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

     nakład  150 000

Świadectwo łaski 
Siostra Leonia Nastał

Notre-Dame płonie
Poruszający film o wydarzeniach w Paryżu już w kinach

nr 6 (79) sierpień 2022       ISSN 1731-5344  

Niedaleko Grenoble, jadąc w kierunku 
Valence, pośród sadów orzechowych 
i pięknych widoków na Masyw Vercors, 
w maleńkiej miejscowości Notre-Dame 
de l’Osier możemy odwiedzić starsze od 
la Salette sanktuarium maryjne. Właśnie 
o nim rozmawiamy z ks. Mariuszem 
Śliwą, polskim saletynem od wielu lat 
pracującym we Francji. 

Pan Jezus z Afganistanu
Świadectwo wiary polskich żołnierzy

Objawienia 
we Francji
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Stowarzyszenie Rafael

Drodzy Czytelnicy! 

Po wakacyjnej przerwie, odda-
jemy do Waszych rąk kolejny 

w  tym roku numer „Dobrych No-
win”. Cieszymy się, że udało się go 
wydać, ale dziś nie potrafię napisać 
co będzie dalej. Niestety, w związ-
ku z  rosnącym kosztem druku, 
przyszłość naszej gazety stoi pod 
dużym znakiem zapytania. Wciąż 
jednak liczę na Wasze otwarte ser-
ca i hojne dłonie, które sprawią, że 
podołamy trudnemu wyzwaniu, 
jakie stoi przed nami.

Tymczasem dziś cieszmy się, 
że mamy sierpniowy numer. Znaj-
dziecie w  nim Państwo wiele cie-
kawostek i  artykułów związanych 
z  codziennym życiem Kościoła. 
A jeśli ktoś ma jakieś trudne pyta-
nie, nasz ks. Leszek chętnie na nie 
odpowie. Piszcie!

Małgorzata Pabis

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

z serca dziękujemy za każdą wpłatę.
Jak dokonać wpłaty?

◆ zrób przelew internetowy 
wg danych na formularzu obok lub

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

na poczcie wg załączonego 
blankietu

Święty Jacek zawędrował do Buenos Aires
Jak poinformował nas o. Jerzy Twaróg OFM, 

który pracuje w  Polskiej Misji Kato-
lickiej w  Buenos Aires (Argentyna), 

8  czerwca 2022 w  Krakowie otrzymał on 
bezcenny dar dla Maciaszkowa (Argenty-
na) – relikwie (odrobinę kości czaszkowej) 
św. Jacka Odrowąża – patrona Polski. Doku-
ment autentyczności relikwii został ręcznie 
podpisany 5 sierpnia 1969 roku przez Ar-
cybiskupa Krakowskiego Kardynała Karola 
Wojtyłę. Ten niezwykły prezent poda-
rował wiernym w  Argentynie 
o.  Paweł Klimczak, przeor 
Ojców Dominikanów. 
Relikwie św.  Jacka są 
już od kilku tygodni 
w Argentynie.

Dzięki o. Jerze-
mu, od wielu miesię-
cy „Dobre Nowiny” 
czytają także Polacy 
w  Argentynie. Każ-
dy numer wysyłamy 
Bernardynowi w  wer-
sji elektronicznej, a  on 
je przesyła dalej. Warto 
napisać i  o  tym, że Kapłan 

obejmuje swoją opieką duszpasterską sio-
strę Ojca Świętego Franciszka – Marię Elenę 
Bergoglio. Bernardyni pracujący w  Polskiej 
Misji Katolickiej przynoszą siostrze Papieża 
Komunię Świętą. Ojcu Jerzemu osobiście po-
dziękował za to Papież w  specjalnym liście: 
„Doceniam wszelką Twoją troskę o  moją 
siostrę. Ona jest silną kobietą, która wie 
jak stawić czoła życiu. Twoja pomoc 
jest jej bardzo potrzebna” –  napisał 
Ojciec Święty.

Tysiące pątników wyruszyło w  te wakacje 
na pielgrzymie szlaki. Wędrowali na Ja-
sną Górę, do Łagiewnik i  innych świętych 

miejsc. Modlili się o  pokój na świecie, a  zwłasz-
cza na Ukrainie, za Kościół, o powołania kapłań-
skie. Jedni szli prosić, inni dziękować. Większość 
pielgrzymek odbywa się w tym roku pod hasłem:  
„Posłani w pokoju Chrystusa”. 

W  tygodniu poprzedzającym uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP na Jasną Górę dotar-
ło ponad  40 diecezjalnych  pielgrzymek i  wie-
le mniejszych. Szli ze Świnoujścia, Warszawy, 
Helu, Ełku, Elbląga i  Krakowa. Rekordową trasę 
pokonali Kaszubi, który wyszli w  drogę już po 
raz czterdziesty pierwszy. Wyszli z  Helu i  po 19 
dniach drogi pokonali trasę 640 kilometrów. 

Wielu pielgrzymów docierało także do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w  Krakowie-Ła-
giewnikach. W  tym roku po raz dwudziesty na 
szlak wyruszyli pątnicy z  Wielkopolski w  Piel-
grzymce „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”. Pa-
tronką tych szczególnych rekolekcji w  drodze 
była św. siostra Faustyna. 

Na pielgrzymim szlaku

Kolejne dwa Dzwony Nadziei zosta-
ły poświęcone w  Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w  Krakowie-Ła-

giewnikach. Jeden z nich trafi do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Winnicy na 
Ukrainie, do którego obraz został pobło-
gosławiony przez św. Jana Pawła II w Ła-
giewnikach 7 czerwca 1997 roku oraz do 
kościoła Bożego Miłosierdzia w  Lower 
Chittering położonego w  pobliżu Perth 
w Australii zachodniej. Poświęcenie mia-

ło miejsce w  czasie uroczystości dwu-
dziestolecia zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu – 14 sierpnia br. 

Inicjatywa Dzwonów Nadziei pojawi-
ła się w  czasie pandemii koronawirusa. 
Dzwon to symbol, który łączy i jednoczy. 
Niesie nadzieję, która jest tak potrzebna 
współczesnym ludziom.

Gdy zrodził się pomysł Dzwonów 
Nadziei, rektor katedry w  Manili, gdzie 
miał trafić jeden z  pierwszych Dzwo-

nów, poprosił firmę, która je odle-
wała – Pracownię Ludwisarską Jana 
Felczyńskiego, żeby był poświęco-
ny w  Łagiewnikach – w  Światowym 
Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. 
I tak jest do dziś. W ostatnich dwóch 
latach zostało poświęconych już 
10 Dzwonów Nadziei, które zo-
stały dostarczone na wszystkie 
kontynenty. 

Dzwony Nadziei dla Winnicy i Lower Chittering

KS. ABP MAReK JęDRASzeWSKi, 
MeTROPOliTA KRAKOWSKi  

DO PielgRzyMóW zMieRzAJąCyCh  
nA JASną góRę:

Wasze zmierzanie na Jasną górę niech 
będzie zmierzaniem do utwierdzenia się w wie-

rze. Do tak głębokiego związania się z Chrystu-
sem, Jego ewangelią, krzyżem, Kościołem, by 
później, gdy przyjdą dni codzienności czuć się 
utwierdzonym w  tym, kim naprawdę jesteśmy, 
do czego wybrał nas Chrystus, do czego prze-
znaczył nas Bóg i w czym nas umacnia zsyłając 
nieustannie swojego Świętego Ducha. (...)

Kto ma Chrystusa w  swoim sercu, ten pro-
mieniuje pokojem. W świecie pełnym przemo-
cy słownej i  fizycznej ludzie spragnieni są po-
koju, dobrego słowa i życzliwości.
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Wybrano go na papieża 
26 sierpnia 1978 r. a 28 wrze-
śnia już nie żył. zmarł po zale-
dwie 33 dniach sprawowania 
urzędu. nie zdążyliśmy go 
zbyt dobrze poznać. 4 wrze-
śnia zostanie ogłoszony bło-
gosławionym. Warto dowie-
dzieć się o nim czegoś więcej.

◆ Albino Luciani, urodził 
się 17 października 1912 r. 
w miejscowości Forno di Cana-
le (obecnie Canale d’Agordo) 

Papież uśmiechu, który pisał do... Pinokia
w  prowincji Belluno w  pół-
nocno-wschodnich Włoszech. 
Pochodził z  bardzo biednej, 
robotniczej rodziny. W  młodo-
ści pracował jako gastarbeiter 
w Szwajcarii i Niemczech.

◆ Gdy miał 22 lata został 
księdzem, od 1958 do 1969 r. 
pełnił posługę biskupa Vittorio 
Veneto, a  następnie patriarchy 
Wenecji. W 1973 r. został kardy-
nałem, a pięć lat później wybra-
no go na papieża.

◆ Swoimi imionami Jan Pa-
weł I  nawiązał do swoich po-
przedników: Jana XXIII i  Paw-
ła VI, a także do apostołów Jana 
i  Pawła, zostając pierwszym 
papieżem dwojga imion. Jako 

Kałasznikow, colt, beretta, 
granat, bagnet – wszystkie te 
rzeczy mają jedną najważniej-
szą wspólną cechę – odbierają 
życie. Jest jednak taka broń 
która... ożywia. Tą bronią jest 
różaniec. Chwytają zań coraz 
częściej tysiące mężczyzn na 
całym świecie. Wiele wskazuje 
na to, że w Brazylii różańcowa 
modlitwa mężczyzn zostanie 
specjalnie, oficjalnie upamięt-
niona przez tamtejszy parla-
ment! Pod obrady brazylijskie-
go Senatu trafił zaaprobowany 
już przez izbę Deputowanych 
projekt uchwały ustanawia-
jącej 8  września – święto na-
rodzenia najświętszej Maryi 
Panny – „narodowym Dniem 
Różańca Mężczyzn”.

Brazylijczycy chwalą się, że 
ich „męski różaniec” ma już po-

Różaniec zamiast kałasznikowa
nad 85-letnią historię. Pierwsza 
grupa 200 mężczyzn zebra-
ła się na „męskim różańcu” 8 
września 1936 r. w w parafii Nu-
estra Señora de la Concepción  
w  Vila Providencia (tradycja ta 
nie zanikła tam do dziś). Jak 
informuje agencja ACI Prensa 
– „Różaniec Męski jest praw-
nie uznanym ruchem katolic-
kim w  siedmiu brazylijskich 
stanach: Sergipe, Sao Paulo, 
Espírito Santo, Bahia, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte 
i Maranhao. Od 2009 r. grupa ta 
corocznie pielgrzymuje do Na-
rodowego Sanktuarium Matki 
Bożej z Aparecidy w Sao Paulo 
i strzeże oryginalnego wizerun-
ku Patronki Brazylii”.

Nieco uśpiona do tej pory 
inicjatywa „męskiego różańca” 
nabrała nowego tempa zarów-

Polscy posłowie uczci-
li specjalną uchwałą 200. 
rocznicę urodzin Służebnicy 
Bożej Wandy Malczewskiej 
– wielkiej mistyczki, patriot-
ki i filantropki.

Urodzona w  Radomiu 
w ziemiańskiej rodzinie – spo-
krewniona z  wybitnym mala-
rzem Jackiem Malczewskim 
oraz poetą Antonim Malczew-
skim -  Wanda Justyna Nepo-
mucena Malczewska (1822-
1896) – jak podkreślił podczas 
wizyty w Łodzi w 1987 r. św. Jan 
Paweł II – „apostołowała w cza-
sach szczególnie trudnych, 
gdy Naród i Kościół, gnębiony 
przez zaborców, był jeszcze na 
drodze do uzyskania niepodle-
głości”. Od dzieciństwa bardzo 

Sejm uczcił mistyczkę
pobożna, złożywszy przed Bo-
giem ślub dziewictwa, miesz-
kała m.in. w Klimontowie oraz 
Zagórzu (obecnie dzielnice 
Sosnowca), w Wilkoszewicach, 
w  klasztorze dominikanek 
w  Świętej Annie k. Przyrowa 
i  w  Parznie, gdzie spoczywają 
dziś jej doczesne szczątki.

Swój czas dzieliła pomię-
dzy częste wizyty w  kościele 
(codzienne uczestniczyła we 
Mszy Świętej, przystępowała 
do Komunii Świętej i  odby-
wała długie adoracje Naj-
świętszego Sakramentu), mo-
dlitwę i  pomaganie biednym 
mieszkańcom wsi. Służyła 
chorym medyczną pomocą, 
uczyła i wspierała materialnie 
dzieci, leżało jej na sercu, aby 

każdy Polak miłował Kościół 
i Ojczyznę.

Apostołowała wśród chło-
pów, inteligencji twórczej, zie-
mian, w  oddziałach powstań-
ców styczniowych, napomina-
ła księży, pouczała matki, go-
dziła zwaśnionych, nawracała 
zatwardziałych grzeszników. 

„Zajmowała się pozyty-
wistyczną pracą wśród ludu 
polskiego. (...) Nazywana była, 
zwłaszcza przez włościan, 
aniołem pocieszenia i  świętą 
panią. Dzięki swojej działal-
ności i  duchowym doświad-
czeniom w  trudnych czasach 
zaborów stała się dla wielu 
Polaków znakiem nadziei oraz 
wzorem miłości Boga i  Ojczy-
zny, a  także symbolem pracy 

i  szacunku dla każdego czło-
wieka” – czytamy w  sejmowej 
uchwale z 26 maja 2022 r.

Począwszy od Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 1871 r. 
do końca życia wielokrotnie 
doznawała wizji i  objawień 
(słyszała wewnętrzne głosy). 
W  piątki Wielkiego Postu po-
padała w  ekstazę i  doznawała 
cierpień jakich doznawał Jezus 
(wewnętrzne stygmaty).

Otrzymała też od Boga dar 
widzenia przyszłych wydarzeń, 
odnoszących się głównie do Oj-
czyzny (jej zmartwychwstania) 
i  do dalszych losów Kościoła 
w Polsce, była apostołką adora-
cji eucharystycznej i niedzielnej 
Mszy Świętej. Obecnie do beaty-
fikacji brakuje jej już tylko cudu.

