzie jestem ja, tam jesteś ze
mną również Ty.

Rozalia

fot: Rafael archiwum
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stra dostała pracę. Odmawiałam ją także za swoją szwagierkę, która była chora
na chorobę nerwową i była w szpitalu
w Jarosławiu. Po odmówieniu nowenny
do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem służebnicy Bożej Rozalii wróciła
do domu zdrowa. Dziękuję za łaski, które otrzymałam z hojności Serca Pana
Jezusa za przyczyną Rozalii Celakówny”
– podkreśla kobieta z Grębowa.
Liczne obowiązki w pracy i poza nią
nadwerężyły jej siły. 7 września 1944 r.
bardzo poważnie zapadła na zdrowiu.
Kilka dni później, 13 września, zaopatrzona sakramentami spokojnie umarła. Jej grób znajduje się na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. 5 listopada
1996 r. ks. kard. Franciszek Macharski
otworzył w Archidiecezji Krakowskiej
proces kanonizacyjny dziewczyny
z Jachówki. Zakończył się on na szczeblu diecezjalnym 17 kwietnia 2007 r.
9 kwietnia br. papież Franciszek podpisał dekret uznający heroiczność cnót
Rozalii Celakówny.

Lekkomyślna,
niecierpliwa,
tak żywa, że
aż porywcza...
22 maja 2022 r. w Lyonie odbędzie
się uroczystość beatyfikacyjna Pauliny Jaricot (1799-1862). „Błagam Cię,
Matko Najświętsza, przyjmij mnie
pod skrzydła Twojej przemożnej
opieki i osłoń moje ubóstwo swoją
szatą, pod którą każdy może znaleźć
miejsce, abym przez zasługi cnót,
które zajaśniały w Tobie poprzez
siedem boleści, została przyjęta na
ucztę Baranka” – modliła się założycielka Żywego Różańca. Choć uważała się tylko „za zapałkę wzniecającą
ogień”, to stała się założycielką jednego z największych misyjnych dzieł
w Kościele.
Paulina Jaricot urodziła się jako córka bogatego przemysłowca. W domu
rodzinnym – a była to rodzina wielodzietna – otrzymała staranne wychowanie religijne. Była duszą towarzystwa.
Mówiła o sobie: „Lekkomyślna, niecierpliwa, tak żywa, że aż porywcza...”.
Jako piętnastolatka poważnie zachorowała. W tym czasie straciła także
mamę. To był wielki cios dla młodej
dziewczyny.
Dwa lata później usłyszała kazanie
o próżności, które mocno nią wstrząsnęło. Od razu poszła do spowiedzi
i postanowiła zmienić swoje życie.
Zrezygnowała z pięknych ubrań i wystawnych przyjęć. Złożyła prywatny
ślub czystości. Całym sercem zwróciła
się w stronę Pana Jezusa – z kilkoma
dziewczętami założyła Stowarzyszenie
Wynagrodzicielek Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Młode kobiety codziennie
adorowały Jezusa Eucharystycznego.

Rozkrzewiała wiarę

Jej starszy brat uczył się w seminarium duchownym w Paryżu. Z kores
pondencji, którą z nim prowadziła, oraz
z listów misjonarzy Paulina dowiedziała
się o niezwykle trudnej sytuacji finansowej na misjach i tragicznej sytuacji
dzieci, które w Chinach umierały z głodu. Niewiele się zastanawiając, postanowiła przyjść im z pomocą. Utworzyła
koła, w które chętnie zaangażowały się
robotnice zakładu przemysłowego. Tak
powstał fundusz na działalność misyjną
Kościoła i rozkrzewianie wiary.

Żywy Różaniec

Kiedy Paulina miała 23 lata, dzieło
które założyła, kwitło. Przejął je zarząd
Specjalnej Rady. Paulina otoczyła je duchową opieką – modlitwą różańcową.
Tak powstał Żywy Różaniec – „podzieliła różaniec na piętnaście części i zjednoczyła wokół niego piętnaście osób,
z których każda codziennie odmawia
jeden dziesiątek, rozważając odpowiadającą mu tajemnicę różańca, i w ten
sposób codziennie ofiarowana jest Najświętszej Maryi Pannie cała koronka”.
Dziełu modlitewnemu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów
oraz generał zakonu dominikanów, który w 1836 r. przyłączył Stowarzyszenie
Żywego Różańca do dominikańskiej Rodziny Różańcowej. Papież Grzegorz XVI
wydał breve aprobujące stowarzyszenie.
Objęło ono najpierw Lyon, potem całą
Francję, aż wreszcie inne kraje. Róże Różańcowe istnieją w parafiach na całym
świecie do dziś, obejmując modlitwą
miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.

Boże mój, wybacz im...

Dla Pauliny to wciąż było mało.
Widziała trudną sytuację francuskich
rodzin. Szukała sposobów, żeby im
pomóc. Cały swój majątek zainwestowała w budowę gmachu, który miał
być ośrodkiem przemysłowym, gdzie
robotnicy z rodzinami mieli się cieszyć
pracą roztropnie kierowaną i sprawiedliwie wynagradzaną. Niestety, inwestycja nie udała się – Paulina została
oszukana przez nieuczciwych ludzi
i do końca życia spłacała długi... Gdy
odchodziła z tego świata, modliła się:
„Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem, na miarę cierpień, jakie
mi zadali...”.

Dzieło żyje...

Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po
trzech latach liczyło dwa tysiące członków. Od 1922 r. ma ono status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne jest w 144 krajach całego świata. Żywy Różaniec
wciąż rozwija się i zdobywa nowych
członków...

fot. Œuvres Pontificales Missionnaires de France / Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0
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fot. VoytekS, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.5

Długo się o to starali,
aż wreszcie dopięli swego. Najcenniejszy zabytek Radomia, zabytkowy
zespół klasztorny Bernardynów, został wpisany
na listę pomników historii. Dołączył do 114 innych tego typu obiektów
w Polsce.
Znajdujący się w centrum Radomia klasztor został ufundowany w XV w.
przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Wkrótce wybudowano murowany, prosty i skromny kościół oraz
budynki klasztorne. Mimo
remontów obiekty zacho-

wały średniowieczny charakter. „Unikatowym obiektem klasztoru jest budynek
gospodarczy w skrzydle,
mieszczący pomieszczenie
kuchenne i wysoki komin,
tzw. piekarnik – pomieszczenie z wysokim piramidalnym kominem, niegdyś
mieszczące kuchnię klasztorną i prawdopodobnie
warzelnię wosku” – czytamy na stronie zabytek.pl.
Radomscy
Bernardyni
„zaangażowani byli w uroczystości towarzyszące wizytom królów Polski w Radomiu, a kiedy w XVII-XVIII w.
w mieście obradował Try-

na podst. zabytek.pl oprac. hb

Dziesięciu

kanonizowanych
Dwa miesiące i trzy dni
po uroczystych obchodach
400. rocznicy pierwszej zbiorowej kanonizacji w dziejach
Kościoła odbędzie się kolejna taka kanonizacja. Nie
licząc grup męczenników,
rzadko się bowiem zdarza,
aby podczas jednej ceremonii kanonizowano tak wielu
błogosławionych. 15 maja
będzie ich aż dziesięcioro.
400 lat temu, 12 marca
1622 r., papież Grzegorz XV
zaliczył do grona świętych
dwóch jezuitów: Ignacego Loyolę i Franciszka Ksawerego,
karmelitankę bosą Teresę od
Jezusa z Ávili, założyciela oratorianów Filipa Nereusza i jedynego świeckiego w tym towarzystwie – madryckiego rolnika Izydora Oracza. 15 maja
2022 r. zacne grono świętych
powiększy się o karmelitę,
dziennikarza i męczennika
z Dachau Tytusa Brandsmę;
Marię Rivier, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania
Maryi; Marię od Jezusa Santocanale, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Nie-

pokalanego Poczęcia z Lourdes; Karola de Foucauld, indyjskiego świeckiego męczennika
Łazarza Pillai (Devasahayam);
Marię Franciszkę od Jezusa
(Rubatto), założycielkę sióstr
Kapucynek Tercjarek z Loano;
Marię Dominikę Mantovani,
współzałożycielkę i pierwszą
przełożoną Instytutu Małych
Sióstr Świętej Rodziny; Cezarego de Bus, założyciela Kongregacji Ojców Doktryny Chrześ
cijańskiej; ks. Alojzego Marię
Palazzolo, założyciela Instytutu
Sióstr Ubogich (Instituto Palazzolo), i ks. Justyna Marię Russolillo, założyciela Towarzystwa
Bożych Powołań i Zgromadzenia Sióstr Bożych Powołań.

fot. ks Mariusz Wieleba

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
tablicy na ścianie kościoła
w Gawłuszowicach, upamiętniającej
chrzest św. Ignacego Łukasiewicza.

wiczem. Sam ciężko
pracował, mawiając,
„że człowiek na świecie
jest jak żołnierz na warcie, dopóki żyje, pracować musi, a co zapracuje, tego do grobu nie
zabierze; przyda się to dla innych ludzi”. Działał w radzie powiatowej i był posłem na Sejm
Krajowy we Lwowie.
Łukasiewicz był wielkim
społecznikiem i filantropem, zakładał szkoły, szpitale, budował
drogi, walczył z lichwą i pijaństwem, wspierał zakładanie kas
gminnych, finansował zdolnych
chłopskich synów, podnosił poziom gospodarki rolnej, bez rozgłosu, po cichu pomagał każdemu potrzebującemu.
Hojnie łożył na Kościół
i związane z nim instytucje, razem ze wspólnikiem ufundował
neogotycki kościół w Zręcinie,
za darmo dostarczał naftę ko-

wiodącej do Castellar. Zidentyfikowani przez jedną z sióstr,
zostali pochowani na Cmentarzu Generalnym w Walencji.
Młody Alberto znalazł się w gronie 91 hiszpańskich
męczenników (66 księży diecezjalnych, 8 osób zakonnych
i 17 świeckich), którzy zostali zabici z nienawiści do wiary
w latach 30. XX w. W Walencji zakończył się niedawno diecezjalny etap ich procesu beatyfikacyjnego.
Pablo Meléndez senior został beatyfikowany już wcześniej wraz z o. José Aparicio Sanzem i 231 towarzyszami.
Uczynił to w 2001 r. w Madrycie Ojciec Święty Jan Paweł II.
Hiszpanie mają już w sumie 2069 świętych i błogosławionych męczenników z tego najtragiczniejszego w historii
Hiszpanii okresu.

