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Stowarzyszenie Rafael

Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy do Waszych rąk wrze-
śniowy numer „Dobrych No-

win”. Cieszę się, że dzięki Waszemu 
wsparciu udało się go wydać. Znaj-
dziecie w  nim wiele ciekawych in-
formacji z  życia Kościoła nie tylko 
w Polsce, lecz także na świecie.

Patrząc w przyszłość i na to, co 
może nam ona przynieść, wydawca 
podjął decyzję o  ograniczeniu licz-
by numerów naszej gazety w ciągu 
roku. Kolejny numer „Dobrych No-
win” ukaże się w połowie listopada. 
Mamy nadzieję na Waszą pomoc 
–  zarówno tę duchową, modlitew-
ną, jak i materialną. Ze swojej strony 
obiecuję, że dołożę wszelkich sta-
rań, by była to piękna gazeta, któ-
ra pomoże każdemu z  nas dobrze 
przeżyć Adwent i  przygotować się 
do świąt Bożego Narodzenia. 

Zatem do zobaczenia.
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

Na sierpniowe uroczystości w  kra-
kowskich Łagiewnikach przy-
jechali goście z  całego świata 

związani z  kultem Bożego miłosierdzia 
i  św.  siostry Faustyny, m.in. z  Australii, 
Brazylii, Francji, Burkina Faso, Boliwii, 
Holandii, Czech, Słowacji, Austrii, Szwaj-
carii, Walii, Węgier i  Chorwacji, a  także 
Białorusi oraz Ukrainy.

Świat
Ksiądz bp Krzysztof Kudławiec, bi-

skup Daule (Ekwador), poinformował, 
że 21 sierpnia na prośbę kustosza Na-
rodowego Sanktuarium św. Narcyzy od 
Jezusa poświęcił tam obraz Pana Jezusa 
Miłosiernego i  zawierzył świat Bożemu 
miłosierdziu. Pod obrazem umieszczono 
pamiątkową tabliczkę, na której znajdu-
je się napis: 

„21. dnia miesiąca sierpnia Roku 
Pańskiego 2022 w Narodowym Sanktu-
arium św. Narcyzy od Jezusa został intro-
nizowany i poświęcony ten obraz Jezusa 
Bożego Miłosierdzia podczas Eucharystii 
pod przewodnictwem J.E. Krzysztofa Ku-
dławca, biskupa Daule.

Świat zawierzony Boże   mu miłosierdziu

Niech Jezus Miłosierny rozlewa swoją 
łaskę i  błogosławieństwo na wszystkich, 
którzy przybywają do Niego ufni w Jego 
nieskończoną miłość. Jezu, ufam Tobie”.

Uroczystości odbyły się także w parafii 
pw. św. Rocha w Argentynie. „Na począt-
ku Mszy Świętej odsłonięto obraz, który 
przybył do nas z Krakowa. Wierni przynie-
śli kwiaty i świece, aby oddać cześć wize-
runkowi. Małe obrazki z Panem Jezusem 
zanieśliśmy potem do szpitali i  innych 
miejsc naznaczonych cierpieniem. Wier-
ni, którzy podjęli się odmawiania Koronki 
do Miłosierdzia Bożego i  szerzenia na-
bożeństwa, otrzymali szczególne błogo-
sławieństwo – opowiada ks. Sebastian 
Zagari, proboszcz parafii, i  dodaje: – Na 
zakończenie Eucharystii wszyscy razem 
przed obrazem odmówiliśmy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i ponowiliśmy Akt 
zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 
dokonany przez św. Jana Pawła II w 2002 
roku”.

Piękna uroczystość miała miejsce także 
w narodowym Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Ruqust w Papui Nowej Gwinei 
oraz w wielu miejscach w Brazylii.

w  nieDzielę 14 SieRpnia w  SanktuaRium Bożego miło-
SieRDzia w  kRakowie-łagiewnikaCh oDByły Się głów-
ne uRoCzyStoŚCi z okazji 20-leCia zawieRzenia Świata 
Bożemu miłoSieRDziu. akt zawieRzenia wypowieDzieli 
pRzeDStawiCiele ważnyCh oŚRoDków kultu Bożego mi-
łoSieRDzia w 11 językaCh. także w wielu miejSCaCh na 
ŚwieCie – na wSzyStkiCh kontynentaCh – zawieRzono 
Świat Bożemu miłoSieRDziu.