Czy znacie Brazylijczyka Ronaldo 
luisa nazario de limę? Mężczyźni na 
pewno tak. Jeden z najsłynniejszych 
piłkarzy w  historii tej dyscypliny 
sportu, napastnik reprezentacji Bra-
zylii i  dwukrotny mistrz świata jest 
dziś prezesem klubu Real Valladolid. 
Przed sezonem 2021/2022 45-latek 
obiecał Bogu, że jeśli jego „Pucela-
nos” – jak popularnie nazywany jest 
klub – powrócą do Primera Division 
– najwyższej ligi hiszpańskiej – uda 
się z  pielgrzymką do Santiago de 
Compostela. Klub awansował, Ro-
naldo obietnicę spełnił!

Na początku czerwca Ronaldo wy-
ruszył ze stadionu José Zorrilla w Valla-
dolid. Przebycie 400 kilometrowej trasy 
Camino de Santiago zajęło mu pięć 
dni. Jak podaje hiszpańska prasa, do 
grobu św. Jakuba w katedrze w Santia-
go de Compostela dotarł 8 czerwca. Za 
bardzo się jednak nie natrudził, bo całą 
trasę przebył... na rowerze elektrycz-
nym. Towarzyszyła mu jego dziewczy-
na –  modelka Celina Locks. Ronaldo 
nie wykluczył jednak, że następnym 
razem pójdzie pieszo.

złoty kapelusz kardynal-
ski, sznury z  30 chwostami, 
złoty podwójny krzyż, a  pod 
nim trójpolowa tarcza z Matką 
Bożą Częstochowską, trzema 
liliami i misą z głową św. Jana 
Chrzciciela – jednym słowem 
kardynalski herb, a  pod nim 
okolony wstęgą z  napisem 
Soli Deo „podbity” biało-czer-
woną tkaniną szklany pojem-
niczek, a  w  zasadzie płytka 
mikroskopowa w złotych ram-
kach, w której (na białym tle) 
znajduje się relikwia – odrobi-
na płynu otrzewnowego z ele-
mentami krwi.

Tak wygląda zaprojektowa-
ny przez Jerzego Maciejow-
skiego relikwiarz naszego no-
wego błogosławionego – Pry-
masa Tysiąclecia Stefana kard. 
Wyszyńskiego, który pod ko-
niec maja trafił na Jasną Górę 
– do duchowej stolicy Polski.

Relikwiarz ten – jak zapo-
wiada Biuro Prasowe Jasnej 
Góry – umieszczony zostanie 
w jednym z najlepszych z moż-
liwych miejsc – w  Kaplicy Cu-
downego Obrazu tuż obok Tej, 

Relikwie 
Prymasa  
na Jasnej  
Górze

którą Ksiądz Prymas tak bardzo 
umiłował. Znajduje się tam już 
–  w  srebrnej tubie –  oryginał 
prymasowskiego Milenijnego 
Aktu oddania Polski w  macie-
rzyńską niewolę Maryi z 1966 r. 
oraz prymasowskie wotum 
–  srebrna plakieta za opiekę 
Maryi w  czasie internowania 
go przez komunistyczne wła-
dze PRL-u.

Tego samego dnia, które-
go na Jasną Górę uroczyście 
wprowadzono relikwiarz, tj. 28 
maja 2022 r. – w pierwsze litur-
giczne wspomnienie Prymasa 
Tysiąclecia – w  warszawskiej 
archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela oficjalnie zainicjowano 
modlitwę o  jego kanonizację. 
Msza św. z prośbami o łaski za 
przyczyną kard. Wyszyńskiego 
odprawiana jest tam w  każdy 
wtorek. 

Sanktuaria św. Rity po-
wstają w  Polsce jak „grzyby 
po deszczu”. nic dziwnego, 
czasy mamy nielekkie. naj-
nowszym polskim sanktu-
arium orędowniczki w  spra-
wach uznawanych przez 
ludzi za „beznadziejne” zo-
stał kościół pw. św. Łukasza 
ewangelisty i św. Rity w Byd-
goszczy-Fordonie. To w  su-
mie tylko oficjalne zatwier-

Św. Rito, ratuj nas!

Czy wiesz gdzie leży Kociewie? „Region 
Kociewia rozprzestrzenia się na zachód 
od dolnej Wisły i  położony jest między 
Tczewem, Skarszewami, Starą Kiszewą, 
Czarną Wodą a  Świeciem” – czytamy na 
portalu kociewie24.eu. To tereny diecezji 
pelplińskiej. z inicjatywy lokalnych histo-
ryków wytyczono tam niedawno i zainau-
gurowano Kociewski Szlak św. Wojciecha.

Najważniejszym punktem na szlaku jest 
diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha w po-
łożonym nad Wisłą Gorzędzieju w którym od 
1995 r. w relikwiarzu w kształcie łodzi czczone 
są relikwie świętego Czecha, patrona Polski. 
Jak podano na stronie sacrum.kociewie.eu: 

„Szlak upamiętnia jubileusz 1025 lat od 
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha i prowa-
dzi pielgrzyma zbliżoną trasą do tej, którą 
przechodził Święty podczas swojej misji 
chrystianizacyjnej w  997 r. Szlak prowadzi 
od Świecia przez Leosię, Gródek, Laskowice, 
Jeżewo, Rulewo, Płochocin, Warlubie, Nowe, 
Kamionkę, Osiek, Skórcz, Grabowo, Bobo-
wo, Starogard Gdański, Owidz, Klonówkę, 
Pelplin, Wielki Grac, Subkowy do Sanktu-
arium św. Wojciecha w  Gorzędzieju (...). 
Wszystkie wymienione miejsca są związane 
z  kultem patrona Polski poprzez kapliczki, 
ołtarze w miejscowych świątyniach, feretro-
ny, czy też lokalne legendy i podania”.

Strony przygotował Henryk Bejda

Jan Paweł I będzie beatyfikowany!

pierwszy papież w historii zre-
zygnował także z  ceremonii 
koronacji (zamiast tego odby-
ła się inauguracja pontyfikatu).

◆ Miał talent literacki. Jeszcze 
jako kardynał napisał „list do.... 
Pinokia”. I nie tylko do niego. Tak-
że do wielu nieżyjących pisarzy 
(m.in. Dickensa, Cherstertona), 
świętych (m.in. Łukasza, Teresy 
z  Avili), bohaterów literackich 
(Pawła Iwanowicza Cziczikowa 
z „Rewizora” Gogola), do... niedź-
wiedzia Świętego Romediusza, 
a  nawet do samego Jezusa. Te 
jednocześnie zabawne i poucza-
jące teksty wydano w  Polsce 
w książce pod tytułem „Listy do 
sławnych postaci”.

◆ Kierował się mottem: „Służ-
ba prawdzie, służba zgodzie, 
służba sprawiedliwości i  współ-
pracy narodów”. Miał zacięcie 
ekumeniczne . W  pierwszą po-
dróż apostolską planował udać 
się do Libanu, gdzie toczyły się 
walki pomiędzy chrześcijanami 
a muzułmanami.

◆ Jego tajemnicza śmierć - po 
zaledwie 33 dniach zasiadania 
na Stolicy Piotrowej - wywołała 
falę spekulacji. Niektórzy uwa-
żali nawet, że do jego śmier-
ci ktoś się przyczynił. Włoska 
dziennikarka Stefania Falasca 
ustaliła jednak, że stało się to 
z przyczyn naturalnych –  Albino 
Luciani zmarł na serce, po tym 

jak zlekceważył pierwsze symp-
tomy choroby. 

◆ Zyskał przydomek „papieża 
uśmiechu”. Ceniono go głównie za 
radość, którą promieniował, za wiel-
ką prostotę, pokorę i  serdeczność 
w kontaktach międzyludzkich.

◆ Albino Luciani był jak do-
tąd... ostatnim Włochem na pa-
pieskim tronie.

◆ Do jego beatyfikacji przy-
czyniło się cudowne uzdrowienie 
w  2011 r. 11-letniej Argentynki 
Candeli Giarda z  bardzo rzadkiej 
i ciężkiej choroby – ostrej encefa-
lopatiii padaczkowej, powikłanej 
przez sepsę w wyniku odoskrzelo-
wego zapalenia płuc. Lekarze byli 
pewni, że dziewczynka umrze.

SŁOWA PAnA JezuSA 
WyPOWieDziAne DO 

WAnDy MAlCzeWSKieJ:
„Polska się ostanie, – o  ile 

sobie nie da wiary odebrać, 
–  i  będzie zawsze przedmu-
rzem Kościoła”.

„Mów komu tylko uważasz, 
że odrodzenie waszej Ojczy-
zny, jej rozkwit i  zachowanie 
niezależności uzależnione są 
od zjednoczenia ze Mną przez 
życie eucharystyczne”.

dzenie kultu rozwijającego 
się tam, przy jej relikwiach, 
już od niemal dekady. 

Otaczany kultem bydgoski 
wizerunek Świętej Rity wzoro-
wany jest na rzeźbie św. Rity 
z  najstarszego polskiego sank-
tuarium tej świętej  znajdujące-
go się w kościele św. Katarzyny 
ojców augustianów w  Krako-
wie. W  Polsce za wstawiennic-
twem „drogocennej perły Um-

brii” wierni modlą się również 
m.in. w  Nowym Sączu, Głębi-
nowie, Borkach koło Radzynia 
Podlaskiego i Smolnej.

no w  Brazylii jak 
i w pozostałych krajach Amery-
ki łacińskiej: Peru, Argentynie, 
Kolumbii, Portoryko, Kosta-
ryce i  Paragwaju, w  Ameryce 
Północnej i  Europie głównie 
za sprawą katolików z  Irlan-
dii i  z  Polski. To właśnie tam 
od 2018 r. – dziesiątki, setki, 
a  dziś tysiące mężczyzn znów 
chwyciło za „maryjną broń”, aby 
walczyć nią z szerzącym się na 
świecie złem. Inicjatywa ta za-
tacza coraz szersze kręgi, bo-
wiem w samym Beuenos Aires 
(Argentyna) 28 maja 2022 r. na 
kolanach odmawiała różaniec 
„armia” ponad 2500 mężczyzn!

W  Polsce inicjatywa „mę-
skiego różańca” szerzy się m.in. 
w  Warszawie, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Lublinie, Przemyślu, 
Szczecinie oraz Bydgoszczy.

Ronaldo na 
Camino

Dziękowanie Matce Bożej za sportowe laury 
to piękna iberyjska tradycja. Każdego roku więk-
sze i mniejsze kluby upadają do Jej stóp z kornym 
dziękczynieniem. nie inaczej było w tym roku. 

Real Madryt tuż po powrocie z Paryża udał się do 
katedry w  Madrycie, aby ofiarować patronującej Ma-
drytowi Matce Bożej – popularnej Almudenie – zdoby-
ty puchar Ligi Mistrzów oraz puchar mistrza Hiszpanii. 

Piłkarze FC Porto tuż po rozstrzygającym meczu 
z  Benficą Lizbona pielgrzymowali do Kaplicy Obja-
wień Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fa-
timie, aby podziękować Matce Bożej za zdobycie mi-
strzostwa Portugalii.

Real 
w katedrze, 
Porto 
w Fatimie

Wojciechowe wędrowanie

Pomysł jest świetny. Mowa 
o internetowej zabawie, grze 
„enter… The Church”, opar-
tej na idei „escape roomów”. 
Można na nią wejść za po-
średnictwem internetowej 
strony parafii św. Władysła-
wa w  Szydłowie lub wprost 
wpisując stronę: https://view.
genial.ly/6227482bd54d-
c80018e70dec/presentation
-enterthe-church.

Bawiąc się i  odpowiadając 
na pojawiające się w  trakcie 
zabawy pytania, poznajemy 
zarówno historię Szydłowa 
zwanego, podobnie jak Pacz-

ków na Opolszczyźnie, „pol-
skim Carcassone”, jak i – przede 
wszystkim – dzieje średnio-
wiecznego, ufundowanego 
przez króla Kazimierza Wiel-
kiego, tamtejszego kościoła 
pw. św. Władysława (Święty 
jest w  trakcie zabawy naszym 
przewodnikiem). „Enter… The 
Church” ma zachęcić do na-
wiedzenia tej niezwykle atrak-
cyjnej świątyni także „w realu”. 
Może to dobry sposób do za-
chęcenia wiernych do zapo-
znania się także z  innymi, nie 
tylko zabytkowymi, świątynia-
mi i ich historią?

Enter... kościół 
w Szydłowie
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Ten niezwykły obraz nama-
lowali polscy żołnierze, służący 
na misji w  mieście Dżalalabad 
w Afganistanie. W trakcie reduk-
cji baz wojskowych, poprzez 
Kabul obraz trafił do bazy lotni-
czej Bagram, gdzie w  2017 roku 
w  polskim kontyngencie woj-
skowym oddano do użytku i po-
święcono nową kaplicę pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego. 

Wizerunek Jezusa Miłosier-
nego znalazł tam swoje miej-
sce w  prezbiterium. Kapelani 
spotykali często żołnierzy mo-
dlących się przed nim zwłasz-
cza w  Godzinie Miłosierdzia. 
W  związku z  zakończeniem mi-
sji NATO w Afganistanie w maju 

We wrześniu 2009 roku 
małżonkowie poszli na 
wizytę do prywatnej 

przychodni. Pani doktor była 
dość konkretna. Powiedziała, 
że trzeba zrobić kilka badań, 
ale najpierw zacznie od męża, 
ponieważ leczenie kobiety jest 
długie. „Kiedy po raz kolejny 
zgłosiłam się na wizytę  z  wyni-
kami, pani doktor jednoznacz-
nie powiedziała, że wyniki są złe 
i dzieci w sposób naturalny mieć 
nie będziemy. Zaproponowała 
klinikę, która zajmuje się lecze-
niem niepłodności  w Łodzi. Do-
stałam informator do poczyta-
nia i miałam się zastanowić wraz 
z  mężem czy chcemy podjąć 
leczenie w tej klinice” – opowia-
da kobieta, dodając, że to było 
bardzo bolesne doświadczenie. 
„Niedowierzanie i  szok oraz cią-
głe pytanie – dlaczego coś takie-
go przytrafiło się właśnie nam” 
– wyznaje.