„Złotą regułą” nazywane są sło- gelii wg św. Mateusza. Zbawiciel
wa Pana Jezusa zawarte w Ewan- wypowiedział je, pouczając lud.
Brzmi ona następująco:

Święty Augustyn tak ten fragment komentował: „Czy miałbyś czelność modlić się do Boga,
a nie dostrzegać bliźniego, który jest tobie równy? Napisano w Księdze Przysłów: «Kto zatyka
swe uszy na wołanie ubogiego, sam będzie kiedyś wołał, a nikt go nie usłyszy» (Prz 21,13)”.

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”.

ściołom i klasztorom. W 1873 r.
otrzymał od papieża Piusa IX
godność szambelana papies
kiego i przywilej noszenia Orderu św. Grzegorza. W ostatniej
drodze towarzyszyło mu niemal
cztery tysiące osób.
„Łukasiewicz w całym swoim
życiu nigdy nie kierował się nis
kimi pobudkami, ambicją czy
interesownością (...). Pieniądze
zarabiał nie tyle dla siebie, co
dla czynienia dobra. (...) Dawanie było dla niego nieodłączną
częścią życia, podobnie jak praca czy głęboka religijność” – pisali autorzy biografii Ignacy Łukasiewicz (PIW, Warszawa 2021).

Ks. John Goddard

Z „biskupa”
księdzem

Dobre wieści z Londynu. Dwóch byłych hierarchów anglikańskich: 60-letni Jonathan Goodall, były „biskup
Ebbsflee”, i 74-letni John Goddard,
były „biskup Burnley”, przyjęło święcenia kapłańskie w Kościele katolickim.
Dlaczego „biskup” anglikański musiał być jeszcze raz wyświęcany? Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z bullą
Apostolicae curae papieża Leona XIII
z roku 1896 święcenia anglikańskie są
uznawane za nieważne. Dla kapłanów
przechodzących do Kościoła z anglikanizmu uczyniono jednak ustępstwo
– zwolniono ich z wymogu celibatu.
Obydwaj duchowni mają bowiem żony
i dzieci. Ksiądz G
oodall będzie proboszczem parafii św. Wilhelma z Yorku
w Stanmore i londyńskiej dzielnicy
Harrow, a ks. Goddard będzie najprawdopodobniej pełnił posługę w archidiecezji liverpoolskiej.

Na katolicyzm nawrócili go... muzułmanie!

fot. Library of Congress
/ Wikimedia Commons,
CC PD Mark

nie metody pozyskiwania nafty
z „oleju skalnego” oraz wynalezienie lampy naftowej. I choć
milionowe dochody płynące
z górnictwa ropy naftowej – paliwa i źródła energii – zapewniły mu fortunę, wiódł ubogi
franciszkański żywot, do końca
życia pozostając skromnym,
dobrym, miłosiernym, głęboko
wierzącym, kochającym Boga
i bliźniego, bardzo pobożnym,
nigdy niezaniedbującym praktyk religijnych katolikiem. Nie
na darmo nosił imię wielkiego
założyciela bonifratrów Jana
Bożego. Rozwijał górnictwo
i przemysł. Pracownikom swojej kopalni w Bóbrce i rafinerii
w Chorkówce zapewniał – pionierskie na owe czasy – 
m.
in. pomoc lekarską (w tym celu
założył kasę bratniej pomocy)
i emerytury, dbał o godziwe
warunki pracy. Z wdzięczności
nazywano go Ojcem Łukasie-

Rodzina Meléndez Boscá. W pierwszym rzędzie siedzą bł. Pablo Meléndez
Gonzalo z żoną Dolores i ich córkami. W drugim rzędzie drugi od lewej stoi
Alberto, a trzeci Pablo, za którego Alberto oddał życie.

Czy znasz Złotą regułę?

fot. ks Witold Szczur

Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) pochodził
ze szlacheckiej rodziny i niemal
całe swoje życie związał z terenami Podkarpacia. Był idealistą
i gorącym patriotą (za działalność patriotyczną siedział w austriackim więzieniu, pomagał
powstańcom styczniowym).
Z wykształcenia był aptekarzem, farmaceutą, ale na cały
świat rozsławiło go opracowa-

My mamy ojca Maksymiliana. Hiszpanie Alberto
Meléndeza Boscę. To właśnie jego nazwali „walenckim
Kolbem”. On także nie zawahał się oddać życia za bliźniego.
Działo się to w czasie prześladowań religijnych w Hiszpanii, tuż po wybuchu hiszpańskiej wojny domowej
(1936-1939). Alberto Meléndez był czwartym z dziesięciorga dzieci Pablo Meléndeza Gonzalo, sławnego prawnika
z Walencji, dobrego katolika i członka Akcji Katolickiej.
Jak czytamy w archidiecezjalnym tygodniku „Paraula”,
Alberto miał 27 lat, był kawalerem świeżo po studiach prawniczych, kiedy we wrześniu 1936 r. do drzwi jego rodzinnego domu przy ul. Kolumba w Walencji zakołatali „czerwoni”
– milicjanci z Frontu Ludowego. Przyszli, aby aresztować
ojca rodziny Pablo Meléndeza i jego najstarszego syna, który nosił takie samo imię. Pablo junior był już wtedy żonaty i miał dwoje dzieci. Alberto, chcąc go ratować, podał się
za niego. Aresztowano go wraz z ojcem i przewieziono do
więzienia w Walencji. W więzieniu znajdowali się również
ich znajomi, więc Alberto, nie chcąc, aby zamiana wyszła
na jaw, poprosił ich, by nazywali go imieniem starszego
brata. Pablo senior i Alberto zostali rozstrzelani nad ranem
24 września 1936 r., a ich martwe ciała porzucono na drodze

s. Maria Rivier

Skromny i dobry Ojciec Łukasiewicz
Wynalazca lampy naftowej
ochrzczony został 19 marca
1822 r. w parafii pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach
(obecne woj. podkarpackie,
powiat mielecki, diecezja sandomierska). W 200. rocznicę
tego wydarzenia w tym właśnie miejscu zainaugurowano
obchody ku czci tego wielkiego Polaka i katolika – Rok
Ignacego Łukasiewicza.

„Kolbe” z Walencji

fot. Wikimedia Commons, CC PD Mark

Radomskie cacko

bunał Skarbowy Koronny,
najczęściej w kościele bernardyńskim odbywały się
msze inauguracyjne, w których uczestniczyli magnaci i szlachta z całej Polski.
W 1863 r. klasztor przejęto
i zamieniono na więzienie”.
Rok później nastąpiła kasata klasztoru, a Bernardyni powrócili tam w latach
30. XX w.
W późnogotyckim jednonawowym
kościele
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej znajdują się kaplice św. Anny, św. Agnieszki
i Matki Bożej Anielskiej.
„Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła
jest późnogotycka grupa
pasyjna umieszczona w ołtarzu głównym, z końca
XV w. W kościele zachowały się także liczne tablice
epitafijne. Ściany kaplicy Matki Bożej Anielskiej
zdobi polichromia ukazująca wizerunki czczonych
w Polsce cudownych obrazów Matki Bożej, wykonana przez Adama Stalony-Dobrzańskiego (19381942 r.). W kaplicy znajdują
się m.in. częściowo zachowane późnogotyckie stalle
z ok. 1500 r.”.
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fot. Robin Myerscough,
Wikimedia Commons, CC-BY 2.0
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fot. paraula.org
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Ostatnie zdjęcie
żywego Charlesa
de Foucauld

Charles
de Foucauld
( 1858-1916)
był za młodu
źle wychowanym, bezczelnym, goniącym jedynie
za przyjemnościami
lekkoduchem. Porzucił naukę i zerwał
więź z Koś
ciołem. Został
wojskowym,
podporucznikiem, bawidamkiem
i hulaką, bohaterem wielu
towar z ysk ich
skandali. Wyżsi
rangą oficerowie oburzali się na

jego kompletny brak poczucia obowiązku, skandaliczne i aroganckie zachowanie.
Otrzymywał
reprymendy
i kary aresztu, aż wreszcie wydalono go z armii.
Nie trwało długo, a pogoń za
przyjemnościami zaowocowała
nudą i duchową pustką. Kiedy
w afrykańskim Południowym
Oranie wybuchło powstanie,
Charles de Foucauld podążył za
kolegami z wojska, by walczyć.
Poprosił o ponowne przyjęcie
do armii. Odznaczył się wielką
odwagą, a po zakończeniu batalii udał się w przebraniu na
wyprawę badawczą do Maroka,
zamieniając się w... skrupulatnego naukowca. Za swe badania otrzymał później złoty medal od Paryskiego Towarzystwa
Geograficznego. To właśnie
w Maroku spotkał Boga.
Na wiarę katolicką nawrócili
go muzułmanie! Właśnie tak!
Podczas pobytu w Maroku zain-

trygował go widok modlących
się wyznawców islamu – korzących się przed Bogiem dorosłych, poważnych mężczyzn.
Wydawało mu się wcześniej,
że religia jest domeną kobiet,
czymś absolutnie niemęskim.
Zrozumiał, jak bardzo się mylił.
I właśnie wtedy po raz pierwszy
w swym życiu pomyślał o Bogu,
po raz pierwszy zaczął się modlić. „Mój Boże, jeśli istniejesz,
daj mi się poznać” – prosił.
Po powrocie do Francji, w październiku 1886 r., de Foucauld
skierował swe kroki do kościoła
św. Augustyna w Paryżu, w którym posługiwał o. Henri Huvelin.
Chciał tylko porozmawiać, ale
kapłan nakłonił go do spowiedzi
i Komunii Świętej. Przyjęte sakramenty całkowicie go odmieniły.
Narastające pragnienie coraz
większej zażyłości z Bogiem i pokuty za swoje złe życie sprawiło,
że po trzech latach od pamiętnej
spowiedzi de Foucauld pożegnał

się z krewnymi i... wstąpił do zakonu trapistów. Z ochotą podporządkował się niezwykle surowemu, pozbawionemu jakichkolwiek wygód i przyjemności
klasztornemu stylowi życia.
Podczas
siedmioletniego
pobytu w klasztorach trapistów
we Francji, a potem w Syrii, pod
wpływem wielu duchowych lektur zapragnął jeszcze wierniej
naśladować Jezusa, prowadząc
ukryty żywot w Nazarecie. Żył
tam w skrajnym ubóstwie, wykonując najgorsze i najbardziej
uciążliwe prace, posługiwał siostrom z miejscowego klasztoru
klarysek. Ulegając namowom
ksieni i swojego ojca duchowego, w 1901 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Ponownie wyruszył
wtedy na Saharę, osiedlając się
w samym jej środku, w Algierii, wśród Tuaregów. Pragnął
przyciągnąć ich do Jezusa przykładem własnego życia – egzystencji całkowicie zgodnej

z Ewangelią, której głównym
motywem było naśladowanie
Chrystusa we wszystkim.
Na pustyni żył samotnie,
w całkowitym ubóstwie, chciał
być bratem dla ludzi równie
biednych jak on, którym ze
wszystkich sił pomagał. Żywił
się jedynie chlebem i wodą:
ubierał się jak beduin, wyuczył
się języka. Na wymyślonym
przez siebie habicie naszył
czerwone serce zwieńczone
krzyżem. Marzył o założeniu
wspólnoty zakonnej i napisał jej
regułę. Nie doczekał jej powstania. W 1916 r. zginął zastrzelony
przez szesnastoletniego Tuarega podczas napadu rabunkowego. Ziarno jego życia zaowocowało 20 lat później powstaniem Zgromadzenia Małych
Braci Jezusa. W 2005 r. Charles
de Foucauld został beatyfikowany, a teraz zostanie świętym.
Strony przygotował Henryk Bejda
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Ojciec Tytus Brandsma
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Karmelita, dziennikarz, męczennik z Dachau

Był kapłanem, karmelitą, profesorem
uniwersytetu, pisarzem, ekumenistą,
cenionym w Holandii wykładowcą
i dziennikarzem – od 15 maja będzie
mu przysługiwał tytuł: „święty”. Papież
Franciszek kanonizuje w Rzymie ojca
Tytusa Brandsmę, holenderskiego karmelitę, który zginął w Dachau.
Już jako mały chłopiec Tytus pełnił
posługę ministranta w kościele Franciszkanów – rozwijało się w nim nabożeństwo do Eucharystii i do Matki Najświętszej. Gdy miał 12 lat, poprosił o przyjęcie
do gimnazjum św. Antoniego prowadzonego przez franciszkanów w Megen.
Tytus był najlepszym uczniem w klasie,
pisał poezje, wygrywał wiele konkursów.

Karmelita

Kim zostać? Misjonarzem, kartuzem
czy franciszkaninem? Takie myśli nurtowały młodego mężczyznę. Chciał żyć
radykalnie, ale słabe zdrowie nie pozwoliło mu na to. Pomału dochodził do przekonania, że powinien znaleźć miejsce,
gdzie życie kontemplacyjne jest równoważone z życiem czynnym. I tak 17 września 1898 r. wstąpił do karmelitańskiego
nowicjatu. Miał wtedy zaledwie 17 lat.
W swoim pierwszym liście z nowicjatu
do rodziców Tytus napisał: „Wierzę, że Bóg
mnie tutaj powołał, ale módlcie się dużo za
mnie, abym poznał, czy wypełniam Jego
wolę czy nie. A jeśli by się okazało, że mnie
tutaj nie powołał, w co nie wierzę i w czym
nie pokładam nadziei, bo to życie czyni
mnie bardzo szczęśliwym, to abym poznał,
co muszę zrobić, aby Go zadowolić”.
17 czerwca 1905 r. Tytus przyjął święcenia prezbiteratu i wyjechał na dalsze
studia do Rzymu, gdzie pisał artykuły
i eseje na przeróżne tematy od teologii
i mistyki po naukę i socjologię, które
wysyłał do Niderlandów. Przyczynił się

także do powstania czasopisma niderlandzkiego „Róże Karmelu”.

Dziennikarz

Po powrocie z Rzymu Tytus zajął się
nauczaniem studentów karmelitańskich. Zaangażował się więc w zakładanie szkół katolickich. W efekcie w 1919 r.
została założona szkoła średnia dla biznesu, w której Tytus przez dwa lata uczył
matematyki oraz geometrii!
Drugim powołaniem o. Tytusa było
dziennikarstwo – nie tylko był autorem
tekstów, lecz także angażował się w kształt
i rozwój dziennikarstwa. Prowadził rekolekcje dla dziennikarzy katolickich.
W 1935 r., kiedy przygotowywał się do
wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, został mianowany przez kard. Jana de Jonga
asystentem kościelnym i kierownikiem duchowym związku dziennikarzy katolickich.
W ramach rozwoju dziennikarstwa katolickiego był wielkim orędownikiem warsztatów dziennikarskich, na których można
byłoby się nauczyć czegoś nowego.
Dla Tytusa dziennikarstwo nie było
celem, ale raczej środkiem do celu. Stwarzało możliwość docierania z przekazem
katolickim do czytelników. On zawsze
stał po stronie wolności i prawdy z miłością. Zwracał uwagę na to, aby przy
pisaniu nigdy nie zapominać o miłości
względem drugiego człowieka.

Aresztowany

Ojciec Tytus otwarcie krytykował systemy totalitarne, a niemiecki narodowy socjalizm przedstawiał wprost jako ideologię antychrześcijańską, która degraduje godność
człowieka, uzależniając ją od koloru skóry
czy innych drugorzędnych czynników.
Gdy rząd okupacyjny wymógł, aby
prasa katolicka publikowała rozporządzenia nazistowskie oraz antysemickie,

o. Tytus sprzeciwił się temu i 19 stycznia
1942 r. został aresztowany. Początkowo
umieszczono go w więzieniu w Scheveningen w celi 577, gdzie pozostał
do 12 marca 1942 r. Z celi więziennej
stworzył jakby celę zakonną z krucyO. Tytus w wieku 42 lat.
fiksem, z poezjami św. Teresy
z Avila, z własnym wewnętrznym rytmem dnia. Był więzioModlitwa za
ny w obozie koncentracyjnym
wstawiennictwem
w Amersfoort, w więzieniu
w Kleve, aż w końcu słaby
św. Tytusa Brandsmy
i schorowany trafił do Dachau.
oże, nasz Ojcze, źródło życia i wolW tym samym obozie znajdoności, poprzez Twojego Ducha Święwali się także polscy karmelici:
tego, Ty dałeś św. o. Tytusowi odwagę
o. Albert Urbański i bł. Paweł
do zaświadczenia o ludzkiej godności
Hilary Januszewski. Ze względu
nawet wśród cierpienia i poniżających
na stan zdrowia Tytus trafił do
prześladowań. Daj nam tego samego
infirmerii, gdzie został poddany
Ducha, abyśmy, odrzucając wszelkie
eksperymentom. Skopanego
kompromisy ze złem, mogli dać zawsze
pewnego razu przez kapo więi wszędzie wierne świadectwo Twojej
ziennego, pozostawiono go sastałej obecności wśród nas. Prosimy o to,
mego na wiele godzin w błocie.
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
W archiwum kurii generalAmen.
nej znajduje się świadectwo
pielęgniarki, która wykonała
śmiertelny zastrzyk. Zaświadcym: „Opamiętajcie się!”, „To już się działo
cza ona o wyjątkowej postawie Tytusa, w historii ludzkości!”, „Wyciągnijcie naukę!”.
o jego wyjątkowej dobroci i łagodności
Mimo iż o. Tytus był wielkim intelekoraz o jego wielkiej wierze. Ojciec Tytus tualistą i tak mówili o nim współcześni,
umarł w niedzielę 26 lipca 1942 r.
w codzienności pokazał najprostsze

B

Dlaczego dziś?

Ojciec Maciej Guzik, przeor klasztoru karmelitów „Na Piasku” w Krakowie:
Ojciec Tytus jest dla współczesnego
świata ważnym świadkiem chrześcijańskiej miłości. W czasie, gdy w Europie
szerzy się nienawiść, wojna, przemoc
i pogarda dla człowieka, którego po raz
kolejny uprzedmiotowiono, upokorzono,
a interesy „możnych tego świata” stają się
ważniejsze niż wolność, godność i miłość
innego, o. Tytus staje się głosem wołają-

fot. arch. karmelitów

C

Rodzina Brandsma na zdjęciu wykonanym ok. 1918 r. Pierwszy od lewej – o. Tytus.

środki do świętości: prosta pobożność,
głęboka wiara, miłość niewahająca się
oddać życia i przebaczenie wszelkiego zła, którego doświadczyć można od
innych. Pielęgniarka podająca w obozie o. Tytusowi zastrzyk uśmiercający,
otrzymała od niego osobisty różaniec,
który zachowała i który stał się w jej życiu konkretnym znakiem nawrócenia,
a zaszczepiona w niej miłość do Maryi
i wiara w Jej przemożne wstawiennictwo uczyniły jej życie pełnym nadziei na
ostateczne zwycięstwo dobra.

Cud w procesie kanonizacyjnym

ud zatwierdzony do kanonizacji o. Tytusa dotyczy uzdrowienia
„z czerniaka węzłów chłonnych z przerzutami” jednego z jego współbraci
zakonnych ze Stanów Zjednoczonych.
Biopsja wykazała, że „czerniak guzkowaty złośliwy” objął „śliniankę przyuszną, okolicę skroniowej, a liczne
guzki były obecne także w przyusznicy
i szyi”. 30 lipca 2004 r. chory przeszedł
operację i 4 sierpnia został wypisany
do domu w stanie dobrym, jakkolwiek
rokowania lekarzy były negatywne.
O wstawiennictwo bł. Tytusa prosił
sam uzdrowiony kapłan, który pełnił

urząd proboszcza, zaprosił do modlitwy za jego przyczyną także swoich
krewnych, parafian, współbraci, siostry zakonne i kapłanów. Otrzymał
też od jednego ze współbraci relikwię
błogosławionego, którą przykładał
do chorych miejsc.
Lekarze badający chorego uznali, że jego szybkie, trwałe i całkowite
wyzdrowienie jest niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia, a teologowie wykazali związek
przczynowo-skutkowy pomiędzy nim
a modlitwą do o. Tytusa.

Zamów bezpłatny katalog!
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ks. Józef Niżnik

Lynn Eib

Święty Andrzej Bobola
ze Strachociny

Bóg wygrywa z rakiem

AA, 21×30, s. 72, twarda,

Rak to bardzo głęboka rana, ale uzdrawiający dotyk Boga sięga jeszcze głębiej.
Uzdrowiona z raka Lynn Eib wie z własnego doświadczenia, że Bóg może bezpośrednio dotknąć i uzdrowić człowieka.
Dokładnie tam, gdzie człowiek potrzebuje
uzdrowienia. To książka zawierająca pełne mocy świadectwa o pacjentach z rakiem i ich rodzinach, dotkniętych przez
Boga w cudowny sposób.

Album opisuje historię kultu Świętego,
za punkt wyjścia mając Strachocinę –
jego rodzinną miejscowość. Przedstawia
zadziwiające wydarzenia, zjawienia
i cudowne interwencje wielkiego
Patrona. Opowiada o tajemniczej postaci pojawiającej się na plebanii: nikt
w Strachocinie nie przypuszczał, że to
właśnie Andrzej Bobola…

AA, 14×20, s. 248, miękka
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Małgorzata Pabis, Henryk Bejda, Piotr Rak

Nieludzką ręką uczynione
RAFAEL, 20×29, s. 120, twarda,

Mimo rozwoju techniki i najnowszych
metod badawczych wciąż nie udaje się
wytłumaczyć fenomenu przedmiotów,
które zdają się pochodzić bezpośrednio
z Nieba. W albumowym ujęciu prezentujemy ich najbardziej niesamowite przykłady. Ta wyjątkowa książka wprowadza
nas w świat cudownych darów nie z tego
świata, zapewniając nam żywą, reporterską prezentację faktów oraz bogactwo barwnych ilustracji.