KAnDyDACi DO... in ViTRO
Łzy same leciały im po po-

liczkach. Doszli jednak do wnio-
sku, że chcą skonsultować się ze 
specjalistami w  tej dziedzinie 
i głęboko w sercu wierzyli, że są 
jakieś leki, zabiegi, które pomo-
gą i  wyleczą męża. „Do tej pory 
to tylko jego wyniki badań mieli-
śmy, bo mnie nikt nie diagnozo-
wał i  konkretnie nie badał. Pani 
doktor umówiła nas na wizytę 
do kliniki i  zleciła nam wykona-
nie bardzo drogich badań, któ-
re jak się potem okazało, był to 
komplet badań potrzebnych do 
in vitro. Wiedzieliśmy, że głównie 
takie zabiegi się tam wykonuje, 
ale myśleliśmy, że w jakiś sposób 
nam pomogą, żebyśmy mogli 
mieć w sposób naturalny dzieci. 
Jednak rzeczywistość była inna. 
Przyjęli nas bardzo dobrze, ale 
byliśmy dla nich dobrymi kandy-
datami, żeby podnieść im staty-
styki. Ten młody lekarz, który nas 
przyjął wprost nam tak powie-
dział. Głównym celem tej kliniki 
jest tylko i wyłącznie zapłodnie-
nie metodą in vitro. Powtarzali, 

W  końcu doszli do wniosku, że 
chyba czas najwyższy zakończyć le-
czenie, że Bóg ma dla nich inne plany. 

Któregoś dnia przedstawili 
swoje problemy pewnemu jezu-
icie. Wówczas kapłan zapoznał ich 
z  pewną siostrą zakonną z  zakonu 
Służebniczek w  Starej Wsi, która 
opowiedziała im o  siostrze Le-
onii Nastał. Pokazała im jej kryptę 
i dała obrazki z modlitwą. Byli tam  
6 stycznia 2016 roku. „Od tamte-
go dnia codziennie modliliśmy się 
przez jej wstawiennictwo do Boga 
o  wysłuchanie naszej prośby. Po-
czyniliśmy również pewne kroki 
i  nawet byliśmy już się zapisać na 

2021 roku wyposażenie kaplicy 
było sukcesywnie przekazywa-
ne do kraju. Gabaryty obrazu 
sprawiły, że z  początku nie był 
brany pod uwagę jego powrót 
do Polski. Dzięki zaangażowa-
niu kapelana i  wielu żołnierzy 
udało się wysłać obraz do kraju 
sojuszniczym transportem lot-
niczym. Przez Wrocław, Opole 
i  Lubelszczyznę obraz trafił do 
Krakowa i został przekazany do 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w  Krakowie-Łagiewnikach 
przez biskupa polowego Wie-
sława Lechowicza oraz kapela-
na ostatniej zmiany PKW Afga-
nistan. Jest on świadectwem 
wiary polskich żołnierzy oraz 

kultu Bożego Miłosierdzia, któ-
ry z  tego miejsca rozprzestrze-
nił się po całym świecie i dotarł 
nawet do Afganistanu. To szcze-
gólne wotum za szczęśliwe za-
kończenie misji w Afganistanie.

Obraz Pana Jezusa Miło-
siernego z  Afganistanu został 
umieszczony w  Kaplicy Matki 
Bożej Siedmiobolesnej w Bazyli-
ce Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach.

Pan Jezus z Afganistanu
Świadectwo wiary polskich żołnierzy

POBRAli Się W KWieTniu 2008 ROKu. PlAnOWAli, że BęDą Mieli Dużą 
RODzinę. zARAz PO ŚluBie, nieMAl OD SAMegO POCząTKu, PODJęli 
STARAniA O  DzieCKO. MiJAŁy MieSiąCe, A  nieSTeTy, nie DOChODziŁO 
DO POCzęCiA. PO ROKu STARAń, MAŁżOnKOWie zDeCyDOWAli Się Szu-
KAć PRzyCzyny nieMOżnOŚCi zAJŚCiA W Ciążę...

wstępne szkolenia w  katolickim 
ośrodku adopcyjnym w  Opolu. 
Pozostało nam tylko uregulować 
jeszcze sprawy leków. Na ostatniej 
wizycie w  Lublinie (maj 2016 rok), 
dostałam luteinę, którą musiałam 
przyjmować dla swojego zdrowia, 
natomiast wszystkie inne leki, któ-
re wcześniej przyjmowałam zostały 
mi odstawione. Przez ten cały czas 
Bóg przychodził z  ciągłym pyta-
niem o  naszą wiarę. Czy wierzy-
my w to, że On może wszystko, że 
może sprawić iż będziemy uczest-
niczyli w  Jego akcie stwórczym. 
«Tak, Panie. Ty możesz wszystko». 
Trwała w  nas niewzruszona wiara 
w Jego potęgę. I tak właśnie w lipcu 
2016 roku dowiedziałam się, że je-
stem w ciąży. Gdy leczenie nie po-
magało, wiara w Boga pomogła. 13 
marca 2017 roku przyszła na świat 
nasza córka. Ufamy, że  siostra Le-
onia wstawiła się u Boga za nami!” 
– kończą swoje świadectwo mał-
żonkowie.

że tylko w taki sposób możemy 
mieć dzieci” – wspominają mał-
żonkowie. 

W  drodze powrotnej do 
domu postanowili, że już nie 
będą więcej rozmawiali na te-
mat jakiegokolwiek leczenia. 

nAPROTeChnOlOgiA
„Często towarzyszył nam 

smutek, ale jak to stare przy-
słowie mówi «czas leczy rany», 
postanowiliśmy dowiedzieć się 
czegoś więcej odnośnie adopcji. 
Na naszej drodze spotkaliśmy 
pewnego franciszkanina, z  któ-
rym szczerze porozmawialiśmy. 
Zaprowadził nas do kierownicz-
ki ośrodka adopcyjnego, który 
znajdował się nieopodal klasz-
toru. Rozmowa z  tymi ludźmi 
podniosła nas na duchu, ale 
utwierdziła nas również w  na-
szym odczuciu, że nie jesteśmy 
wystarczająco dojrzali do pod-
jęcia tak wielkiego kroku jakim 
jest adopcja. Kolejne lata mijały, 
a w sercu ciągle miało się nadzie-
ję, że medycyna poczyni jakieś 
kroki do przodu w  naszej spra-
wie. Tak pewnego dnia szuka-
jąc informacji na temat leczenia 
niepłodności, znalazłam artykuł 
odnośnie naprotechnologii. 
Można było się tam dowiedzieć 
o najnowszych metodach lecze-
nia niepłodności” – snuje swoją 
opowieść kobieta.

Podjęli decyzję, że spróbu-
ją ostatni raz. Napisali maila do 
przychodni Macierzyństwo i Ży-
cie w  Lublinie, prosząc o  umó-
wienie na pierwszy wolny termin.  
Zostali przyjęci przez lekarza,  
który poprosił o  dokumentację 
i  przeprowadził wywiad. Mieli 

mieszane uczucia. Nie wiedzieli 
czy będą dobrymi kandydatami. 
Lekarz ich nie skreślił. Polecił zro-
bić aktualne badania. Większość 
nawet została wykonana na 
miejscu. „Dostaliśmy kontakt do 
instruktora Modelu Creightona, 
który miał nas przygotować i za-
znajomić jak postępować, ob-
serwować cykle i notować swoje 
obserwacje na karcie do tego 
przeznaczonej. Kolejna wizyta 
odbyła się za miesiąc. Pan doktor 
miał już jakiś obraz widząc nasze 
badania i  podjął kolejne kroki 
odnośnie leczenia” – wspomina 
kobieta.

 Na kolejnych wizytach moż-
na było wyeliminować niepra-
widłowości. Mężczyzna został 
skierowany do specjalisty, który 
przepisał mu leki i umówił go na 
zabieg. „Gdy około października 
mąż zrobił kontrole badanie, wy-
niki przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwanie. Parametry bardzo 
się podniosły. Pan doktor widząc, 
taki dobre wyniki podjął decyzję 
o moim leczeniu. Przyjmowałam 
już leki, ale kolejnym etapem 
była laparoskopia” – opowiada 
kobieta.

MODliTWA 
Kontrole odbywały się co 3 

miesiące i  wciąż pojawiały się 
jakieś problemy. Mijały kolejne 
miesiące i lata. Za każdym razem 
kiedy przyjeżdżali na kolejne 
wizyty, ich nadzieja malała. Zo-
stała im modlitwa. „W tym czasie 
modliliśmy się, czytaliśmy Pi-
smo Święte oraz mnóstwo ksią-
żek, a także jeździliśmy na Msze 
o  uzdrowienie” – wyznają mał-
żonkowie.

MODliTWA zA WSTAWienniCTWeM 
SŁużeBniCy BOżeJ  

SiOSTRy leOnii MARii nASTAŁ

Boże, który hojnie nagradzasz pokładaną w  Tobie 
ufność, użycz mi za pośrednictwem s. Marii leonii, 

niezachwianej Służebnicy Twojej i Twojej niepokalanej 
Matki upragnionych łask…, ją zaś racz ozdobić koro-
ną chwały, aby prowadziła nas do umiłowania ponad 
wszystko Ciebie i niepokalanej Dziewicy jako naszej na-
jukochańszej Matki. Amen.

Ojcze nasz..., zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

SiOSTRA leOniA nASTAŁ żyła w  latach 1903-1940. na-
leżała do zgromadzenia Sióstr Służebniczek najświęt-
szej Maryi Panny niepokalanie Poczętej. Była mistyczką 
– przez nią Jezus przekazał nam  najkrótszą drogę do nie-
ba dostępną dla wszystkich ludzi zwaną: „drogą niemow-
lęctwa duchowego”, która polega na uznaniu swojej ma-
łości, niewystarczalności i bezgranicznego zaufania Bogu.

Kult Sługi Bożej leonii trwa nieprzerwanie od jej śmier-
ci. ludzie proszą ją o łaskę powrotu do zdrowia w różnych 
sytuacjach: po ciężkich wypadkach, w  chorobach nowo-
tworowych i  innych zagrażających życiu, o  szczęśliwy 
przebieg operacji, w  chorobach psychicznych, w  depre-
sjach. Bardzo liczne są też prośby, zwłaszcza w ostatnich 
latach, o dar rodzicielstwa, o szczęśliwe donoszenie ciąży 
i urodzenie zdrowego dziecka.

Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym w die-
cezji przemyskiej przeprowadzony był w latach 1976-1980; 
na szczeblu rzymskim ukończony został ogłoszeniem De-
kretu heroiczności cnót przez Kongregację Spraw Kanoni-
zacyjnych 2 grudnia 2016 r. Do aktu beatyfikacji potrzebny 
jest jeszcze tylko cud uznany przez Stolicę Apostolską.

Wyproszona córka 

SiOSTRA 
leOniA 
nASTAŁ

fo
t. 

ar
ch

. Z
SS

N
M

PN
P

fo
t. 

M
. P

ab
is

fo
t. 

M
. P

ab
is

fo
t. 

M
. P

ab
is



sierpień 20228

Twoja przygoda z  „Notre-Da-
me płonie” rozpoczęła się 
w  dniu, gdy ogień opanował 
znaczną część słynnej pary-
skiej katedry Notre-Dame…

Wyjechałem wówczas na kil-
ka dni do Wandei i przebywałem 
w  domu, w  którym nie działał 
odbiornik telewizyjny. Gdy włą-
czyłem w  pewnym momencie 
radio, żeby wysłuchać orędzia 
prezydenta Macrona, usłysza-
łem po raz pierwszy o coraz bar-
dziej tragicznej sytuacji katedry 
Notre-Dame. Tego wieczora nie 
widziałem żadnych ujęć telewi-
zyjnych, nie miałem po prostu 
do nich dostępu – wszystko mu-
siałem sobie wyobrazić. Nie było 
to jednak trudne, znam katedrę 
bardzo dobrze. Zepsułem tam 
swój pierwszy aparat, Kodak 
Brownie, gdy jako młody chło-
pak próbowałem zrobić dobre 
zdjęcie słynnej zamyślonej chi-
merze na galerii jednej z wież…

Jednak na pomysł opowiedze-
nia o  tej tragedii za pomocą 
medium filmowego wpadłeś 
w  momencie, gdy zostałeś za-
proszony na pewien lunch.

W  grudniu 2019 r. zadzwo-
nił Jérôme Seydoux, dyrektor 
naczelny Pathé, zapraszając 
mnie na lunch. Zaskoczył mnie 
tą propozycją. Wyobrażał so-
bie wówczas film zmontowa-
ny z  archiwalnych materiałów 
ukazujących pożar katedry No-
tre-Dame, piorunujący wizual-
ny spektakl stworzony z  myślą 
o  dużych ekranach kinowych.  
Z  początku obawiałem się, że 
istniejące materiały wideo nie 
są wystarczająco różnorodne 
i  immersyjne, żeby stworzyć 
z  nich półtoragodzinny film, 
ale wysłuchałem propozycji 
Jérôme’a  i  wróciłem do domu 
z  grubym plikiem zebranej 
przez niego dokumentacji, wli-
czając francusko- i  angielskoję-

zyczne artykuły prasowe. Nim 
położyłem się tamtej nocy spać, 
zacząłem przeglądać dokumen-
ty... i skończyłem wczesnym ran-
kiem. Już wtedy wiedziałem, że 
to będzie mój kolejny film. Nie 
montażówka archiwaliów, lecz 
pełnoprawna aktorska fabuła.

Co takiego zaciekawiło cię 
w tych dokumentach, że prze-
konałeś się do projektu?

Zdałem sobie sprawę, jak do 
pożaru katedry doprowadziło 
połączenie wielu zdawałoby się 
niemożliwych czynników. Gdy-
by taki ciąg wydarzeń wymyślił 
scenarzysta, ta historia zdawała-
by się niewiarygodna. Z mojego 
punktu widzenia był to przepis 
na udany film. W  roli głównej 
międzynarodowa gwiazda: No-
tre-Dame. Jej przeciwnikiem 
wyrachowany i potężny demon: 
ogień. A  w  centrum walki po-
między tymi dwoma gigantami 
zwyczajni ludzie, którzy są goto-
wi poświęcić własne życie, by ra-
tować ważne dla ich kultury i toż-
samości narodowej kamienie. Na 
dodatek fenomenalne sceny ak-
cji, dramat, szczerość, szczodrość, 
plus lekka komediowa nutka. 
Perfekcyjny scenariusz wymyślo-
ny przez życie. Byłem pod wra-
żeniem jego spektakularności, 
nieprzewidywalności oraz huma-
nistycznego zacięcia… 

Ustalając chronologię wydarzeń 
z  dnia 15 kwietnia 2019 roku, 
zagłębiając się w  historie ludzi, 
którzy byli tam, na miejscu, co 
zaskoczyło cię najbardziej?

Ogień wykryto na samym po-
czątku Mszy Świętej w Poniedzia-
łek Wielkanocny. Była godzina 
18:17, ale straż pożarną zawia-
domiono dopiero pół godziny 
później. Uczynił to przyjaciel Je-
an-Claude’a  Galleta, dowódcy 
paryskich strażaków, którzy prze-
bywał wówczas na wakacjach we 

Florencji. Rankiem tamtego dnia 
rozpoczął się ciąg dramatycznych 
wydarzeń, które musiały zakoń-
czyć się katastrofą. Był to bowiem 
pierwszy dzień pracy nowego 
inspektora ds. ochrony przeciw-
pożarowej katedry Notre-Dame. 
Jego zadaniem jest zdalnie mo-
nitorować czujniki i  stan budyn-
ku, ale mężczyzna nie był nigdy 
wcześniej w katedrze, nie znał ter-
minologii technicznej związanej 
z gotycką architekturą. Gdy poja-
wiła się czerwona lampka alarmu, 
wraz z  nią zobaczył nieczytelny 
z jego perspektywy kod. Zadzwo-
nił do swojego przełożonego, ale 
ten nie był akurat w  stanie ode-
brać telefonu. Oddzwonił kwa-
drans później. Jak się dodatkowo 
okazało, strażnik, który miał zwe-
ryfikować fizycznie prawdziwość 
zagrożenia, miał problemy z krót-
kofalówką. Usłyszał przez trzesz-
czące radio, że ma iść sprawdzić 
poddasze zakrystii, podczas gdy 
pożar opanowywał wtedy skle-
pienie nad nawą główną. A  to 
zaledwie początek zaskakujących 
komplikacji i  losowych pomy-
łek, które poskutkowały tym, co 
wszyscy znamy z ekranów telewi-
zorów.

Przygoda, którą rozpocząłeś 
dwa lata temu, dobiegła koń-
ca. „Notre-Dame płonie” trafia 
do kin, oddajesz film widzom. 
Jak patrzysz na to wszystko 
z perspektywy czasu?

Katastrofalny w  skutkach 
pożar Notre-Dame w  kwiet-
niu 2019  r. odmienił moje życie 
na zawsze... Utwierdziłem się 
w przekonaniu, które towarzyszy 
mi od początku mojej kariery: 
zawsze słuchać tego, co pod-
powiada mi wewnętrzny głos. 
Jeśli przyglądam się jakiemuś 
projektowi i  instynkt się nie od-
zywa, dobrze wiem, że nie war-
to tracić na niego czasu. W  tym 

wypadku było zupełnie inaczej. 
Czułem wewnętrzną ekscytację 
od chwili, gdy zacząłem czytać 
dokumenty przekazane przez 
Jérôme’a Seydoux. Kolejne mie-
siące spędzone z tą niezwykłą hi-
storią to fascynacja przemiesza-
na z niespodziankami. Niezależ-
nie od tego, czy w  danym dniu 
zajmowałem się wyszukiwaniem 
lokacji, dokumentacją, obsa-
dzaniem filmu czy kręceniem 
poszczególnych scen, każdego 
ranka wstawałem z  przekona-
niem, że robię coś, co chcę robić. 
Co ciekawe, widuję się z katedrą 
Notre-Dame praktycznie co-
dziennie –  wystarczy, że wyjdę 
na balkon mojego paryskiego 
mieszkania i  spojrzę w  jej kie-

runku, nad Sekwaną. Często do 
niej mówię, pytam, jak się ma, co 
nowego. Pracowałem z wieloma 
pięknymi i dystyngowanymi ak-
torkami, jednak żadna z nich nie 
miała tyle klasy i wdzięku, a także 
kruchości, co istniejąca od setek 
lat katedra. Najsłynniejsza tego 
typu budowla na całym świecie 
będzie przechodziła długo re-
konwalescencję, ale obserwując 
ją niemal nieustannie, widzę pro-
gres dokonywany z tygodnia na 
tydzień. Notre-Dame wiele prze-
szła, ale nie zamierza się podda-
wać. I jestem przekonany, że bę-
dzie istnieć jeszcze długo po tym 
jak zarówno ja, jak i czytający to 
widzowie odejdą z tego świata.

Zapewne wielu z nas pamięta ten dzień – 15 kwietnia 2019 r. Na naszych oczach 
rozgrywał się dramat – paliła się francuska katedra Notre-Dame –  Matka 
Wszystkich Katedr.

Miliony ludzi obserwowało strażaków, którzy stanęli do walki z żywiołem. Warun-
ki były niezwykle trudne – ogień rozprzestrzeniał się na trudno dostępnym podda-
szu. Wielu wstrzymało oddech – stawka, o którą walczono była ogromnie wysoka, 
bo chodziło nie tylko o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli sakralnych na 

Ziemi, ale także bezcennych relikwii. W skarbcu katedry przechowywana jest między 
innymi korona cierniowa Chrystusa. 

Mury „Matki Wszystkich Katedr” przetrwały, ale wtedy były momenty, w których 
wydawało się, że odwaga, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt mogą nie wystar-
czyć do uratowania Notre Dame. Wokół katedry gromadziły się tysiące wiernych, by 
modlitwą wesprzeć bohaterów. Ten film pokazuje siłę wiary i modlitwy zwykłych lu-
dzi w starciu z potęgą niszczycielskiego żywiołu.

„Notre-Dame płonie
”
  

ROzMOWA z JeAneM-JACquSeM AnnAuDeM 

– film Jeana-Jacquesa Annauda na ekranach polskich kin

FilM PRzeDSTAWiA WSTRząSAJąCą hiSTORię WAlKi O OCAlenie JeDnegO z nAJŚWięTSzyCh MieJSC euROPy ORAz Bez-
CennyCh ReliKWii ChRzeŚCiJAńSTWA, A TAKże ODWAgę i WiARę luDzi W STARCiu z POTęgą niSzCzyCielSKiegO żyWiOŁu.

Katalog wysyłkowy – super nowości!

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

www.religijna.pl

Przesyłka gratis już od 120 zł!

!Zamów 
bezpłatny 
katalog!

Z b i g n i ew  T.  N owa k

T E R M I N A R ZT E R M I N A R ZT E R M I N A R Z
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ZDROWIE 
na cały rok

ISBN 978-83-7864-547-4

Cena: 44,90 w tym 5% VAT

Zbigniew T. Nowak – znawca roślin leczniczych, od 30 lat popularyzuje wiedzę 
z zakresu ziołolecznictwa, apiterapii i zdrowej diety. Autor ponad 70 książek (w tym 
wielu bestsellerów), przeszło 1500 artykułów prasowych i kilkuset audycji radiowych 
o tej tematyce. Ekspert w popularnym programie „Pytanie na śniadanie” w TVP2. 
Uhonorowany prestiżowym odznaczeniem „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo 
Lekarskie”, przyznawanym wybitnym osobowościom działającym na rzecz medycyny.

Kalendarz-poradnik przydatny w każdym domu! 

Okazuje się, że w czasach wszechobecnej cyfryzacji, kiedy dosłownie na 
wyciągnięcie ręki mamy smartfony, tablety i komputery, wcale nie wycho-
dzą z mody tradycyjne kalendarze książkowe. Są one podręcznym kom-
pendium, z którego można korzystać w dowolnej chwili, dodatkowo ciesząc 
oko pięknymi ilustracjami. I właśnie taki, drogi Czytelniku, oddajemy do 
Twoich rąk ten kalendarz.

Jest inny niż wszystkie zazwyczaj dostępne na rynku, bo oprócz kalen-
darium na 2023 rok zawiera jeszcze ogromną garść porad przydatnych 
w codziennym życiu, jak za pomocą ziół, warzyw i owoców zachować zdro-
wie na długie lata. Znajdziemy tu przepisy na znakomite remedia na wirusy 
i bakterie z chrzanu, czosnku oraz z liści oliwki. Dowiemy się z niego, jak 
z uroczo pachnącego bzu – lilaka pospolitego sporządzać skuteczny syrop 
na przeziębienie, a także płukankę dla osłabionych włosów. Poznamy m.in. 
zalety lecznicze brokułu, soku z brzozy, super owocu – jagody kamczackiej, 
oleju z nasion wiesiołka, orzechów włoskich, jarzębiny, rajskich jabłuszek, 
owoców róży, rokitnika, pigwowca i pigwy, a także żywokostu lekarskie-
go – nieco zapomnianego leku pomocnego w reumatyzmie. Kalendarz 
ten podpowie, jak korą wierzby ukoić ból, a z pokrzywy przygotować na-
miastkę szpinaku. Poradzi, jakie warzywa i zioła sprzyjają ustabilizowaniu 
poziomu cukru we krwi i pomagają w pozbyciu się zbędnych kilogramów. 
Nie zabraknie też informacji o owocach wspomagających pracę serca. 
Kalendarz-poradnik zawiera również przepisy na prozdrowotne przetwory 
i specyfi ki z ziół. A wszystko autorstwa cenionego eksperta telewizyjnego 
i znawcy roślin leczniczych – Zbigniewa T. Nowaka!

9 788378 645474

ISBN 978-83-7864-547-4
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34,90

Rabat 22%
44,90

Kod: 645474

Zbigniew T. Nowak

Zdrowie na cały rok 
2023. Terminarz

WYD. AA, 17×24, s. 144, twarda, 
Terminarz na 2023 rok, autorstwa cenio-
nego eksperta telewizyjnego i znawcy 
roślin leczniczych, zawiera ogromną 
garść porad, jak za pomocą ziół, warzyw 
i owoców zachować zdrowie na długie 
lata. Znajdziemy tu również przepisy 
na prozdrowotne, naturalne przetwory 
i inne specyfi ki.

Adam Walczyk

Karpackie Lourdes
Objawienia Maryi w Litmanowej
Orędzia i cuda Matki Bożej
WYD. AA, 14×20, s. 176, miękka

Książka przedstawia historię objawień 
w Litmanowej, kompletne orędzia Matki 
Bożej, postaci widzących oraz niezwykłe 
wydarzenia, które stały się ich udziałem. 
Przedstawia również szczegółowo sank-
tuarium na Górze Zvir, gdzie wiele osób 
doznaje łask i cudownych uzdrowień. 

Orędzia i cuda Matki Bożej 

Adam Walczyk

Objawienia Maryi 
w Litmanowej

Karpackie Lourdes

19,90

Rabat 33%
29,90

Kod: 642510

AD 2023 ze świętym 
papieżem Janem Pawłem II 
Terminarz i agenda biblijna
AA, 14×20, s. 400, twarda

Słowa Jana Pawła II na każdy dzień 
roku 2023!

Terminarz zawiera: teksty Ewangelii na 
wszystkie dni roku, codzienny komentarz 
św. Jana Pawła II do Ewangelii, każdy dzień 
roku na osobnej stronie, miejsce na notatki, 
obszerny, praktyczny informator, materiały 
związane ze Światowymi Dniami Młodzieży 
planowanymi w 2023 r. w Lizbonie.

29,90

Rabat 25%
39,90

Kod: 645078

Charles Theodore Murr

Morderstwo 33. stopnia
Tajne śledztwo kardynała Gagnona 
w Watykanie
WYD. AA, 14×20, s. 256, miękka

Masoński spisek w sercu Watykanu? 
Bestsellerowa książka ks. Charlesa T. 
Murra, oparta o raport ze śledztwa kard. 
Gagnona z końca lat 70. XX w., odkrywa 
przed Czytelnikami tajemnice masoń-
skiej infi ltracji na Watykanie w tamtym 
czasie i jej dramatyczne konsekwencje.

29,90

Rabat 25%
39,90

Kod: 646518

Henryk Bejda

Boże iskierki
Cierń w czole św. Rity... 
i 99 pobożnych inspiracji  
RAFAEL, 11×18, s. 232, miękka 

O czym śnił św. Józef? Który z papieży 
był alpinistą? Który ksiądz wytyczył Orlą 
Perć? Czy św. Jacek „wynalazł” pierogi? 
Zebranych tu zostało 100 inspirujących 
wiarę „Bożych iskierek”: tych dotyczących 
spraw poważnych, wręcz mistycznych, 
a czasem humorystycznych i kuriozalnych.

34,90

Rabat 13%
39,90

Kod: 336321

59,90

Rabat 14%
69,90

Kod: 336154

kard. George Pell

Dziennik więzienny, t. 2 
Odrzucenie
RAFAEL, 14×20, s. 448, zintegrowana

Kard. George Pell przez ponad rok był 
więziony za przestępstwo, którego nie 
popełnił! Ostatecznie został oczysz-
czony z zarzutów o przestępstwo na tle 
seksualnym. Podczas uwięzienia kard. 
Pell spisywał swój osobisty dziennik, 
którego drugą część oferujemy.
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Skąd takie... oryginalne we-
zwanie do Matki Bożej? Jaka 
jest historia tego miejsca?

Wszystko zaczęło się 25 mar-
ca 1649 r., w uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego. Jeden z miesz-
kających tu rolników, Pierre 
Port-Combet, był protestantem, 
a jego żona Jeanne Pélion – kato-
liczką. Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego była wtedy świętem 
obowiązkowym, czyli dniem 
wolnym od pracy. Pomimo na-
pomnień żony, Pierre poszedł na-
ścinać witek wierzbowych, aby 
z  wikliny wykonać jakieś przed-
mioty. Gdy zabrał się do pracy, 
z  gałązek nagle zaczęła płynąć 
krew. Najpierw pomyślał, że się 
skaleczył. Wezwa-
na na miejsce 
żona obejrzała 
jego ręce – nie 
było na nich żad-
nej rany, choć 

na jego fartuchu i spodniach były 
ślady krwi. Gdy z kolei ona zaczę-
ła ścinać witki narzędziem przy-
pominającym sierp, nie działo się 
nic nadzwyczajnego. Ale gdy do 
ścinania wrócił on – znowu po-
płynęła krew. To niezwykłe wyda-
rzenie bardzo ich zaintrygowało 
i poruszyło.