Zamówienia:

Rabat 25%

tel. 12

Chrystus w obozie śmierci
AA, 14×20, s. 192, miękka

Wstrząsające świadectwo więźnia
Buchenwaldu, księdza Leonharda
Steinwendera. Swoje przeżycia lat najcięższej próby spisał on bezpośrednio
po zakończeniu wojny. Ciągłe zagrożenie
życia, potajemne odprawianie liturgii,
codzienne umieranie współwięźniów
i obozowych przyjaciół…
Wszystko to nie było w stanie złamać
ks. Steinwendera i jego towarzyszy.

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

D. Żuk-Olszewski

św. Joanna Beretta Molla, Piotr Molla

Licencja na zabijanie

Listy

WYD. AA, 14×20, s. 224, miękka

RAFAEL, 14×20, s. 384, miękka

Historia legalnych aborcji od zbrodni
sowieckich po współczesność!
Książka w rzetelny sposób ukazuje
przerażające i tragiczne dzieje aborcji
w ZSRR, Rosji, USA i na całym Zachodzie.
Przedstawia również rozwój klinik
Planned Parenthood oraz obecne naciski zmierzające do poszerzenia tzw.
„prawa do aborcji” w państwach Unii
Europejskiej.

Święta Joanna Beretta Molla i Piotr Molla
byli małżeństwem ożywianym pełną
pasji miłością do siebie i do Chrystusa.
Świadczy o tym obfita korespondencja,
którą publikujemy w całości. Listy obojga
małżonków dowodzą, że droga do świętości prowadzi nie tylko przez klasztory czy
posługę kapłańską, ale również przez pracę, miłość małżeńską oraz poświęcenie
się wychowaniu i wykształceniu dzieci.

Przesyłka gratis już od 120 zł!

Alençon, bazylika

fot. N. JUNG

– Ludwik i Zelia Martin

Rozmowa z ks. Thierrym Hénault-Morelem
na tym polega siła świadec- sami nie jesteśmy wyjątkowi,
Ksiądz Thierry Hénault-Morel jest kustoszem sanktuarium śśw. Ludwika i Zelii że
twa małżonków Martin: małżeń- nie dostąpiliśmy niesamowitych
Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w Alençon na północy Francji. stwo jest drogą do przeżywania łask, to świętość nie jest dla nas:
Chyba nie sposób mówić
o św. Ludwiku i św. Zelii, nie
wspomniawszy o ich bardzo
popularnej córce, św. Teresie
z Lisieux. Niektórzy twierdzą
jednak, że należałoby nazywać ją św. Teresą z Alençon...
Oczywiście możemy mówić,
że św. Teresa jest z Alençon,
ponieważ tutaj się urodziła
i przeżyła pierwsze lata u boku
obojga rodziców Ludwika i Zelii
Martin. Tutaj została ochrzczona. To śmierć mamy, która zmarła na nowotwór w wieku 46 lat,
sprawiła, że owdowiały tata
przeniósł się wraz z córkami
do Lisieux. Teresa miała wówczas cztery i pół roku. Jednak
w jej pamięci zdążyły się wyryć

fot. OT Alencon

Bazylika, kaplica z chrzcielnicą

wspomnienia, w szczególności pięknych, wiejskich pejzaży
wokół miasta. W późniejszym
czasie przynajmniej dwukrotnie wracała do Alençon, razem
z ojcem i siostrami na wakacje
u przyjaciół ojca. A kiedy przyjeżdżała do Alençon, naturalnie
szła na grób mamy...
Ludwik i Zelia Martin zostali
przez Kościół ogłoszeni świętymi. To wydarzenie odbiło się
szerokim echem. Czy dokonali
oni czegoś wyjątkowego?
To nie byli pierwsi małżonkowie, którzy zostali uznani przez
Kościół za świętych. Na szczęście
żyli wcześniej inni małżonkowie,
których Kościół ogłosił świętymi.

W przypadku Ludwika i Zelii nowość polega na tym, że zostali
ogłoszeni świętymi razem, jednocześnie. Po raz pierwszy prowadzone najpierw indywidualnie i oddzielnie procedury beatyfikacyjne Ludwika i Zelii zostały decyzją Pawła VI połączone
i zaczął się toczyć już wspólny
proces beatyfikacyjny, potem
kanonizacyjny. W gruncie rzeczy poprzez tę parę małżonków
Kościół chce pokazać wszystkim
świadectwo świętości w małżeństwie. Małżeństwo jest bowiem
godną podziwu i przebogatą
drogą do świętości poprzez miłość: zarazem małżeńską, rodzicielską, rodzinną, braterską pośród rodzeństwa... I ta miłość jest
przeżywana nie tylko wewnątrz
małżeństwa, lecz także ma się
ukonkretniać i wyrażać w życiu
zawodowym, w solidarności
z potrzebującymi, w zaangażowaniu społecznym, politycznym
i kościelnym, jak to czynili święci
Ludwik i Zelia w swojej epoce.
W istocie, owa miłość, w oparciu o sakrament małżeństwa,
odmienia się przez te wszystkie
przypadki, przybiera najróżniejsze oblicza. Jestem przekonany,

świętości we wszystkich aspektach życia ludzkiego.
Bardzo lubię ten fragment
z adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii nuntiandi, gdzie
mówi co prawda o Ewangelii,
ale można to odnieść do świętości, którą przeżywamy zarówno
w skomplikowanym świecie polityki, życia społecznego, gospodarczego, jak i w miłości, w rodzinie, w wychowywaniu dzieci
i młodzieży, w pracy zawodowej
i w cierpieniu...
Czy Ludwik i Zelia dokonali
czegoś wyjątkowego? Myślę, że
cechuje ich coś innego, mianowicie świętość, do której wszyscy jesteśmy wezwani. Przypomina o tym II Sobór Watykański
w Konstytucji Lumen gentium
(n. 40): „Dlatego dla wszystkich
jest jasne, że wierni każdego
stanu i zawodu powołani są do
pełni życia chrześcijańskiego
oraz doskonałej miłości”.
My zawsze mamy tendencję,
by szukać spraw, wydarzeń wyjątkowych, niecodziennych, niesamowitych, cudownych. Także
w dziedzinie świętości, w życiu
duchowym. Ale to nieraz prowadzi do wniosku, że skoro

chętnie zostawilibyśmy ją innym! Otóż nie, świętość jest dla
każdego z nas, o czym w swoim
czasie przypominała św. Teresa.
Na przykład współcześni rodzice: właśnie dlatego, że prowadzą życie zawodowe, robią
interesy, zarządzają, a przy tym
wychowują dzieci, zajmują się
domem. To wszystko nie powinno jednak przeszkadzać im na
drodze do świętości. Świętość
jest dla wszystkich, nie tylko dla
wybranych, dla elity – właśnie
o tym z mocą i czułością przypominają Ludwik i Zelia Martin.
Byli przedsiębiorcami, rodzicami, społecznikami, mieli liczną
rodzinę, zajmowali się biednymi, wychowywali córki, jeździli
na wieś, zmagali się z chorobami, przeżywali śmierć najbliższych – i w swej codzienności
zostali świętymi.
W jaki sposób żyli święci na co
dzień? Czy może Ksiądz podać
jakieś przykłady?
Przy drugim domu rodziny
Martin w Alençon, w którym jest
obecnie poświęcone jej muzeum,
znajduje się kaplica. W przejściu
między domem a kaplicą są trzy
stopnie, a na nich wyryte trzy zda-
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nia, które dobrze ujmują sposób
życia Ludwika i Zelii, a więc ich
drogę do świętości.
Pierwsze to: „Bogu pierwszemu służyć”. To pierwszy, najważniejszy punkt orientacyjny
na ich drodze. Ludwik i Zelia
byli dwiema istotami, które
dały się pociągnąć Bogu. Oboje mieli wielkie nabożeństwo
do Matki Bożej, choć było ono
może bardziej widoczne u Zelii.
Oboje w swoim czasie myśleli
o całkowitym poświęceniu się
Bogu w życiu zakonnym. Ludwik zostawił piękną modlitwę
opartą na słowach z Pieśni nad
Pieśniami: „Pociągnij mnie za
sobą! Pobiegnijmy do wonności
olejków twoich!” (Pnp 1,4 – LXX).
A św. Teresa, zapewne nieświadoma, jak wiele znaczyły te słowa dla jej ojca, miała napisać komentarz do tego samego zdania
niedługo przed śmiercią, gdy
już nie mogła utrzymać kałamarza i pióra, ołówkiem, pośród
ostatnich zapisków. W każdym
razie mamy tu stały element,
u rodziców i u córki, wielkie pragnienie Boga, wielkie upodobanie w Bogu, któremu w sposób
zupełnie naturalny zostawia się
pierwsze miejsce w życiu.
Ludwik i Zelia rozpoczynali
dzień od Mszy Świętej. Chodzili
do kościoła wcześnie rano, na
„mszę ubogich”. To było również

wyrazem ich braterstwa w wierze z biednymi. Rano i wieczór
rodzice wraz z córkami modlili
się wspólnie całą rodziną. Z listów Zelii wiemy, że co wieczór
przed snem, gdy córki były już
w łóżkach, miała czas na modlitwę osobistą.
Myślę, że warto, abyśmy regularnie zadawali sobie pytanie,
jak wygląda nasza relacja z Bogiem, czy może nie oziębła, czy
On wciąż jest wielką miłością
mojego życia?
Drugie zdanie to: „Sprawiedliwość i miłość (caritas)”. O ile
pierwsze zdanie, „Bogu pierwszemu służyć”, odnosiło się do
pierwszych trzech przykazań
i do Pana Boga, o tyle drugie
skupia naszą uwagę na bliźnim,
na miłości braterskiej.
Ludwik i Zelia stale troszczyli
się o ubogich. Ludwik ukształtował swoją duchowość i wrażliwość w konferencjach św. Wincentego à Paulo. Dzielił się nią
z żoną i córkami. Nie wahali się
przyjmować wspólnie potrzebujących pod swym dachem. Ważne było to – jak pisał inny uczeń
św. Wincentego à Paulo, bł. Fryderyk Ozanam – żeby dawać jałmużnę w taki sposób, aby obdarowany nie poczuł się dotknięty,
lecz żeby między obdarowującym a obdarowanym zaistniała
jakaś forma wzajemności.