Pierre Port-Combet zaczął so-
bie zadawać pytania o sens tego, 
co zaszło, jednak nie wyzbył się 
sceptycyzmu. Tymczasem wieść 
o cudzie szybko rozniosła się po 
okolicy i  zaczęła przyciągać co-
raz liczniejszych pielgrzymów. 
14 września 1656  r., w  święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego, 
za zgodą biskupa Grenoble na 
miejscu cudu został postawiony 
krzyż; a jakiś czas potem – pierw-
sza drewniana kaplica. Został też 
mianowany kapelan. Sam Pierre 
Port-Combet wydawał się nieco 
zagubiony, obserwował, czekał... 

Cud krwa-
wiącej wierzby 
miał swój dal-
szy ciąg w mar-

cu 1657 r., a więc 
osiem lat po 
pierwszym znaku 
z  nieba. Wcze-
śnie rano Pierre 
Port-Combet za-
przągł woły do 
pługa i  wyszedł 
orać. Gdy znalazł 
się już na swo-
im polu, w  miej-
scu, gdzie stoi 
dziś kaplica, na 
wprost bazyliki, 
zauważył kobie-
tę w  białej sukni, 
niebieskim płasz-
czu i  czarnym 
nakryciu głowy. 
Zagadnęła go 
bardzo pięknym 
pozdrowieniem, 
które można by 
przetłumaczyć 
jako: „Bądź dla 

Boga, przyjacielu!”, albo po pro-
stu: „Szczęść Boże, przyjacielu!”. 
Prawdę mówiąc, Pierre nie miał 
ochoty z  nią rozmawiać. A  ona 
zapytała go: „Co się tu dzieje? Czy 
dużo ludzi przyjeżdża do miej-
sca, gdzie z  wierzby wypłynęła 
krew?”. Po chłopsku mrukliwy, 
Pierre odpowiedział: „Dzień do-
bry, Panienko! Ano, trochę ludzi 
przychodzi”. „A  czy wydarza się 
tu wiele cudów?”. „A, tak, jest ich 
trochę”. Pierre orał dalej, jak gdy-
by nigdy nic. Kobieta nie dała za 
wygraną: „A  gdzie jest ten pro-
testant, który ścinał wiklinę? Czy 
on nie chce się nawrócić?”. Pierre 
wciąż unikał rozmowy: „Tak, tak, 
on gdzieś tu mieszka”. Wtedy Pani 
podeszła bliżej i  zatrzymała go: 
„O biedny człowieku, czy myślisz, 
że nie wiem, że to ty jesteś tym 
hugenotem?”. Na te słowa Pierre 
zatrzymał pług i zaczęła się krót-
ka rozmowa. Pani ostrzegła go: 
„Nie zostało ci już wiele dni. Jeśli 
się nie nawrócisz, to znajdziesz 
się w  piekle i  będziesz tam naj-
bardziej rozżarzonym węglem. 
A  jeśli się nawrócisz, to ja będę 
cię strzegła, będę cię wspomagać 
przed Bogiem”. Potem poprosiła 
Pierre’a, żeby przekazał przycho-
dzącym tu ludziom, że ich mo-
dlitwy nie są zbyt gorliwe. „Jeśli 
te modlitwy będą gorliwsze, Pan 
Bóg udzieli im więcej łask”.

Matka Boża odwróciła się 
i odeszła, a Pierre pobiegł za Nią, 
zostawiając pług i  woły, chcąc 
przedłużyć rozmowę. Kiedy już 
znalazł się blisko Niej, Ona znikła 
mu z oczu. W tym miejscu, które 
dziś znajduje się w pobliskim le-
sie, stoi druga kapliczka.

Czy to zjawienie Matki Bożej 
zostało uznane przez Kościół?

Myślę, że krzyż ustawiony na 
miejscu cudu jeszcze przed zja-
wieniem jest jakąś formą uzna-
nia ze strony ordynariusza. Zaś 
po zjawieniu osiem listów pa-
pieskich (1659-1679) potwier-

dza aprobatę Stolicy Apostol-
skiej dla tego miejsca.

Nową kaplicę na miejscu 
zjawienia zbudowano szybko, 
bo w  1659 r. Przybywało coraz 
więcej pielgrzymów, pojawili się 
księża, by się nimi opiekować.

Jaki jest sens tego wydarzenia 
w świetle wiary?

Dla Pierre’a  Port-Combeta, 
a  także i  dla nas dzisiaj, najważ-
niejsza jest kwestia święcenia 
niedzieli i w ogóle dnia świętego, 
co uwidacznia krew wypływają-
ca z  wierzby obcinanej w  dzień 
ważnej uroczystości. Drugim 
istotnym rysem jest modlitwa 
w połączeniu z nawróceniem.

Matka Boża mówi do Pierre’a: 
„Jeżeli nie zmienisz swojego sta-
nu...”. Sformułowanie to można 
zrozumieć dwojako: chodzi o to, 
by stał się katolikiem, a z drugiej 
strony, w  głębszym znaczeniu, 
o  nawrócenie, do którego Mat-
ka Boża wzywa praktycznie we 
wszystkich swoich zjawieniach. 
Zazwyczaj są to mocne słowa 
Maryi, także tutaj.

Powinniśmy także pamiętać 
o szczególnym miejscu niedzie-

li, o przykazaniu: „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił”. Myślę jed-
nak, że w Notre-Dame de l’Osier 
i  poprzez osobę Pierre’a  Por-
t-Combeta w  jakiś szczególny 
sposób mowa jest także o świę-
cie maryjnym: pamiętamy prze-
cież, że protestanci, szczególnie 
w  tamtych czasach, choć także 
w  dzisiejszych, chcieli umniej-
szyć miejsce Maryi w  ekonomii 
zbawienia.

Pierre Port-Combet nie na-
wrócił się od razu. W jego przy-
padku ten proces trwał osiem 
lat i  kilka miesięcy. Gdy poczuł 
się źle, 15 sierpnia 1657 r. – to 
też data święta maryjnego! 
–  w  końcu wyspowiadał się 
i  przyjął Eucharystię, a  zmarł 
kilka dni później. Także jego 
dzieci, ochrzczone w  Kościele 
protestanckim, wróciły na łono 
Kościoła katolickiego.

Czy w słowach Maryi i towarzy-
szących Jej zjawieniu znakach 
widzi Ksiądz jakąś inspirację 
dla naszego stosunku do osób 
innych religii?

To zjawienie jest przypo-
mnieniem integralności  wiary 

niektórzy z nas zapewne byli we Francji, inni być może się tam wybierają, 
na przykład odwiedzić jakże bliską Polakom Matkę Bożą Saletyńską... A wła-
śnie niedaleko grenoble, jadąc w kierunku Valence, pośród sadów orzecho-
wych i pięknych widoków na Masyw Vercors, w maleńkiej miejscowości no-
tre-Dame de l’Osier możemy odwiedzić inne, mniej dziś znane, a starsze od 
la Salette sanktuarium maryjne. 

Ksiądz Mariusz Śliwa jest polskim saletynem od wielu lat pracującym we 
Francji. Obecnie jest proboszczem jednej z parafii w diecezji grenoble, na te-
renie której leży Sanktuarium Matki Bożej od Wikliny (notre-Dame de l’Osier).

ROzMOWA z KS. MARiuSzeM ŚliWą MS
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katolickiej, właściwego jej 
aspektu pobożności maryjnej, 
stosunku do Eucharystii, do nie-
dzieli, do modlitwy... Stawia ono 
w innym świetle ekumenizm, te 
prądy teologiczne, które wszyst-
kie wyznania chrześcijańskie 
uznają za drogę do zbawienia, 
niekoniecznie w  łonie Kościoła 
katolickiego. Kościół katolicki 
nie jest idealny, ale nosi znak 
przynależności do Chrystu-
sa. Można powiedzieć, że dla 
współczesnej mentalności tam-
to zjawienie i  płynące z  niego 
orędzie jest „politycznie niepo-
prawne”, bo nawołuje do jedno-
ści chrześcijan wokół sakramen-
tów w Kościele katolickim.

Myślę, że jest coś ciekawego 
w  tym, że Matka Boża zwróciła 
się do niekatolika, a  przez niego 
do wszystkich ludzi, którzy przy-
chodzili tu się modlić, a  których 
modlitwę określa jako niewy-
starczająco gorliwą. Pamiętajmy, 
że Pan Jezus nie czekał na to, aż 
jego apostołowie się nawrócą 
i staną się doskonali, żeby wysłać 
ich z  misją głoszenia Królestwa 
Bożego, ale wysłał ich, znając ich 
niedoskonałości i słabości. A więc, 

„Jeśli się nawrócisz,    będę Cię strzegła”

Św. Jan Paweł II w „Liście na 
początek trzeciego tysiąc-
lecia” zachęca, aby uczyć 

się „trynitarnej logiki chrześci-
jańskiej modlitwy”, co stano-
wi „sekret naprawdę żywego 
chrześcijaństwa, które nie musi 
się obawiać przyszłości, ponie-
waż nieustannie powraca do 
źródeł i z nich czerpie nowe siły” 
(NMI, 32). Modlitwa, jak naucza 
papież Franciszek, jest „dobrym 
sposobem straty czasu w  du-
chu miłosierdzia”. Sam Jezus 
mówił do św. Faustyny: „Jeżeli 
nie będę mogła okazać czy-
nem, ani słowem miłosierdzia, 
to zawsze mogę modlitwą. Mo-
dlitwę rozciągam nawet tam, 
gdzie nie mogę dotrzeć fizycz-
nie” (Dz. 163). W  akcie modli-
twy wyraża się zaufanie Jezu-
sowi, będące główną treścią 
ducha miłosierdzia. Podstawę 
tej ufności stanowi miłosierna 
miłość Boga wyrażona w  ofia-
rowaniu swojego Syna. Dzięki 
niej modlitwa nabiera charak-
teru synowskiej współpracy 
człowieka z Bogiem i uczestni-
czenia w  jego misji udzielania 
miłosierdzia. Zatem modlitwa 
pozostaje w  służbie miłości 
bliźniego, stając się wobec nie-
go aktem miłosierdzia. 

Przykładem takiego aktu 
miłosierdzia jest modlitwa 

zawierzenia Bogu i  zwrócenia 
się do Niego na modlitwie, ale 
poprzestają jedynie na pozio-
mie dobrych pragnień. Cie-
kawą propozycją wydaje się 
w tym miejscu „zasada jednego 
procenta”: skoro doba zawiera 
1440 minut, to uczeń Chrystusa 
może ofiarować kwadrans swo-
jego życia (zatrzymać się, by 
skupić uwagę tylko na Bogu).

Modlitwa wypływająca 
z  pragnienia dobra bliźniego 
i  troski o  jego zbawienie to 
nasze wołanie do Boga, które 
z  pewnością nie pozostanie 
bezowocne. Bóg odpowie na 
nie w  najlepszy z  możliwych 
sposobów, nawet w sytuacjach 
trudnych, po ludzku często 
beznadziejnych. Jest ona bo-
wiem nie tyle szukaniem roz-
wiązań w oparciu o ludzkie siły 
i  możliwości, co raczej prośbą 
skierowaną do Boga, aby obja-
wił swoją moc pośrodku ludz-
kiej słabości. Modlitwa przebła-
gania stanowi również formą 
„koła ratunkowego”, ochrony 
przed grzechem. Podobnie 
w  wypadku modlitwy za tych, 
którzy odeszli do wieczności 
– powierzając Bogu ich wiecz-
ny los, wyznajemy wiarę, że to 
w  Jego ręku są nasze ludzkie 
losy (por. Ps 31,16).

Warto również pamiętać 
o  tym, iż nigdy nie modlimy 
się sami: „Kościół żyje komu-
nią Świętych. (…) Ich świętość 
przychodzi z  pomocą naszej 
słabości i  w  ten sposób Mat-
ka-Kościół jest zdolna, wraz ze 
swoją modlitwą i ze swoim ży-
ciem, wyjść naprzeciw słabości 
jednych w  świętości innych” 
(MV, 22).

Ks. Leszek Smoliński

Nie wiem czy kolejne pokolenia Polaków wciąż wychowują się na piosence „Waka-
cje” Kabaretu OTTO, ale na pewno oddaje ona klimat końca radosnego rozdzia-
łu, jakim jest początek roku szkolnego. Bez względu na wiek, wykonywany za-

wód, co roku 1 września czujemy, że odliczanie znów czas zacząć, a niektórzy z na-
dzieją podśpiewują, że „znów będą wakacje”. Mimochodem zerkamy na kalendarz, 
sprawdzamy ile to dni wolnych przyniesie 1 i 11 listopada, jak wypada w tym roku 
Boże Narodzenie. Zresztą media prawie tak często jak godzinę, podają nam infor-
mację ile zostało do piątku i jak długo jeszcze trzeba czekać na weekend. Jakbyśmy 
codzienność – nazywaną często szarą – chcieli przebiec sprintem, a życie toczyłoby 
się jedynie w dni oznaczone w starych kalendarzach na niebiesko i czerwono. Czas dla dzieci, współmał-
żonka, przyjaciół, rodziny, znajomych mamy tylko w weekendy. Wmawiamy sobie, że tak już musi być, bo 
praca, dodatkowe zajęcia, obowiązki, pasje. Zamiast weekendowego kursu tańca, stajemy się jednak ludźmi 
z weekendowymi relacjami. Weekendowy rodzic, żona i przyjaciel. Nowy rok, czy to szkolony, czy kalenda-
rzowy, to dobry czas na postanowienia. Na swojej liście wpisuję: pełne przeżywanie codzienności, zachwyt 
szarością i nieodliczanie. Chociaż oczywiście do słońca, ciepła i kąpieli w rzece tęsknić nawet wypada.  