Był więc w ich życiu wymiar
miłości braterskiej. Ale był też
wymiar dążenia do większej sprawiedliwości, szczególnie w wymiarze społecznym. Chodziło
o to, by nie tylko zwalczać skutki
niesprawiedliwości, jak ubóstwo,
lecz także świadomie i czynnie
budować sprawiedliwość.
I trzecie zdanie: „Miłość i zaufanie”. Te dwa słowa często
powracają w korespondencji
Zelii, a także w pismach Teresy. U matki można „miłość i zaufanie” traktować jako pewien
rys w wychowaniu. Pisała na
przykład: „Twardość, surowość
nigdy nikogo nie nawróciła, jedynie miłość może odmienić
serce mich córek”. A zatem głosi
prymat miłości i ufności, jakby
„mimo wszystko”, stale odnawianej wbrew zawodom.
Co ciekawe, świętość w życiu
Ludwika i Zelii nie jest jakimś ideałem, który mieliby wprowadzać
w życie za wszelką cenę i niejako
wytężając muskuły. Jest raczej
prostą, zwyczajną historią, która
nie zawsze biegnie tak jakby sobie tego życzyli. Przecież chcieli
zrealizować to powołanie, które
uznawali za pierwsze – powołanie do życia zakonnego. A wybrali drogę życia małżeńskiego.
Przecież nie chcieli, by w małżeństwie dotknęły ich choroby
– nowotwór Zelii i zwyrodnienie
Te k s t

Dom rodziny Martin, sypialnia

fot. Maison natale

Zwyczajni święci

fot. Maison natale
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Dom rodziny Martin

fot. Maison natale
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układu nerwowego u Ludwika
czy gruźlica u Teresy. A w tym
wszystkim, co Bóg zsyłał im nieoczekiwanego, niejednokrotnie
bolesnego, żyli wiarą i nadzieją.
Przy takiej postawie, przy
takiej ufności, nawet jeśli nie
wszystko idzie tak jakbyśmy

s p o n s o r o w a n y

Papież miał umrzeć

Nowa książka Wydawnictwa św. Stanisława BM
Zamach krok po kroku – minuta po minucie. Czy na placu
św. Piotra rzeczywiście była zakonnica, która ciągnęła zamachowca za rękaw i czy była to
matka Speranza, której przypisywano dar bilokacji? Jak siostra Letizia – inna kobieta w habicie – zatrzymała Alego Ağcę
przed bazyliką? Ile zamachów
przeżył Jan Paweł II?
Odpowiedzi na te pytania
znajdziemy w najnowszej książce
Wydawnictwa św. Stanisława BM,
która ukaże się już w maju. Książka jest tłumaczeniem włoskiej
publikacji. Jej autor, dziennikarz
Antonio Preziosi, nie zatrzymuje
się na szczegółowej rekonstrukcji
wydarzeń z 13 maja 1981 r., ale
idzie dalej, analizując wszelkie
dostępne dokumenty i świadectwa ludzi będących obok papieża

w tym krytycznym momencie,
i ukazuje nam cierpienie, które
odtąd stało się misją Jana Pawła II
już do końca jego ziemskich dni.
Wątek zamachu na życie Jana
Pawła II stał się dla autora także
drogą odkrywania niezwykłej
więzi, jaka łączyła papieża z Maryją. Jego cudowne ocalenie było
niejako konsekwencją zawierzenia Matce Bożej od dzieciństwa,
przez wytrwałe, do końca wypełniane „Totus Tuus”.

„W chwili, kiedy padałem
na placu św. Piotra, miałem
wyraźne przeczucie, że wyjdę z tego. Ta pewność nigdy
mnie nie opuściła, nawet
w najgorszych chwilach, bądź
po pierwszej operacji, bądź
w czasie choroby wirusowej.
Czyjaś ręka strzelała, ale inna
ręka prowadziła kulę”.
Jan Paweł II, fragment książki
Papież miał umrzeć

Napisz lub zadzwoń:
tel. 12 257 53 16, kom. 607 066 763,
edyta@stanislawbm.pl
w w w.stanislawbm.pl

tego chcieli, Pan Bóg z wydarzeń naszego życia stwarza naszą historię świętą. On znajdzie
sposób, by obdarować nas jeszcze obficiej, by dać nam skarb,
o który nie prosiliśmy, o którym
nawet nie myśleliśmy...
Rozmawiał Piotr Rak
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Być we wspólnocie Kościoła,
aby zachować wiarę

Niezapominajka błotna (Myosotis scorpioides)
Trudno sobie dziś nawet
wyobrazić, jak wiele roślin
i kwiatów nosiło w dawnych
czasach nazwy nawiązujące
do chrześcijaństwa – do Boga,
Matki Bożej, aniołów, świętych, katolickich tradycji.
Amerykańscy
entuzjaści
roślin i badacze z założonej
w 1951 r. Filadelfii organizacji
Mary’s Gardens, która oprócz
badań zajmowała się także
asystą przy zakładaniu Ogrodów Maryjnych, naliczyli ich
i spisali ponad 600 (ich lista
znajduje się dziś w zbiorach
Biblioteki Maryjnej Międzynarodowego Instytutu Badań
Maryjnych w Dayton w stanie
Ohio). Ogromna część z takich
nazw odnosi się do życia, wyglądu, tajemnic, przywilejów
Maryi. Dziś, oprócz popularnej Gwiazdy Betlejemskiej,
w większości nazwy te są, niestety, mało znane, a szkoda!
Przypomnijmy niektóre z nich.
Płaszczem Maryi nazywano
przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris), Jej Bucikami
orlik pospolity (Aquilegia vul-

garis), Jej Łzami – cymbalarię
bluszczykowatą (Cymbalaria
muralis) czy ostróżkę ogrodową (Delphinium ajacis), Jej
Oczami nazywano niezapominajki błotne (Myosotis scorpioid.) i houstonię błękitną (Houstonia (caerul.)), Jej Palcami
złotokap zwyczajny (Laburnum
anagyroid.), Ziołem Madonny
była nazywana parietaria lekarska (Parietaria (offic.)), a kosaciec niemiecki (Iris Germanica) – Jej Mieczem Boleści.
Znano też m.in. Krwawe
Krople Krwi Jezusa, czyli arizemę trójlistokową (Arisaema
triphyl.), Anielskie skrzydła,
czyli kaladium ogrodowe (Caladium (hortul.)), meksykańską
Ochrzczoną Duszę, zwaną też
Głową Starca, czyli kaktusa Cephalocereus sen., Boże Palce,
czyli dymnicę pospolitą (Fumaria Officinalis), plecy Naszego
Pana – krwawnik pospolity
(Achellea millefol.); z ucieczką
do Egiptu kojarzono jałowiec
(Juniperus (oxyced.)) czy len (Linum (usitatiss.)).
hb

iele pytań nasuwa się po lekturze tego
fragmentu Ewangelii. Oto niektóre z nich:
Gdzie był i co robił Tomasz, kiedy pozostali z grona Dwunastu, bojąc się Żydów, zamknęli
się w Wieczerniku? Kiedy Tomasz otrzymał Ducha
Świętego i prawo odpuszczania grzechów, skoro
w momencie obdarowania nie był w Wieczerniku
z innymi? Czy w ogóle Tomasz wiedział, że tamci
,,coś” od Jezusa otrzymali i czy miał świadomość
tego, ile stracił? Dużo tych pytań, ale pozwólmy,
aby dziś jeszcze pozostały bez odpowiedzi.
Zatrzymajmy się w tym momencie tylko przy
jednej prawdzie, która sprawdziła się w życiu Tomasza i często, niestety, sprawdza się w naszym
życiu: nie będąc we wspólnocie Kościoła, narażamy się na utratę wiary.
Żaden z uczniów po spotkaniu ze Zmartwychwstałym nie miał wątpliwości w wierze. Przeciw-

fot. Alicia Martinez

Pobożne kwiatki

Duccio Buonisegna, Niewierny Tomasz
fot. Annika Haas, EU2017EE Estonian Presidency, Wikimedia
Commons, CC-BY 2.0

dzie Boże, lecz także nieustannie dzieli się tym, co otrzymał,
stając się w ten sposób niejako
„dystrybutorem miłości”, która
ma również wyraz materialny
i wymaga wrażliwości, ale też
i pomysłowości. Przede wszystkim wymaga jednak osobistej
świętości i systematycznej formacji w duchu miłosierdzia,
aby tą drogą dążyć do coraz
pełniejszego zjednoczenia mis
tycznego z Bogiem w Chrystusie i do coraz ofiarniejszej służby drugiemu człowiekowi.
Warto budzić w sobie świadomość dotyczącą owoców,
jakie rodzą się z praktykowania czynnej miłości bliźniego,
która jest sposobem budzenia
wrażliwości naszego sumienia,
a także pozwala nam głębiej
wejść i dotknąć samego serca Ewangelii. Wspominanymi
owocami miłości bliźniego są:
1. łaski przeznaczone dla tych,
którzy praktykują uczynki miłosierdzia; 2. upodabnianie się do
Chrystusa, który nauczał nas,
jaka powinna być nasza postawa wobec innych; 3. zadośćuczynienie za nasze grzechy;
4. zdążanie drogą do nieba.
Ks. Leszek Smoliński

W

fot. Jörg Hempel, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0 de
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się własnej pychy. Chodzi więc
o nastawienie wewnętrzne, które sprawia, że każdy czyn może
nabrać cech czynu miłosierdzia.
Dzisiejszy świat, w którym
doświadczamy tak wiele znieczulicy i obojętności, jest szczególnie uwrażliwiony na świadectwo czynu. Czyn miłosierdzia to akt miłości współczującej, wybaczającej, śpieszącej
z pomocą, który ma swój wzór
i źródło w osobie Jezusa Miłosiernego. Moc do jego spełniania trzeba czerpać ze zdroju sakramentów świętych. Podstawowym motywem czynu miłosierdzia ma być dla człowieka
wdzięczna miłość do Chrystusa
za doznane od Niego miłosierdzie. Jeśli nawet pojedyncze
akty tak pojmowanego miłosierdzia są cenne same w sobie,
jednak w życiu chrześcijańskim
winno się dążyć do stopniowego wyrobienia w sobie trwałej
postawy. Chodzi zaś o postawę gotowości spieszenia z pomocą i służenia człowiekowi
będącemu w potrzebie. Mamy
się stawać bliźnim, czyli kim bliskim wobec każdego człowieka. Wyrobieniu takiej postawy
winna pomagać taka świadomość, że każda osoba ludzka
jest w oczach samego Boga
cenna, że za każdego Chrystus
oddał swoje życie.
„Miłość bliźniego jest drogą do spotkania również Boga,
a zamykanie oczu na bliźniego
czyni człowieka ślepym również na Boga” (DCE, 16). Dlatego
chrześcijanin jest człowiekiem,
który nie tylko głosi miłosier-

Carl Bloch, Uzdrowienie niewidomego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos,
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz
z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

fot. Wikimedia Commons

zdrawia nas słowami: „Pokój wam!”.
Jezus jest Miłością i Radością.
Ta duża litera
każe nam odrzucić banalne
znaczenie tych
wyrazów. Nie
chodzi o wesołkowatość, różowe baloniki w kształcie serca czy o spokój. Kaliber
tych słów jest większy, sięga poza nasze ludzie możliwości. Odpowiedzią na Zło może być tylko Miłość,
Pokój, Radość i Nadzieja. Sama zmiana pisowni jednak nie wystarczy, bo dużą literę musimy wprowadzać we współpracy z... Nim!