        Weronika Kostrzewa
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Miłosierdzie modlitwy

wstawiennicza Matki Bożej 
w  Kanie Galilejskiej. Stąd też 
modlitwa miłosierna obejmuje 
wszystkie potrzeby chrześcija-
nina. Dlatego Faustyna poświę-
ca na modlitwę za innych wiele 
czasu, widząc w  tym najsku-
teczniejszy sposób przyjścia 
z  pomocą bliźnim: „Modlitwa. 
Dusza zbroi się przez modli-
twę do walki wszelakiej. W  ja-
kimkolwiek dusza jest stanie 
powinna się modlić. Musi się 
modlić dusza czysta i  piękna, 
bo inaczej utraciłaby swą pięk-
ność; modlić się musi dusza dą-
żąca do tej czystości, bo inaczej 
nie doszłaby do niej; modlić się 
musi dusza dopiero co nawró-
cona, bo inaczej upadłaby z po-
wrotem; modlić się musi dusza 
grzeszna, pogrążona w  grze-
chach, aby mogła powstać. 
I nie ma duszy, która by nie była 
obowiązana do modlitwy, bo 
wszelka łaska spływa przez mo-
dlitwę” (Dz. 146).

Wyjaśnieniem kierunku „mi-
łosierdzia modlitwy” jest uczy-
nek miłosierdzia względem 
duszy: modlić się za żywych 
i  umarłych. Jest on przypo-
mnieniem, że chociaż sami mo-
żemy wiele dobrego zrobić dla 
bliźnich, to jednak Bóg może 
nieskończenie więcej niż my. 
Wielu współczesnych chrześci-
jan pozostaje jedynie na po-
ziomie teorii: nie kwestionują 
mocy modlitwy, ale jednocze-
śnie z niej nie korzystają. Bywa 
bowiem tak, że czują potrzebę 

żeby głosić Chrystusa, nie po-
trzeba być idealnym; ale chcąc 
nawracać innych, na pewno trze-
ba samemu chcieć się nawrócić!

Chciałbym przypomnieć sło-
wa Jana Pawła II z  Encykliki Re-
demptoris Missio, które bardzo 
mocno do mnie przemawiają. 
Papież mówi, że nasza wiara 
umacnia się wówczas, gdy ją 
przekazujemy. Dziś nieraz zada-
jemy sobie pytanie, w  jaki spo-
sób umocnić się w wierze. Oczy-
wiście, poprzez modlitwę, świę-
towanie niedzieli, sakramenty... 
Ale w  Notre-Dame de l’Osier 
uwydatnia się szczególnie wła-
śnie aspekt misyjny, podobnie 
jak w  innych zjawieniach, w  La 
Salette, Lourdes, Fatimie. Także 
Pierre Port-Combet zostaje wy-
słany z pewnym przekazem. Mi-
sja staje się uzupełnieniem spo-
tkania z  rzeczywistością Bożą, 
które dokonało się przez Maryję.

Myślę, że dziś Kościół kato-
licki trochę usnął w swej misyj-
ności...

Dziś ważna jest postawa 
wobec innych religii, judaizmu, 
islamu. Jako że w  bazylice 
w  Notre-Dame de l’Osier od-
bywają się różne uroczystości, 
jak chrzty i  śluby, jest okazja, 
żeby porozmawiać na przykład 
z  muzułmanami. Muzułmanie 
są wrażliwi na postać Maryi.

Oczywiście, siedemnasto-
wieczni hugenoci to nie muzuł-
manie, ale historia tego miejsca 
pokazuje, że Maryja wychodzi 
do ludzi, którzy nie są katolikami 
albo są katolikami, ale oziębłymi. 
Tę postawę Maryi i to Jej pragnie-
nie na pewno można rozciągnąć 
na wyznawców innych religii.

Jakiś szczególny rys zjawienia 
Matki Bożej od Wikliny?...

To zjawienie jest specyficzne, 
wyjątkowe, bo odbywa się w ru-
chu, w drodze. Często zjawienia 
Maryi są statyczne, a  tutaj dużo 
się dzieje! Na przykład oranie. To, 
że gdy Pierre Port-Combet spo-
tyka Maryję, orze, czyli przewraca 
ziemię, ma niemałe znaczenie. To 
jest symbol, wizualizacja nasze-
go nawrócenia, wskazówka, że 
trzeba się odwrócić, pójść w inną 
stronę. Orka to przygotowanie 
ziemi na przyjęcie ziarna i wyda-
nie plonu, to znak, że ta ziemia 
może wydać owoc. Tak jak orka 
ma uczynić pole urodzajnym, 
tak i  nawoływanie Matki Bożej 
do nawrócenia jest przygotowa-
niem nas, niczym ziemi, z której 
zostaliśmy stworzeni, do przyję-
cia ziarna słowa Bożego do wy-
dania plonu w postaci świadec-
twa wiary wokół nas.

Bóg zapłać! 
Rozmawiał Piotr Rak
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Sytuacja w domu przywódcy faryzeuszów sta-
ła się dla Jezusa okazją do tego, by wygłosić 
katechezę na temat pokory. Nie wiemy, ile 

zrozumieli z  tej katechezy ci, którzy jej słuchali, 
ale jedno możemy powiedzieć na pewno: diabeł 
bardzo nie lubi ludzi pokornych i  robi wszystko, 
by w sercu człowieka pojawiła się pycha, egoizm 
i źle rozumiana miłość własna. 

Nauki, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, nie 
wolno nam ograniczać tylko do zasad savoir vivre, 
czyli tego, co potocznie nazywamy dobrym wy-
chowaniem. Jezusowi naprawdę nie chodzi tylko 
o te pierwsze krzesła. O wiele bardziej chodzi o to, 
co konkretny człowiek ma w swoim sercu, albo – 
ściślej mówiąc – ile ma w sercu miejsca dla innego 
człowieka. Ale to jeszcze nie koniec. Warto – pa-
trząc przez pryzmat pokory – przyjrzeć się także 
naszej relacji do Boga. Nie jest bowiem tajemnicą, 
że tak, jak łatwo przychodzi nam nieraz wywyż-
szać się nad innych, tak samo łatwo przyjść może 

gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni 
go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze 
miejsca wybierali. Tak mówił: «Jeśli cię kto zaprosi 
na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem 
ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił 
i powie ci: „ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś 
ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim 
miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, 
powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. i spotka 
cię zaszczyt wobec współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, 
który go zaprosił, rzekł: «gdy wydajesz obiad 
albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani 
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby 
cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 
lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, 
ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

eWAngeliA Wg ŚW. ŁuKASzA 14,1.7-14.

Kiedy wywyższam się nad Pana Boga

pokusa wywyższania się nawet nad samego Pana 
Boga. Przykładów tego nie brakuje. 

Zawsze wtedy, kiedy w  moim życiu bardziej 
próbuję kierować się własnym widzimisię niż 
nauką płynącą z Ewangelii – wywyższam się nad 
Pana Boga. Zawsze wtedy, gdy bagatelizuję Boże 
przykazania i kiedy nie liczę się z nauką Kościoła 
– wywyższam się nad Pana Boga. Ilekroć nie trosz-
czę się dostatecznie o  moje życie duchowe, nie 
myślę o własnym zbawieniu albo grzeszę zuchwa-
le licząc na Bożą pobłażliwość – wywyższam się 
nad Pana Boga. Przykładów takiego wywyższania 
się nad Stwórcę można podawać jeszcze wiele. 
Lepiej jednak – medytując ten fragment Ewange-
lii – podjąć w tym miejscu refleksję i uświadomić 
sobie jak bardzo nie do pozazdroszczenia będzie 
kiedyś los tego, kto w swoim życiu wywyższa się 
nad Pana Boga, próbuje Go poprawiać i czyni się 
mądrzejszym od Niego.

o. Piotr Recki SchP

     ks. Tomasz Kancelarczyk
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Reklama wciąż działa
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Oczywiście, On sam jest naszym szczę-
ściem, ale Jego obecność determinuje 

również szczęście w ziemskiej codzienności, 
w życiu jednostki, rodziny, społeczeństwa. Jeże-
li Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko 
inne jest na właściwym. Nawet kiedy jest trudno, 
widzimy sens naszych zmagań, na wzór krzyża 
Chrystusowego. Tymczasem bez Boga wszystko 
się psuje, sypie jak domek z kart. Doświadczamy 
tego nieustannie… Wtedy, kiedy tracimy sens 

i poczucie wartości naszych działań, kiedy roz-
pada się nasza rodzina, kiedy pękają fundamenty 
naszego życia ustawione na piasku, bez odnie-
sienia do spoiny, jaką jest Pan Bóg.

Wiele społeczeństw doświadcza kryzysu, 
upadku, bo na nieuczciwości, kłamstwie, obłudzie, 
nierządzie długo się nie ujedzie. 

To jest takie oczywiste, a mimo to jednostki, całe 
rodziny i  społeczności liczymy, że nam się uda, że 
innym to się przytrafi, ale nie nam…bo reklama 
wciąż działa. W tej reklamie życia bez Pana Boga, 

Odmawiasz „Ojcze nasz” 
codziennie lub prawie co-
dziennie? Czy zastanawiałeś 
się jednak nad znaczeniem 
każdego ze zdań tej niezwy-
kłej – zostawionej nam przez 
samego Jezusa Chrystusa 
– modlitwy? Czy wiesz o jaki 
chleb chodzi we fragmencie 
„Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzi-
siaj”? nie jest to bynaj-
mniej takie oczywiste.

Wymawiając słowa 
„chleba naszego powsze-
dniego”, prosimy bowiem 
Boga nie tylko o  chleb 
„ziemski” – pieczywo ze 
zbożowej mąki i  zakwa-
su, o  to by – z  pełnym za-
ufaniem Bogu nie patrząc 
bynajmniej w  odległą 
przyszłość – nie zabrakło 
nam „dzisiaj” pożywienia, 
byśmy mieli co jeść. Prosimy też 
o  coś znacznie „pożywniejsze-
go”: o  chleb „niebieski” (z  nie-
ba), o samego Chrystusa, o Jego 
„ciało”, bez którego nie będzie 
w  nas prawdziwego „życia na 
wieki”, nie ograniczonego jedy-
nie do biologicznej egzystencji, 
a także o „chleb” Słowa Bożego.

„Można to i  duchowo i  po 
prostu zrozumieć, ponieważ 
obydwa rozumienia Boskim po-
żytkiem przyczyniają się do zba-
wienia” – pisał żyjący w  XVI w. 
wielki polski teolog Sługa Boży 
Stanisław Hozjusz i  dodawał: 
„Chrystus jest chlebem tych, któ-
rzy ciała jego się dotykamy. Tego 

chleba zaś codziennie się doma-
gamy, byśmy, którzy w Chrystu-
sie jesteśmy i  Eucharystię jego 
codziennie jako zbawienny po-
karm przyjmujemy, z  powodu 
jakiegoś ciężkiego grzechu, gdy 
mamy się wstrzymać od chleba 
niebieskiego i  nie komuniko-
wać, nie byli  oddzieleni od Ciała 

wszystko jest dobrze! W  liberalnej telewizji i  środ-
kach społecznego przekazu słyszymy, że można się 
rozwodzić, przeskakiwać z kwiatka na kwiatek 
i być szczęśliwym. Oglądamy tylko szczę-
śliwe pary homoseksualne i  spełnio-
nych młodych gniewnych, wspinają-
cych się po szczeblach władzy, popu-
larności, dominacji finansowej…

A  przecież to jest tylko i  wy-
łącznie reklama, a  dobrze wie-
my, jak jest z reklamą.

Przypowieść o zaproszonych na ucztę, Brunswick (ok. 1525), Muzeum Narodowe w Warszawie
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Chrystusa, który głosi i  mówi: 
«Jam jest chleb żywy, którym 
z  nieba zstąpił. Jeśliby kto po-
żywał tego chleba, żyć będzie 
na wieki, a chleb, który im dam, 
jest moje ciało na życie świata»” 
(J, 6,51-52)”.

Obok chleba ziemskiego 
i  chleba „sakramentalnego” 

prosimy tu też o  chleb, 
jakim jest słowo Boże. 
Św.  Tomasz z  Akwinu pi-
sał: „Jest też inny chleb 
– słowo Boże: «Nie samym 
chlebem żyje człowiek, 
ale wszelkim słowem, 
które pochodzi z  ust Bo-
żych» (Mt 4,4). Prośmy 
więc, by dał nam chle-
ba, to jest Słowo swoje, 
a  ono przynosi człowie-
kowi błogosławieństwo, 
które polega na głodzie 
sprawiedliwości. Gdy bo-

wiem człowiek posiada dobra 
duchowe, tym bardziej ich pożą-
da, a z tego pożądania pochodzi 
głód, z głodu zaś zrodzi się nasy-
cenie życia wiecznego”.

Cytaty za: Stanisław Hozjusz, „Chrze-
ścijańskie wyznanie wiary katolickiej (...)”, 
Olsztyn 1999, s.  246; Św. Tomasz z Akwi-

nu, „Wykład pacierza”, wyd. „W drodze”, 
Poznań 2005, str. 103-104.

Tajemnica „chleba powszedniego” Tam, gdzie rosną różańce 

Słychać stąd dzwon zyg-
munta, a gdy miasto śpi, tak-
że hejnał Mariacki, wiosną 
melodyjny śpiew ptaków na 
pobliskich Plantach. To wła-
śnie tam znajduje się Bazy-
lika św. Franciszka z  Asyżu: 
w  samym centrum miasta, 
nieprzerwanie od niemal 
ośmiu wieków franciszkanie 
konwentualni służą miesz-
kańcom Krakowa.

Ponad 90-letni brat Józef 
Bałaban mieszka w  klasztorze 
od czterdziestu lat. Był zakry-
stianem, furtianem i  ogrod-
nikiem. Dziś tam zastąpili go 
inni, ale w  ogrodzie wciąż ma 
pod opieką niewielkie poletko 
obsiane łzawnicą ogrodową, 
która rośnie tu pod troskliwym 
okiem Zakonnika. Nasiona 
tej egzotycznej trawy, zwanej 
również łzami Matki Bożej, po-
wszechnie uprawiane w  Azji 

południowo-wschodniej, od 
dawna służą do wyrobu bi-
żuterii. Brat Józef wysiewa je 
w marcu do doniczek, po ma-
jowych przymrozkach przesa-
dza na zagonek i już tylko do-
gląda, żeby chwasty nie prze-
szkodziły we wzroście.

We wrześniu zbiera i suszy, aż 
nasiona zmienią stopniowo ko-
lor na szary, a potem segreguje. 
Potrzebne są jeszcze specjalne 
szczypce, łączniki z drutu i krzy-
żyk, a  także czas i  cierpliwość. 
I  różaniec jest gotowy. Wkrótce 
niepozorny sznur szarych kora-
li, stanie się modlitewną bronią 
i  ratunkiem dla grzeszników 
i dusz czyśćcowych.

Kiedyś w  swoim powołaniu 
brat Józef odnalazł kolejną ścież-
kę, którą idzie do dzisiaj, a  jego 
różańce cieszą się coraz większą 
popularnością, wspierając in-
nych w drodze do Pana Boga.   IP

         Odpowiedzi na pytania Czytelników

Akty zawierzenia (oddania) mają cha-
rakter modlitewny i  są wypowiada-

ne w  podniosłych okolicznościach na 
sposób uroczysty. Według ks. prof. Stani-
sława Urbańskiego, akt zawierzenia ma 
być czynem radykalnym, który zobowią-
zuje składającego Bogu dar z własnego 
istnienia do nieustannego i  ufnego dą-
żenia do świętości. W  akcie zawierzenia 
zawiera się bowiem zobowiązanie do 
współdziałania z  łaską Bożą i  otwarcie 
na działanie Ducha Świętego, który stale 
udoskonala nas swoimi darami. 

Flamandzki karmelita Wilfrid Stinis-
sen wyróżnia trzy etapy zawierzenia:

Bierny wymiar zawierzenia – czyli cał-
kowita akceptacja i przyjęcie z wiarą woli 
Bożej, jaka się przedstawia we wszyst-
kich okolicznościach życia, tzn. poczucie, 
że nawet niepokój, zmartwienia i poku-
sy zostaną ogarnięte Bożą opatrznością 
i znajdą w niej swoje miejsce;

Czynny wymiar zawierzenia – peł-
nienie woli Bożej w każdej chwili życia. 
Chodzi więc o  posłuszne spełnienie 
tego, co Bóg zaleca;

Całkowite oddanie się Bogu, które 
powoduje, że człowiek staje się narzę-
dziem w  Jego ręku. To oddanie Bogu 
całego potencjału ludzkiego, aby On 
działał przez człowieka, spełniając swo-
ją wolę. Stinissen wyjaśnia to obrazowo: 
„Być skrzypcami Boga to coś zupełnie 
innego niż grać na skrzypcach dla Boga. 
Teraz już Mu nie wystarczy, aby decydo-
wać o tym, co będzie grane. Ale On sam 
dotyka i  szarpie za struny władz mojej 
duszy. Może to robić dopiero wtedy, gdy 

Zawierzenie Bogu
rzeczywiście trzyma skrzypce w  swoich 
rękach, kiedy moje oddanie nie jest tylko 
częściowe, ale daję siebie samego”. 

Zatem praktyka zawierzenia się Bogu 
ma na celu odnowienie osobistej relacji 
z Nim i przeważnie rozpoczyna się przez 
uroczysty akt zawierzenia, który odzwier-
ciedla konkretną sytuację człowieka lub 
społeczeństwa. Ten uroczysty akt ma pro-
wadzić do wejścia na drogę zawierzenia, 
którą jest żyjący pośród nas Chrystus. Jego 
ofiarę uobecnia Eucharystia, a chrześcija-
nie przez udział w „rzeczach świętych” sta-
nowią jedno z  Ciałem i  Krwią  Chrystusa, 
który jest źródłem życia wiecznego.

Jak zauważa o. prof. Jerzy Gogola 
OCD, Bóg działający w  życiu człowieka 
pragnie dla niego dobra i świętości. A je-
śli dopuści się nawet pewnej nieprawo-
ści, to Jego nieskończona mądrość wie, 
jak ją wykorzystać dla dobra człowieka. 
Bóg zsyła zawsze wszystko, co jest dla 
człowieka najlepsze, nawet jeśli mu to 
trudno zaakceptować w  danej chwili. 
Jeśli człowiek w  prawdzie miłuje Boga 

CzyM JeST i nA CzyM POlegA AKT zAWieRzeniA BOgu? 

i chce w Nim trwać, to wszystko winno 
mu służyć do dobrego (por. Rz 8,28).

Zawierzenie w  sensie zewnętrznym 
może przybrać formę aktu oddania, 
poświęcenia się czy wynagrodzenia. 
Od czasu pontyfikatu św. Jana Pawła II 
mówi się wprost o  aktach zawierzenia, 
które są skierowane ku przyszłości, zwy-
kle bardzo trudnej do przewidzenia ze 
względu na niepewność teraźniejszości. 
Zawierzenie dokonywało się w  historii 
Kościoła przyjmowało najczęściej treść 
oddania się Maryi, Najświętszemu Sercu 
Jezusa, a ostatnio Bożemu Miłosierdziu. 

Źródłem podejmowanych aktów za-
wierzenia jest przynależność do Boga 
wynikająca z  Sakramentu Chrztu Świę-
tego, ale też ponowne, osobiste odkry-
cie Boga, któremu można bezwzględnie 
zawierzyć. Natomiast zawierzenie urze-
czywistnia się w  konkretnym pragnie-
niu służenia Bogu i bliźniemu, w całko-
witym oddaniu się, zgodnie z obowiąz-
kami własnego stanu, do dyspozycji 
Pana, aby budować „królestwo prawdy 
i życia, królestwo świętości i łaski, króle-
stwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” 
oraz dążyć do spójności między tym, co 
myślimy i co mówimy, a jak żyjemy.

Ks. Leszek Smoliński
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Najciekawsza sytuacja, którą 
Ojciec pamięta z  pracy na mi-
sjach? 

Kiedyś jechałem do kaplicy 
dojazdowej i  zobaczyłem, że 
wielu ludzi zgromadziło się przy 
szkole – to był znak, że coś tam 
się dziwnego dzieje. Teoretycz-
nie była pora deszczowa, ale od 
trzech tygodni nie spadła jesz-
cze ani jedna kropla deszczu. 
Więc liderzy wioski (nie katolicy) 
zaprosili szamana, aby „modlił 
się” o  deszcz. Szefowie wioski 
wymagali od mieszkańców, aby 
każdy uczestniczył w  tym ry-
tuale. Dodatkowo oni podczas 
takich zgromadzeń negocjują, 
ile każda rodzina ma wyłożyć 
pieniędzy, aby szaman przystą-
pił do pracy. Udałem się do nich 
i  poprosiłem, aby zwolnić ze 
spotkania na czas Mszy Świętej 
rodziny katolickie. Powiedzia-
łem im też, że „dla nas, katoli-
ków, praca tych szamanów nie 
ma żadnego znaczenia. My 
chcemy się modlić o  deszcz do 
jedynego i  prawdziwego Boga”. 
Dostałem zgodę, abyśmy mogli 
odprawić Eucharystię. Pamię-
tam, że jak zaczynaliśmy, było 
bardzo słonecznie. Wybrałem 
w  mszale formularz o  urodzaje, 

o  deszcz. Było już po Komunii 
Świętej, Msza trwała już ze trzy 
godziny. W  czasie dziękczynie-
nia usłyszałem takie uderzania: 
„puk, puk, puk” i  nagle ludzie 
wybiegli z  kościoła z  krzykiem 
–  zaczęła się ogromna ulewa... 
Po dwóch miesiącach w  tej ka-
plicy dojazdowej potroiła się (!) 
liczba katechumenów – doro-
słych, którzy zapisali się na przy-
gotowanie do chrztu. Takie sy-
tuacje pokazują mi, że Pan Bóg 
ma lepsze metody misyjne, niż 
człowiek sam może wymyślić.

A najtrudniejszy czas? 
W 1999 r. podczas jazdy mo-

torem zderzyłem się z  krową. 
Czułem, że tracę przytomność... 
Zdołałem jednak zobaczyć, że 
leży przy mnie różaniec, który 
wypadł mi z  kieszeni. Ludzie 
wsadzili mnie na rower – innego 
transportu nie było. W  szpitalu 
pielęgniarka zaczęła mnie ob-
mywać z brudu, ale żadnej innej 
pomocy nie dostałem – maszy-
ny rentgenowskie nie działały. 
Biskup przysłał po mnie samo-
chód, aby zabrać mnie do kurii, 
do Kahamy. Zaraz za naszym 
samochodem do biskupa przy-
jechało trzech  holenderskich 

 lekarzy, którzy na co dzień 
pracowali 180 km od Kahamy. 
Oni mi bardzo pomogli, zba-
dali mnie, miałem wewnętrzny 
krwotok. Do szpitala współ-
brat przyniósł mi list od mamy, 
w  którym przeczytałem: „Drogi 
synu, bardzo długo nie miałam 
od Ciebie wiadomości, ale za-
wsze pamiętam o Tobie i modlę 
się na różańcu, aby Matka Naj-
świętsza ochraniała Cię swoim 
płaszczem”. Kiedy to przeczyta-
łem, to przypomniałem sobie 
ten różaniec, który znalazłem 
przy sobie po wypadku. Jestem 
przekonany, że Matka Boża „ma-
czała palce” w ocaleniu mi życia. 

Jak kultura wpływa na co-
dzienne życie Tanzańczyków?

Muszę przyznać, że kul-
tura i  tradycje afrykańskie są 
bardzo mocno zakorzenione 
w  ludziach. My niesiemy Dobrą 
Nowinę, ale widzimy, że nawet 
ludzie po wyższych studniach, 
kiedy natrafiają na problemy, to 
przychodzą do kościoła, modlą 
się, a  później i  tak szukają po-
mocy u  lokalnych szamanów. 
Nawet ludzie dobrze sytuowa-
ni, biznesmeni mają rzeczy od 
„czarowników”, które wieszają 
w  sklepach, żeby im się lepiej 
powodziło. 

Porozmawiajmy chwilę o  roli 
kobiet w społeczeństwie w Tan-
zanii. W Afryce podział ról spo-
łecznych jest zupełnie inny niż 
w Europie?

Od kiedy jestem w  Tanza-
nii, to pozycja kobiet w  społe-
czeństwie bardzo się zmieniała. 
Z  początków mojego misjono-
wania pamiętam pierwszą ko-
bietę – Mary Nagu, która została 
ministrem sprawiedliwości. To 
był ewenement na całą Afrykę. 
Kiedy została ministrem, to roz-
poczęła się dyskusja odnośnie 
praw kobiet. 

Gdy kobieta wychodzi za 
mąż, to tak jakby „wchodziła 
w związek” z klanem mężczyzny. 
W  sytuacji, kiedy mąż umiera, 
kobieta zostaje z  niczym. Ma-
jątek wspólnie wypracowany: 
jakiekolwiek pieniądze, bydło, 
dom czy nawet dzieci(!) należą 
do rodziny męża, a  nie do niej. 
Normą było to, że wdowa była 
wyrzucana z domu i wracała do 
rodziny, z której pochodzi. Dzie-
ci były wychowywane przez 
wujków. Zdarzało się też tak, że 
kobieta była poślubiana przez 
brata zmarłego i  stawała się 
jego drugą czy trzecią żoną. 

Mary Nagu zaczęła bardzo 
mocno naciskać na to, że kobie-
ty nie mogą być traktowane jak 
przedmioty. Można powiedzieć, 
że przez ostatnie 20 lat kobiety 
zyskały bardzo wiele praw. Sytu-
acje, które opisałem, potrafią się 
jeszcze zdarzać, ale tylko w ma-
łych wioskach. Kobiety w  mia-
stach już dziedziczą majątek 
po mężach i  wychowują swoje 
dzieci. To idzie ku dobremu. 

W  krajach afrykańskich ży-
cie opiera się na wspólnocie 
w  przeciwieństwie do zachod-
niego indywidualizmu. A  Tan-
zania, którą drogą podąża?

W  Tanzanii liczy się przede 
wszystkim klan. Nie ma takiej 
możliwości, żeby nawet po ślu-
bie „zacząć swoje życie”. Wspo-
mniałem już, że kobieta po 
ślubie niejako zmienia rodzinę. 
Jeśli ktoś umrze, to na pogrze-
bie spotyka się cały klan i po po-
chówku decydują, kto z rodziny 
zajmie się osieroconymi dzieć-
mi. Pamiętam śmierć 37-letnie-
go mężczyzny, który zostawił 
żonę i  dwójkę dzieci. Uczestni-
czyłem w takim klanowym spo-
tkaniu po pogrzebie. Rodzina 
nominowała jedną osobę, która 
miała być takim „ojcem” i w mo-
mencie, w kiedy wdowa miałaby 

jakiekolwiek problemy, to ten 
człowiek miał być osobą kontak-
tową między tą kobietą, która 
straciła męża, a klanem. 

Ojciec ma w  Tanzanii niesa-
mowity respekt. Jeśli przyjeżdża 
twój ojciec, a  ty masz już nawet 
swoją rodzinę, to nie możesz ojcu 
niczego odmówić. Zdarza się 
nawet, że ojcowie wykorzystują 
swoją pozycję. Na przykład w sy-
tuacji, kiedy syn posiada rower 
i ma zaplanowane załatwianie ja-
kichś spraw, do czego potrzebny 
jest transport, a  ojciec przyjdzie 
pożyczyć rower, to syn nie może 
odmówić. Dlatego też u  nas do-
brze funkcjonują małe wspól-
noty chrześcijańskie. Nawet jak 
przychodzisz do kościoła, to nie 
jesteś anonimowy, tylko jesteś 
identyfikowany poprzez małą 
wspólnotę. Kiedy chcesz ochrzcić 
dziecko, to idziesz najpierw do 
lidera swojej wspólnoty chrześci-
jańskiej i  on pisze list, z  którym 
idziesz do proboszcza. Kiedy ktoś 
przychodzi do biura parafialnego 
i prosi o chrzest dziecka, to ksiądz 
najpierw pyta się o  ten list pole-
cający. To jest super, bo w dużych 
parafiach miejskich po prostu nie 
ma możliwości, aby znać wszyst-
kich parafian. 

Dlaczego zaangażowałeś się 
w budowę studni głębinowych? 