Miłosierdzie czynów
odpowiedzi na pytanie,
jak dawać świadectwo
wiary w dzisiejszym świecie,
przychodzi nam z pomocą
św. Jakub, który przypomina
w swoim Liście, że „wiara, jeśli
nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”
(2,17). Echem tego stwierdzenia
są słowa Jezusa skierowane do
św. Faustyny: Jezus mówi do
św. Faustyny, że: „nawet najsilniejsza wiara, nic nie pomoże
bez uczynków” (Dz. 742). Dlatego Pan wskazał „trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźniemu: pierwszy – czyn, drugi
– słowo, trzeci – modlitwa;
w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest
niezbitym dowodem miłości ku
mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu” (tamże).
Chrystus nauczył nas, że
człowiek nie tylko doświadcza
miłosierdzia Boga samego, lecz
także jest powołany do tego, by
sam czynił miłosierdzie drugim
(por. DiM, 14). Czyn miłosierdzia
jest zatem odpowiedzią człowieka na miłosierdzie okazane
mu przez Boga i znakiem wiarygodności chrześcijaństwa. Faustyna określa istotę miłości bliźniego – pierwsze: usłużność dla
ludzi; drugie – nie mówić o nieobecnych i bronić sławy bliźniego; trzecie – cieszyć się z powodzenia bliźniego (Dz. 241). To
jakby pozorne określenie miłości bliźniego jest najtrudniejsze
do wykonania w życiu codziennym. Wymaga ono nawrócenia
i przemiany w celu pozbycia

fot. arch. W. Kostrzewy

J

ęzyk polski ma znaczenie! Co ważniejsze,
przyglądając się dyskusji wokół: „na Ukrainie”
vs. „w Ukrainie”, chyba wszyscy odczuliśmy, że
jego niuanse, poprawne użycie to coś więcej niż fanaberia polonistów, dziennikarzy i szeroko pojętej
„gramatycznej policji”. Spór „na” vs. „w” zostawiam
językoznawcom. Tym razem chciałam zwrócić uwagę na niedocenianą wielkość liter. Możemy komuś
życzyć (co pewnie przy okazji świąt Wielkiej Nocy
miało miejsce) radości, miłości i pokoju. A to wszystko może się wydawać dość banalne, gdy za naszą
wschodnią granicą dzieją się rzeczy, które miały być
tylko historią, najciemniejszą w dziejach ludzkości,
ale na zawsze minioną. Jak trwać w radości zmartwychwstania? Jak czuć pokój w sercu? Jak mówić
o miłości, gdy nienawiść i zło panoszy się po świecie
z taką siłą? Tu wracamy do rozmiaru litery! Jezus po-

Ewangelia wg św. Jana 20,19-31

Radio Plus

fot. Wikimedia Commons

Weronika Kostrzewa
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Proliferka
prezydentem!

Chrześcijaństwo nie jest dla niej pustym słowem. Podobnie jak premier Victor Orban jest wyznającą kalwinizm protestantką należącą do Węgierskiego Kościoła Reformowanego. 10 maja br.
44-letnia ekonomistka, prawniczka i urzędniczka
państwowa Katalin Éva Veresné Novák obejmie
urząd prezydenta Węgier. Będzie pierwszą kobietą
na tym stanowisku.
Urodzona w Segedynie (Szeged) na południu
Węgier Katalin Novák jest mężatką, ma troje dzieci. Broni chrześcijańskich wartości, opowiada się za
obroną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej
śmierci i za polityką prorodzinną. „Będę z tymi, do
których należę: z Węgrami” – zadeklarowała po wyborze na prezydenta. To także dzięki jej zabiegom
od 2019 r. wszystkie Węgierki, które mają czworo
lub więcej dzieci, zostały dożywotnio zwolnione
z płacenia podatków.
W 2019 r. prezydent Andrzej Duda uhonorował
Katalin Novák Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP „za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy”.
hb

nie, ich wiara umocniła się do tego stopnia, że
przyjęli męczeństwo. Z Tomaszem było inaczej.
Na początku nie tylko nie umocnił swojej wiary,
ale jeszcze zaczął poddawać w wątpliwość wiarę
innych. To pokazuje, jak niebezpieczna może być
postawa ,,bycia obok” – obok wspólnoty Kościoła.
Dlatego tak ważna jest modlitwa za tych, którzy
mówią o sobie: „Jestem wierzący, ale niepraktykujący”. Zaniedbanie praktyk religijnych i odejście od wspólnoty jest najprostszą i najkrótszą
drogą do ateizmu.
Niech przykład Tomasza i Judasza, który zanim zdradził Jezusa, najpierw zdradził wspólnotę,
będą dla nas zachętą do odnajdywania każdego
dnia na nowo swojego miejsca w Kościele.
o. Piotr Recki SchP
recki@pijarzy.pl

Le Mont Saint-Michel

„Krwawy”
pot Archanioła

„23 lutego, na godziny przed tym, jak świat
dowiedział się, że Rosja najechała na Ukrainę,
z posągu św. Michała Archanioła, patrona stolicy Kijowa, zaczęła się sączyć ciemna ciecz, która
według niektórych jest krwią” – doniosła agencja ACI Prensa.
Wydarzyło się to w domu 57-letniej Alicii Martinez w Broomfield, miasteczku w aglomeracji
Denver, stolicy amerykańskiego stanu Kolorado.
Spływającą z czoła uwiecznionego w 76-centymetrowej figurze Archanioła krwistoczerwoną ciecz
zauważyła jedna z jej współlokatorek. Jak w wywiadzie dla CNA precyzowała pani Martinez, tajemnicza substancja (krew?) wydobywała się po prawej
stronie głowy, z czoła, spływała wokół oczu i niżej.
Zszokowana i niedowierzająca w to, co się dzieje
pani Martinez zadzwoniła do znajomego księdza
w rodzinnym Meksyku, który polecił jej więcej się
modlić i stwierdził, że nie wydaje się, aby to było
dzieło złego ducha. Znajoma zakonnica stwierdziła
natomiast, że ciecz (krew?) przestanie płynąć, kiedy
dotrze do głowy deptanego przez Archanioła szatana. I tydzień później tak się właśnie stało.
Pani Martinez uwieczniła niezwykłe krwawienie
na filmie i udostępniła go na Facebooku (na skutek
komentarzy, że chodzi jej o sławę lub pieniądze, kobieta usunęła nagranie). Sprawę bada obecnie archidiecezja Denver.
oprac. hb

Potężny Michał

Historia Kościoła pokazuje, że św. Michał to
potężny archanioł. Mówiąc po ludzku, zawsze
dopnie swego. Może świadczyć o tym chociażby
historia, jaka wydarzyła się w ósmym wieku we
Francji.
Legenda opowiada, że w 709 r. Michał Archanioł ukazał się biskupowi Avranches św. Aubertowi.
Prosił go o zbudowanie kościoła na skale. Niestety
biskup dwukrotnie zlekceważył prośbę Archanioła.
Wówczas doszło do niezwykłej interwencji – św. Michał dotknął palcem biskupiej głowy i wypalił w niej
dziurę. Pomimo wielkiego cierpienia hierarcha pozostał przy życiu i... spełnił żądanie Archanioła. Najpierw zbudowano kaplicę w grocie, a poprzednia
nazwa Mont-Tombe została zastąpiona Mont Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer.
Według dawnych podań w czasie budowy doszło do wielu cudów: poranna rosa wyznaczyła zarys fundamentów, skradziona krowa ukazała się nagle tam, gdzie powinien być złożony pierwszy złom
granitu, trzymane na rękach niemowlę odsunęło
stopami głaz, który zagradzał drogę. Sam św. Michał
ukazał się ponownie i wskazał źródło słodkiej wody.
Czaszka św. Auberta z otworem wypalonym
przez św. Michała przechowywana jest do dziś w katedrze w Avranches.

fot. Z. Bielas
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Matka Boża Bolesna

15

kwiecień 2022
fot. M. Pabis

Znak Maryi dla młodych, aby nie utracili wiary

Matka Boża Bolesna porusza każdego, kto na Nią spojrzy. Serce Maryi rani
siedem mieczy, a w otwartej i spoczywającej na kolanach dłoni trzyma trzy
gwoździe. Choć Jej twarz przenika ból i cierpienie z powodu utraty Syna,
a z oczu płyną łzy, to matczyne oblicze jest pełne pokoju i godności. Ten niezwykle przejmujący obraz Matki Bożej, jeszcze mało znany w innych częściach świata, jest otaczany pobożnością i czcią w Ekwadorze. Maryja pod
wezwaniem Matki Bożej Bolesnej błogosławi swoim czcicielom.