Bo zobaczyłem na własne 
oczy, że bardzo wiele chorób jest 
związanych z brudną wodą. Kie-
dyś miałem spotkanie w  wiosce 
z  katechistami. Na zakończenie 
takiego spotkania zawsze je się 
wspólny posiłek. Było ugotowa-
ne ugali, po polsku powiemy, 
że to taka kukurydziana papka. 
W  Tanzanii, szczególnie w  wio-
skach, je się z  jednego garnka, 
rękoma. Katechista rozpoczął 
jedzenie Kiedy wyciągnął palce 
z naczynia i ja chciałem się poczę-
stować, to zobaczyłem ciemne 
ślady. Przerwałem więc  posiłek 

i  poprosiłem tego człowieka, 
żeby pokazał mi ręce –  przy-
znam, że nawet wstydzę się teraz 
o  tym opowiadać. On miał po 
prostu brudne dłonie... Powie-
działem do nich wszystkich, że 
jeśli tak będą o  siebie dbali, to 
ich rodziny będą ciągle chore – 
nigdy ich nie wyleczycie! To był 
dla mnie taki zarówno praktycz-
ny, jak i  duchowy przełom. Od 
tego zdarzenia zaangażowałem 
się mocno w zbieranie funduszy 
i budowę studni w Tanzanii. 

Głoszenie słowa Bożego jest 
piękną rzeczą, ale jeśli mówisz, 
że Pan Bóg Cię kocha i  chce 
dla Ciebie zdrowia, a  możesz 
to jeszcze potwierdzić czynem, 
np. poprzez budowę studni 
i tak namacalnie pokazać miłość 
Boga, to jest to wypełnieniem 
tego głoszonego słowa. 75% 
wszystkich chorób w  Tanzanii 
jest powodowane piciem brud-
nej wody. Wiem, że możemy 
ludziom pomóc, że ta tragiczna 
sytuacja może się poprawić.

W  każdej wiosce są takie 
studzienki czy mini stawy, które 
ludzie kopią, żeby zbierała się 
woda. Ta woda nie nadaje się do 
picia! Niestety, bardzo wielu lu-
dzi używa takiej wody do picia. 

Kiedy pracowałem w  dusz-
pasterstwie młodzieży, to od-
wiedziłem bardzo wiele szkół 
katolickich. Siostry zakonne, 
które je prowadziły, zwracały 
mi uwagę na bardzo trudną sy-
tuację, kiedy w  szkole nie było 
bieżącej wody. Zacząłem szu-
kać środków na budowę studni 
w tych miejscach. Zauważyłem, 
że po wybudowaniu studni ży-
cie tej szkoły, funkcjonowanie 
uczniów całkowicie się odmie-
niało. Ta młodzież stawała się 
inna, było mniej zachorowań 
i bardzo wiele radości. Od 15 lat 
zbieram pieniądze, żeby budo-
wać studnie głębinowe w  wio-
skach, szczególnie właśnie przy 
szkołach. W  Tanzanii wodocią-
gi są tylko w  dużych miastach. 
Poza nimi problemy z  wodą są 
ogromne. 
Zdjęcia: Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów

Woda 
– cenny skarb

z O. ADAMeM CyTRynOWSKiM MAFR (OJCOWie BiAli) O Mi-
SJACh W TAnzAnii – O TyM, JAK Bóg POKOnAŁ SzAMAnóW, 
KTóRzy (zA PieniąDze) „MODlili Się” O DeSzCz, ORAz DlA-
CzegO PO ŚMieRCi MężA KOBieTA nie MOże WyChOWyWAć 
SWOiCh DzieCi – ROzMAWiA KS. PiOTR ChMieleCKi SCJ 
z SeKReTARiATu MiSJi zAgRAniCznyCh KSięży SeRCAnóW.

Budowa studni głębinowych w Tanzanii jest bardzo kosztowna. Jeden od-
wiert kosztuje od 40 do 75 tysięcy złotych. Aby obniżyć tę cenę, Sekreta-
riat Misji zagranicznych Księży Sercanów we współpracy z Ojcami Białymi 
postanowił zakupić sprzęt do wiercenia studni. Potrzebne maszyny to wy-
datek ponad miliona złotych. zapraszamy do wsparcia tego projektu po-
przez stronę internetową WWW.MiSJeSeRCAnOW.Pl lub zakupu biżuterii 
CORiSS, jako „cegiełki” na ten cel. 



Stronę przygotował Henryk Bejda

Jaki owoc dała ewa do 
zjedzenia Adamowi? Co było 
biblijnym „drzewem wiado-
mości dobrego i złego”? 

Biblia tego nie precyzuje. 
W europejskiej tradycji przyjęło 

się, że tym owocem było jabłko. Ale to mniej praw-
dopodobne niż to, że był to jakiś bardziej popularny 
owoc na terenach Bliskiego Wschodu, gdzie sytu-
owano biblijny Eden. O jaki owoc zatem chodzi? Nie-
którzy uważają że była nim figa (bo przecież Adam 

i Ewa – po grzechu nieposłuszeństwa „odkrywając”, 
że są nadzy właśnie z gałązek i liści drzewa figowe-
go upletli sobie przepaski), Inni twierdzą, że owo-
cem tym był – używany do dziś w czasie obchodów 
żydowskiego Święta Namiotów – cytron, wonny 
owoc z  gatunku cytrusów, „praprzodek” cytryny 
nazywany również „jabłkiem rajskim” lub „złotym 
jabłkiem”. Jeszcze inni owoc Drzewa Wiadomości 
upatrują w granacie. 

Jak było naprawdę, nie wiadomo i z pewnością 
nigdy się już tego nie dowiemy.

Jabłko, figa, etrog, a może granat?

Większość świętych nie 
była okazami zdrowia. O nie-
domaganiach, na jakie za-
padali niektórzy z  nich do-
wiadujemy się z ich biografii 
lub dzienników. Wiemy np. 
że św.  siostra Faustyna cho-
rowała i  zmarła na gruźlicę 
(w  XViii i  XiX w. była to bo-
dajże „najpopularniejsza” 
choroba świętych), a  naj-
prawdopodobniej gorączka 
malaryczna stała się przy-
czyną śmierci św. Stanisława 
Kostki. Wiele ciekawych me-
dycznych rewelacji przyno-
szą również badania szkie-
letów świętych z  pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. 

Na podstawie nowocze-
snych metod badań anatomo-
patologicznych wiemy zatem, 
że święci małżonkowie Chry-
zant i Daria, liczący w chwili mę-
czeńskiej śmierci odpowiednio 
ok. 17-20 i ok. 20-25 lat, cierpie-

li na ołowicę (zatrucie ołowiem, 
którego powodem była mon-
towana w  domach bogatych 
rodzin ołowiana instalacja wo-
dociągowa), a  zmarły w  wieku 
ok. 70-lat św. Mikołaj chorował 
na ciężkie przewlekłe zapale-
nie stawów kręgosłupa i mied-
nicy oraz chroniczne bóle gło-
wy i miał... złamany nos. 

Wiemy również na co przed 
swoją śmiercią w  wieku ok. 
70-85 lat cierpiał św. Łukasz 
Ewangelista (który sam był le-
karzem i  autorem najbardziej 
„medycznej” Ewangelii). We-
dług badaczy działających pod 

 kierunkiem wybitnego anato-
mopatologa z  Uniwersytetu 
w  Padwie prof. Vito Terribile 
Wiel Marina, były nimi typo-
we niedomagania związane ze 
starością: rozległa osteoporoza; 
ciężka artroza (choroba zwy-
rodnieniowa stawów kręgosłu-
pa, zwłaszcza w  jego lędźwio-
wej części), a skrzywienia żeber 
dowodziły rozedmy płuc. Usta-
lono też, że częścią przechowy-
wanego w klasztorze św. Justy-
ny w Padwie szkieletu świętego 
Syryjczyka jest jego czaszka 
otaczana kultem w  katedrze 
św. Wita w czeskiej Pradze.

To wielka gratka dla miło-
śników sztuki sakralnej, wiel-
bicieli talentu Brueghlów, 
znawców symboli i... botani-
ków. Chodzi o  pochodzący 
z  przełomu XVi i  XVii wieku 
obraz „Madonna z Dzie-
ciątkiem w girlandzie 
kwiatów” nieznane-
go flamandzkiego 
malarza (lub kilku 
malarzy), naśla-
dowcy malarskie-
go warsztatu Jana 
Brueghla Starszego. 
Dzieło to, znajdują-
ce się na co dzień za klau-
zurą klasztoru norbertanek 
w  imbramowicach koło Kra-
kowa a  więc niedostępne 
dla oczu osób świeckich, do 
końca października ekspo-
nowane będzie w   Muzeum 

 Diecezjalnym w  Kielcach. 
Warto je zobaczyć!

Przedstawiona na obrazie 
Madonna trzyma Dzieciątko 
i  kiść winogron, a  mały Jezus 
kwiat egzotycznej męczenni-

cy (passiflory) – symbole 
Jego odkupieńczej 
męki. Jednak praw-
dziwą „ucztą” dla przy-
rodników jest otacza-
jąca ich girlanda. Zna-
leźć w niej można ok. 
30 (!) gatunków kwia-
tów, a także perły, mu-

szle, rozgwiazdy, owady 
oraz aniołki z koralikami różań-

ca. Każdy z  tych element ma 
swoją symbolikę odnoszącą się 
m.in. do samej Maryi, chwaleb-
nej męki Zbawiciela i dzieła Od-
kupienia.

Już 100 lat ma jedna 
z  najsłynniejszych kościel-
nych nowenn: nieustanna 
nowenna do Matki Bożej 
nieustającej Pomocy. „To 
właśnie dzięki niej obraz 
nieustającej Pomocy stał się 
tak sławny, że dzisiaj uważa-
ny jest przez wielu za najbar-
dziej rozpowszechniony wi-
zerunek maryjny na świecie” 
– twierdzą redemptoryści. 

Po raz pierwszy nabożeń-
stwo w  znanej do dziś formie 
odprawił o. Andrzej Brown, 
moderator  Bractwa Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 
i Świętego Alfonsa. Stało się to 
11 lipca 1922 r. w  kościele re-
demptorystów pw. św. Alfonsa 
w Saint Louis (USA). Nabożeń-
stwo odprawiane cotygodnio-
wo (najczęściej w  czwartki, 
choć w  Krakowie w  środy) 
rozpoczyna się tzw. „Modlitwą 
rzymską”. Warto uczcić 100-le-
cie jej odmówieniem.

Czy wiesz, że... miejscem 
pielgrzymkowym francuskich 
katolików – konwertytów z is-
lamu zostało gotyckie Sank-
tuarium Matki Bożej w liesse, 
gdzie znajduje się grób na-
wróconej muzułmanki, su-
dańskiej księżniczki ismerii.

Osoba Ismerii, córki sułtana 
Kairu, związana jest ściśle z  hi-
storią powstania Sanktuarium 
w  Liesse. Legenda głosi, że 
trzech braci z  pikardyjskiej die-
cezji Laon, członków Rycerskie-
go Zakonu Szpitalników w 1110 
r., wyjechało do Ziemi Świętej 
aby opiekować się przybywają-
cymi tam pielgrzymami. (histo-
rycy utożsamiają tych braci ze 
szlachcicami: Janem z  Eppes, 
Hektorem z  Marchais i  Hen-
rykiem). Około 1134  r.  bracia 

Ismeria i nawróceni
wpadli w  zasadzkę i  trafili do 
Kairu do muzułmańskiej niewo-
li. Sułtan Egiptu zażądał wtedy. 
by przeszli na islam. Odmówili. 
Nie chcąc ich zabijać władca 
wysłał wtedy do nich swoją cór-
kę. Ismeria miała ich nawrócić, 
ale sama zaciekawiła się wiarą 
więźniów i  słowami o  rodzącej 
radość w sercu „pięknej twarzy” 
czczonej przez nich Matki Bożej. 
Niestety, nie mieli przy sobie 
jej wizerunku, zatem najstarszy 
z braci obiecał, że jej go wyrzeź-
bi. Po żarliwych modłach braci 
posąg w cudowny sposób sam 
się pojawił (przynieśli go ponoć 
aniołowie). Mało tego, Matka 
Boże nawiedziła we śnie Isme-
rię, zapowiadając jej, że dziew-
czyna uwolni więźniów i zosta-
nie chrześcijanką. I tak się stało. 

O Matko Nieustającej 
Pomocy...

MODliTWA RzyMSKA

O Matko nieustającej Pomocy, / z największą ufnością 
przychodzę dzisiaj, / przed Twój święty obraz, / aby 

błagać o pomoc Twoją. / nie liczę na moje zasługi, / ani na 
moje dobre uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi 
Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyń-
ską. / Tyś patrzyła, o  Matko, na rany Odkupiciela / i  na 
krew Jego wylaną na krzyżu / dla naszego zbawienia. / 
Tenże Syn Twój umierając, / dał nam Ciebie za Matkę. / 
Czyż więc nie będziesz dla nas, / jak głosi Twój słodki ty-
tuł: nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko 
nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, / abyś wypro-
siła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bardzo pragnę 
/ i tak bardzo potrzebuję. (chwila ciszy).

Ty wiesz o  Matko przebłogosławiona, / jak bardzo 
Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, / udzielać nam wszel-
kich owoców Odkupienia. / Wyjednaj mi przeto, o najła-
skawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą 
w tej nowennie pokornie proszę; / A  ja z radością wy-
chwalać będę, razem z Tobą, / nieskończone miłosier-
dzie Boga. Amen.

„Botaniczna” Madonna
I s m e r i a 
u c i e k ł a 
z  chrześcijanami, a  następnie, 
jak głosi legenda, podczas snu 
cudem przeniesiona zosta-
ła z  nimi znad Nilu do Francji, 
gdzie przyjęła chrzest, otrzymu-
jąc imię Maria (wyszła potem 
za mąż za Roberta z  Eppes). 
Obok miejsca gdzie „wylądo-
wali” (istniejącej do dziś cudow-
nej fontanny) stanęła kaplica, 
która dzięki licznym cudom 
dokonującym się przy posągu 
„Czarnej Madonny”, czczonej tu 
jako „Przyczyna naszej radości”, 
przerodziła się w obecne Sank-
tuarium. Ten legendarno-hi-
storyczny przekaz i opisy wielu 
cudów znaleźć można na stro-
nie internetowej Sanktuarium: 
www.notredamedeliesse.fr.

Święci  u lekarza
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Męczeństwo św. Chryzanta i św. Darii