kolegium o pięknej i długiej historii sięgającej 1587 r.; szkoły,
którą w Królewskiej Audiencji
Quito założyli jezuici i która, pomimo różnych zawirowań historycznych, gruntownie przygotowywała chłopców do pracy
i służby swojej ojczyźnie.
Cud w kolegium
jezuitów. Znak na
trudne czasy
Kult Matki Bożej zapoczątkowało niezwykłe wydarzenie,
które miało miejsce 20 kwietnia
1906 r. Był piątek. Blisko 40 osób,
w tym ponad 30 uczniów w różnym wieku, zgromadziło się
w refektarzu na wieczornym
posiłku. Chłopcy spożywali go
w milczeniu, zgodnie
z obowiązującym wówczas

zwykłe zdarzenie, które trwało
15 minut.
Wiadomość o cudzie rozeszła się szybko po mieście.
Następnego dnia rano powiadomiono władze kościelne. Początkowo obraz Matki Bożej, jak
powiedział o. Jose Benitez SJ,
został zabrany przez miejscowego arcybiskupa, aby nie wywoływać zamieszania wśród
ludzi. Duchowny zapowiedział,
że nie będzie można go zobaczyć bez uprzedniej pisemnej
prośby. Jednak następnego
dnia hierarcha niespodziewanie
przyniósł wizerunek Maki Bożej
i nakazał otoczyć go czcią. Nie
wiadomo, dlaczego tak szybko
zmienił zdanie. Jak mówi o. Benitez, po śmierci arcybiskupa
w jego osobistych notatkach
nie znaleziono żadnych informacji dotyczących tej sprawy.
Jak mówił o. Benitez, cudowne wydarzenie – poruszanie
oczami i rozglądanie się przez
Matkę Bożą – miało miejsce
jeszcze kilka razy. Komisja
złożona ze specjalistów z różnych dziedzin, która została
powołana, aby ocenić to
ponadnaturalne zdarzenie,
wykluczyła zbiorową autosugestię. Po procesie, złożeniu
pod przysięgą świadectw
przez
wszystkich
obecnych wówczas uczniów,
dwóch
jez u i t ó w
i dwóch pracowni-

ków kolegium, Kościół oficjalnie
zatwierdził cud, który wydarzył
się 20 kwietnia w jadalni szkoły.
Gabrilenos: „Kto wchodzi w progi kolegium, nie
pozostaje obojętnym
wobec Matki Bożej”.
To niezwykłe wydarzenie
z 1906 r. sprawiło, że Matka Boża
Bolesna była otaczana pobożnością przez tamtejszych zakonników i wiernych. Dla Ekwadoru i Kościoła w kraju był to
trudny czas. Władze państwowe
już od 1900 r. prowadziły politykę sekularyzacji kraju, rugowały
katechezę z zajęć szkolnych,
wprowadzały związki cywilne
i rozwody, zakazywały działalności nowych zakonów. Laickość państwa wiązała się w zasadzie z wyrzucaniem wiary
i Kościoła z życia społecznego.
Ojciec Benitez powiedział,
że arcybiskup miasta, mówiąc
o cudzie Matki Bożej, wskazał
pewną interpretację zachowania Maryi. Duchowny odczytał
w zdarzeniu znak troski o dzieci
i młodych ludzi ze względu na
trudne czasy, które wiązały się
z rozpoczęciem sekularyzacji
w Ekwadorze. „Miało to być coś
znacznie gorszego niż wybuchy
wulkanów, które wówczas były
tak aktywne, czy trzęsień ziemi;
coś, co mogło zniszczyć wiarę
naszego narodu. To była interpretacja, na jaką wskazał arcybiskup” – podkreślił jezuita, któr y sam przez 40 lat uczył
młodzież, a jako
zakonnik słuchał
opowieści
starszych kapłanów,
którzy doświadczyli
szykan i prześladowań. Mimo wszystko,
jak mówi, był to czas,
kiedy wielu młodych ludzi
jeszcze bardziej przylgnęło
do Matki Bożej Bolesnej. „To,
co zaobserwowałem, to zainteresowanie młodzieży

fot. M. Pabis

Francisco Carrion
tym wizerunkiem, (...) widziałem
uczniów, którzy rano i wieczorem
zatrzymywali się przed obliczem
Matki Bożej i modlili się przed zajęciami albo po zajęciach. My, jezuici, zawsze nazywaliśmy cudem to,
co Matka Boża wówczas uczyniła.
I dziś już minęło ponad 100 lat od
tamtego wydarzenia, kiedy Matka
Boża dała znak młodym”.
Przed świętem Matki Bożej Bolesnej Quiteńczycy uczestniczą
w uroczystej nowennie. „To bardzo
ważna nowenna. A święto zaczynamy modlitwą o godzinie trzeciej nad
ranem, później idziemy w procesji
i odmawiamy różaniec (rosario d’aurora), następnie mamy Mszę Świętą.
fot. arch. ks. L. Smolińskiego

W

izerunek Matki Bożej Bolesnej jest znany Ekwadorczykom.
Szczególnym kultem otaczają
go mieszkańcy stolicy kraju, Quito. Jednak najbliższy
wydaje się być sercu ojców
jezuitów i tzw. „Gabrielnos”,
wychowanków kolegium św.
Gabriela prowadzonego właśnie przez to zgromadzenie.
Nie ma informacji o autorze
i historii obrazu Matki Bożej Bolesnej. Wiadomo jedynie, że jeden z księży przywiózł go z Francji z zamiarem pozostawienia
właśnie w szkole dla chłopców
w stolicy Ekwadoru. Umieszczono go na ścianie w refektarzu.
Dziś oryginał obrazu Matki
Bożej Bolesnej znajduje się w kaplicy w kolegium św. Gabriela,
w nowej siedzibie szkoły, a jego
kopie są w niektórych kościołach, ołtarzach, w prywatnych
mieszkaniach, a przede wszystkim w domach i miejscach pracy absolwentów jezuickiego
kolegium. Rozpoczynając
w nim naukę, zawierzyli
swoje życie Matce Bożej Bolesnej i każdego
dnia, nim rozpoczną zajęcia, choć na
chwilę idą do kaplicy, aby powitać Maryję i prosić o opiekę.
Jezuicka
szkoła jest
spadkobiercą słynnego
o. Jose Benitez SJ

zwyczajem. Nagle pośród ciszy
dało się usłyszeć szepty i poruszenie dwóch uczniów. Chłopcy
zobaczyli, że Matka Boża Bolesna, której wizerunek znajdował się na jednej ze ścian,
porusza powiekami, otwiera
i zamyka oczy. Byli zaskoczeni.
Na początku sądzili, że to jedynie ich wrażenie. Jednak Maryja
wciąż poruszała oczami. Szepty
swoich kolegów usłyszeli inni
alumni kolegium, którzy także
zaczęli się wpatrywać w wizerunek Maryi na ścianie i komentować zdarzenie. Zaniepokojony
nietypowym zamieszaniem jezuita i jeden z braci zakonnych
podeszli, by uciszyć chłopców.
Oni również zobaczyli to nie-
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Homilia zazwyczaj dotyczy ważnych
spraw narodowych i naszej wiary,
która przetrwała dzięki opiece Matki
Bożej” – powiedział kapłan i podkreślił, że Matka Boża wspierała ludność,
a Ekwador zachował wiarę właśnie
dzięki prostym ludziom, którzy przekazywali ją kolejnym pokoleniom.
Matka Boża Bolesna w sposób
szczególny łączy wychowanków
kolegium jezuitów. Wizerunek
Maryi zwykle mają przy sobie,
można znaleźć go w ich domach
i w miejscach pracy. Obraz Matki
Bożej Bolesnej znajduje się nawet
w jednym z banków Ekwadoru.
Jego prezes jest również absolwentem jezuitów. Każdego roku

20 kwietnia ci absolwenci, którzy
świętują 25-lecie, spotykają się na
wspólnym śniadaniu i Mszy Świętej dziękczynnej Matce Bożej.
Francisco Carrion, wychowanek
kolegium św. Gabriela, pokazując
nieco wyblakły obrazek Matki Bożej Bolesnej, mówi, że od czasu rozpoczęcia szkoły nosi go przy sobie
i Maryja jest jego patronką. Carrion
wspomina piękny czas formacji
w szkole i pierwsze dni. „Podczas
Mszy Świętej symbolicznie matki
dzieci, które rozpoczną szkołę, powierzają swoje dzieci właśnie Matce Bożej Bolesnej i tak naprawdę
dla nas, uczniów, przez sześć lat
uczęszczania do kolegium Maryja
była Matką. Pamiętam ogromne
emocje, które mi towarzyszyły, kiedy każdy z nas na początku nauki
w szkole miał napisać osobisty list
do Matki Bożej. Kiedy po sześciu
latach kończyliśmy naukę, podczas Mszy Świętej otrzymywaliśmy te listy ponownie i mogliśmy
przeczytać, co przed laty napisaliśmy. Doświadczaliśmy osobistego cudu, w którym przez te sześć
lat nasze życie było dotknięte Tą
obecnością. Na tej samej pierwszej
Mszy Świętej w czasie zawierzenia
otrzymywaliśmy medalik Matki Bożej Bolesnej i mały obrazek Maryi
z modlitwą na odwrotnej stronie.
I ten obrazek nosimy ze sobą, modlimy się, a Matka Boża otacza nas
opieką, prowadzi w życiu. Dlatego
też wciąż mam go przy sobie” – powiedział Francisco Carrion.
AG

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Święto Miłosierdzia

ełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest misterium paschalne Chrystusa, które ukazuje wielkość miłości
Boga do człowieka. W tym kontekście
świadectwem nadziei dla współczesnego
świata jest uroczystość Miłosierdzia Bożego obchodzona w 2. niedzielę Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. Pojawiła się najpierw w kalendarzu liturgicznym archidiecezji krakowskiej
(1985), a następnie na prośbę Episkopatu
Polski św. Jan Paweł II wprowadził tę uroczystość dla wszystkich diecezji w Polsce
(1995). W dniu kanonizacji s. Faustyny,
zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, 30 kwietnia 2000 r., św. Jan
Paweł II ogłosił tę uroczystość dla całego
Kościoła powszechnego. W ten sposób
wypełnił on pragnienie Jezusa, o którym
mówił do św. Faustyny: „Pragnę, ażeby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była

świętem Miłosierdzia” (Dz. 49, 299). Innym razem Jezus powiedział: „Pragnę, aby
święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego (...). Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez
które płyną łaski” (Dz. 699).
Chrystus mówił do św. Faustyny: „rana
serca mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia” (Dz. 1190). Owa rana
– przebity bok i serce – staje się dla całej
ludzkości źródłem miłosierdzia Bożego.
Na znanym obrazie Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie” z przebitego boku
Chrystusa wypływają promienie: blady
i czerwony. Chrystus wyjaśnił Faustynie: „Te dwa promienie oznaczają krew
i wodę – blady promień oznacza wodę,

ks. Tomasz Kancelarczyk

„Weź się do roboty,
ty nierobie”

W

ielokrotnie spotykam się
z tymi słowami „Weź
się do roboty, ty nierobie”. Najczęściej wtedy, gdy
w ramach działań Fundacji
Małych Stópek zachęcam innych w mediach społecznościowych do wzięcia udziału w różnego rodzaju akcjach pomocowych czy też zbiórkach
pieniężnych.
Za każdym razem jest to dla mnie przykre, ale nie
dlatego, że jakoś mnie to osobiście uderza. Po prostu widzę w ten sposób, że osoba, która takie słowa kieruje pod
moim adresem, nie zna ani mojego życia, ani pracy, którą wykonuję czy to w fundacji, czy też w parafii, w której
posługuję. Z pewnością, gdyby ten koś był uczestnikiem
Eucharystii, to po samych ogłoszeniach duszpasterskich
mógłby wywnioskować, ile przeróżnych zajęć miewają
księża w parafii. Również gdyby ta osoba śledziła działania Fundacji Małych Stópek, którą kieruję, mogłaby zrozumieć skalę obowiązków, które mam do wykonania.
To oskarżenie jest niewspółmierne z moim wysiłkiem,
jaki wkładam w każdą wykonywaną przez siebie pracę.
Mam tu na myśli nie tylko tę intelektualną i biurową, kiedy godzinami rozmawiam z kobietami w ciąży w trudnej
sytuacji życiowej, lecz także tę, w której podejmuję pracę
fizyczną. Ta druga jest dla mnie osobiście zawsze pewnego rodzaju relaksem i oderwaniem od codziennych zajęć.
Piszę te słowa nie po to, aby się chwalić czy się pokazywać
w dobrym świetle, ale zwrócić uwagę, jak duże jest grono
ludzi będących daleko od działań Kościoła i jego prawdziwego życia.

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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Jakie znaczenie w Nabożeństwie
przekazanym przez św. Faustynę ma
święto Miłosierdzia?

która usprawiedliwia dusze; czerwony
promień oznacza krew, która jest życiem
dusz” (Dz. 299). W innym miejscu Chrystus
zachęca: „niech korzystają z krwi i wody,
która dla nich wytrysła” (Dz. 848).
Pan Jezus określił nie tylko miejsce
uroczystości w kalendarzu liturgicznym
Kościoła, lecz także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą
z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią Świętą
przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi, w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest
to – jak wyjaśnia ks. prof. Ignacy Różycki
– łaska większa od odpustu zupełnego.
Ten polega bowiem tylko na darowaniu
kar doczesnych należnych za popełnione
grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem
samych win. Najszczególniejsza łaska jest
zasadniczo również większa niż łaski sze-

ściu sakramentów z wyjątkiem sakramentu
chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś
obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią Świętą przyjętą
w uroczystość Miłosierdzia Bożego, czyli
pod tym względem podniósł ją do rzędu
„drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tej
uroczystości ma być nowenna polegająca
na odmawianiu przez dziewięć dni, począwszy od Wielkiego Piątku, Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział
do s. Faustyny: „Święto Miłosierdzia Mojego
wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy
świata całego” (Dz. 1517). Podstawowym
warunkiem otwarcia się na Boga jest ufność. „Im dusza więcej zaufa, tym więcej
otrzyma”. Z tego rodzi się miłosierdzie wobec bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę
(por. Dz. 742).
Ks. Leszek Smoliński

Modlitwa do śpiącego
św. Józefa

O

św. Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci
się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o Świętą Rodzinę. Byłeś cichym
i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą.
Drogi św. Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Proszę weź moją potrzebę (wymień swoją prośbę) do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją swojemu
Synowi. Pomóż mi, dobry św. Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością
chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, kocham cię. Amen.

Istota doskonałości: MIŁOŚĆ
„Istotą życia chrześcijańskiego jest miłość” – pisał św. Józef
Sebastian Pelczar i, cytując mistrza duchowości św. Franciszka Salezego, precyzował: „Znam
tylko jedną doskonałość, która
polega na kochaniu Boga z ca-

łego serca, a bliźniego jak siebie samego. Wszelka inna dos
konałość bez tej jest fałszywą.
Sama tylko miłość jest jedynym
węzłem łączącym nas doskonale z Bogiem i z bliźnimi, a to
połączenie jest kresem naszego

Pacierz Szatana

Czy wiesz, co nim jest? Tak
w czasach średniowiecza ludzie nazywali ponoć szemranie. Tak o tej paskudnej
ludzkiej przywarze w swoich
Opowieściach kanterberyjskich
pisał wielki angielski pisarz
Geoffrey Chaucer (1340-1400):
„Szemranie pojawia się wtedy, gdy człowiek narzeka na
dobro, które sam czyni albo
które czynią inni z ich własnego dobytku. Czasami szemranie rodzi się z pychy; tak jak

Opowieści kanterberyjskie, mal. Ezra Winter

to Szymon Faryzeusz narzekał
na Magdalenę, kiedy podeszła
do Jezusa Chrystusa, upadła
mu do nóg i płakała za swoje
grzechy. (...) Szemranie pojawia się często wśród służących,
którzy narzekają, gdy panowie
każą im wykonać rzeczy prawowite, a oni, jako że nie mają
odwagi, by się otwarcie sprzeciwić poleceniom pana, mówią
o nim krzywdząco, narzekają
na niego i szemrają pokątnie
ze szczerej pogardy – słowa te

przeznaczenia i ostatecznym
końcem wszelkiej doskonałości.
Mylą się i oszukują siebie wszys
cy, którzy innej szukają doskonałości”.
cyt. za: J.S. Pelczar, „Życie
duchowne...”, Kraków 1892, s. 6

ludzie nazywać zwykli pacierzem szatana, mimo że szatan
nie miał nigdy żadnego pacierza, ale ciemny lud taką właśnie
nazwę wymyślił”. A teraz słowo
„służący” zastąpcie słowem
„pracownik” lub „uczeń”, a „pan”
słowem „pracodawca” lub „nauczyciel”, by uzmysłowić sobie,
że i dziś grzeszne odmawianie
„pacierza szatana” jest, niestety,
bardzo rozpowszechnione.
Cytat za: Geoffrey Chaucer,
„Opowieści kanterberyjskie”,
Biblioteka Śląska, Katowice 2022,
s. 734-735, tłum. Jarek Zawadzki.
fot. Carol M. Highsmith, Library of Congress /
Wikimedia Commons

Czy wiesz, że w historii Koś
cioła bywali święci, którzy żyli
z innymi świętymi w swoistej
„symbiozie”? Należeli do nich
między innymi Francuz św. Jan
Maria Vianney (1786-1859)
i Włoch św. Franciszek de Hieronimo (1642-1716).
Święty proboszcz z Ars, Jan
Maria Vianney złączył swoje
życie ze św. Filomeną (III-IV w.).
Cząstkę relikwii świętej otrzymał od cudownie uzdrowionej
apostołki żywego różańca Pauliny Jaricot, wybudował Filomenie kaplicę w swoim kościele
i od tej pory wszystkie cuda
i łaski – nawet te, które dokonywały się za jego własną przyczyną – przypisywał Filomenie.
Młodziutką świętą męczennicę
nazywał swoją „Beatrycze” i nieustannie doradzał wszystkim,
by właśnie ją wzywali, prosząc
o różnorakie łaski. Także on sam
zawdzięczał jej niespodziewaną poprawę swego zdrowia.

Największe
rzeczy na
świecie
„Największą rzeczą, która
istnieje na świecie, jest Koś
ciół Święty, największą rzeczą
w Kościele jest Msza Święta,
a we Mszy Świętej Przeistoczenie. I jak Chrystus w czasie
swego ziemskiego życia, skierował wszystkie swoje myśli
ku Golgocie, tak Oblubienica
Chrystusowa – Kościół kieruje
wszystkie swoje spojrzenia ku
ołtarzowi. Co się zatem dzieje
na ołtarzu, jest to największa
rzecz, która się w ogóle dokonuje na świecie”.
„Wiedzcie, że Msza Święta
bez Komunii Świętej, jest do
pewnego stopnia fragmentaryczna. Przez Komunię Świętą
stajemy się uczestnikami nieskończoności życia Słowa Bożego. W tym akcie, w którym wasze ciało i wasza dusza jednoczą
się ze samym Bóstwem musi
być szczyt waszego życia; w tym
akcie jest i szczyt (...) liturgii”.

św. Franciszek
de Hieronimo

fot. Wikimedia Commons, CC4

św. Jan Maria
Vianney

fot. Wikimedia Commons, CC0

fot. Wikimedia Commons, CC0

św. Filomena

św. Cyrus
z Aleksandrii

Podobnie było z posługującym głównie w Neapolu jezuitą,
św. Franciszkiem de Hieronimo (Francesco de Geronimo).
„Apostoł Neapolu” wyproszone przez siebie u Boga uzdrowienia i inne łaski przypisywał
wstawiennictwu św. Cyrusa
(Sant Ciro) z Aleksandrii – zamęczonego w 303 r. pustelnika
i bezinteresownego lekarza.
Tak jak Proboszcz z Ars dla
Filomeny, tak on dla św. Cyrusa utworzył specjalną kaplicę w kościele Jezuitów Gesu
Nuovo w Neapolu, a Neapolitańczycy do dziś otaczają tego
świętego wielką czcią. De Hieronimo czcił również innych
świętych. Na ścianach jednej
z kaplic Gesu Nuovo można podziwiać jego niezwykłe dzieło:
dwa potężne relikwiarze z popiersiami i szklanymi trumienkami zawierającymi zarówno
czaszki, jak i pomniejsze kosteczki 140 (sic!) męczenników.
fot. SpeedyGonsales, Wikimedia Commons, CC-BY 3.0

mal. Philippe de Champaigne

Kto? Święty Józef! Figurki przedstawiające śpiącego
Oblubieńca Maryi podbijają świat.
Wizerunek śpiącego św. Józefa nawiązuje do scen
z Ewangelii wg św. Mateusza. Opisano w nich cztery sny
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, podczas których
otrzymywał przesłania i polecenia od Boga, a które następnie skwapliwie spełniał na jawie.
„Karierę” figurki zapoczątkował papież Franciszek. To
właśnie on 16 stycznia 2015 r. podczas spotkania z rodzinami w stolicy Filipin Manili powiedział: „Bardzo kocham
św. Józefa, bo jest człowiekiem mocnym i cichym. Na
moim stole mam obrazek św. Józefa, który śpi. A kiedy
śpi, opiekuje się Kościołem! Tak! Może to robić, wiemy to
dobrze. I kiedy mam jakiś problem, jakąś trudność, piszę
na karteczce i wkładam pod św. Józefa, aby o tym śnił!
Ten gest znaczy: módl się za ten problem!”. No i tak się
to zaczęło. Dziś tysiące ludzi i rodzin na całym świecie
zawierza w ten sposób śpiącemu św. Józefowi swoje własne problemy i trudności, a śpiący święty zdobywa niebywałą sławę i ma z pewnością o czym „śnić”.
za: ncregister.com

Święci w „symbiozie”
fot. Library of Congress / Wikimedia Commons

fot. Wikimedia Commons, CC PD Mark

Śpi, robi karierę i pomaga

Tak pisał zmarły w wieku
32 lat chorwacki błogosławiony Ivan Merz (1896-1928),
nazywany „filarem Kościoła
w Chorwacji” i „arcydziełem Ducha Świętego”. „Centrum życia”
była dla niego codzienna Msza
i Komunia Święta. Czekając na
śmierć na szpitalnym łożu, zanotował: „Umarłem w pokoju
wiary katolickiej. Życiem był
mi Chrystus, a śmierć to zysk.
Oczekuję miłosierdzia Pańskiego i (...) wiecznego posiadania
Najsłodszego Serca Jezusowego. (...) Dusza moja osiągnie cel,
dla którego została stworzona”.
Stronę przygotował Henryk Bejda