Łagiewniki wybrane przez Boga. Tu, w tym miejscu wy-
branym przez Boga, działa Duch Święty, odsłaniając peł-

nię prawdy o  krzyżu Chrystusa, o  krzyżu, który mówi, jak 
wielki i straszny w swym złu jest każdy grzech. Jednocześnie 

Duch Święty w  tym miejscu mówi, jak wielka jest przebaczają-
ca, miłosierna miłość Boga Ojca wyrażająca się w krzyżu Jego jednorodzonego 
Syna. Pan Bóg wybrał Łagiewniki, bo chciał, aby w tym miejscu najbardziej roz-
brzmiewała prawda o Bożym miłosierdziu, docierała do ludzkich serc i jak iskra 
rozchodziła się stąd na cały świat.

(...)
Jesteśmy przekonani, że ona – sekretarka Bożego miłosierdzia [Siostra Fau-

styna – dop. red.], będąc tak blisko w  niebie tej tajemnicy, nieustannie prosi 
Chrystusa o to, aby ludzie potrafili z ufnością w Boże miłosierdzie pokonywać 
swoje lęki, słabości, grzechy i w Bożym miłosierdziu szukali ratunku dla siebie 
póki mają jeszcze czas, póki jest to miejsce, wybrane przez Boga, gdzie Pan Bóg 
– miłosierny Ojciec nas wszystkich – czeka, byśmy właśnie tutaj mogli zrozu-
mieć, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce w każdej i każdym z nas mieć swoje 
umiłowane dziecko i  jak bardzo pragnie, aby każdy, kto doświadczył prawdy 
o Bożym miłosierdziu o nim świadczył wobec wszystkich i zawsze, właśnie po to, 
aby ostatnim słowem, które spotkają w swoim życiu, było słowo „miłosierdzie”, 
było słowo „przebaczam ci”, było: „dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju”, aby 
te słowa ożywiały nadzieję każdego, kto jest spragniony Bożego miłosierdzia.

abp marek jędraszewski, 17 sierpnia 2022 r., Bazylika Bożego miłosierdzia

Konsekracja łagiewnickiego 
Sanktuarium i  zawierzenie w  tym 
dniu świata Bożemu miłosierdziu 
stanowiło pieczęć na wspaniałej 
historii duchowego doświadczenia 
św. Faustyny oraz nauczania i  kolejnych decyzji 
św. Jana Pawła II (...)

Dwadzieścia lat temu, 17 sierpnia, po kilku-
godzinnej posłudze duszpasterskiej związanej 
z  konsekracją świątyni, widziałem Ojca Święte-
go umęczonego, ale szczęśliwego. Spełniło się 
pragnienie jego serca. Postawił pieczęć na swej 
posłudze miłosierdzia. Zostawił nam testament, 
byśmy sami i jako wspólnota Kościoła żyli praw-
dą o  Bożym miłosierdziu i  byśmy byli miłosier-
ni wobec naszych braci i  sióstr, pomni na słowa 
Pana: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”.

kard. Stanisław Dziwisz, 17 sierpnia 2022 r.,  
Bazylika Bożego miłosierdzia
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Wędrująca kapliczka z Jezusem Miłosiernym z Brazylii Kraków-Łagiewniki

Ruqust, Papua Nowa Gwinea

Parafia św. Rocha w San Pedro, 
Argentyna

Sanktuarium św. Narcyzy od Jezusa w Daule, 
Ekwador
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meDjugoRje, Czyli po polSku mięDzygóRze – niegDyŚ mała, zamieSzkała pRzez ChoRwa-
tów heRCegowińSka wioSka jeSt DziŚ jeDnym z najliCzniej oDwieDzanyCh miejSC piel-
gRzymkowyCh Świata i wielkim Światowym CentRum moDlitwy. niemal CoDziennie Do-

konuje Się tu wiele SpektakulaRnyCh nawRóCeń, a pRzyBywająCy tu luDzie 
Doznają nie tylko DuChowyCh, leCz także CieleSnyCh uzDRowień. 

„widzący” twierdzą, że Maryja 
– nazywana tam „Gospą” i „Królo-
wą Pokoju” – do dziś objawia się 
i przekazuje im swoje orędzia dla 
świata – przesłania, w  których 
wciąż niezmiennie nawołuje do 
pokoju, wiary, nawrócenia i  ży-
cia według Ewangelii, modlitwy 
i  postu, ubolewając z  powodu 
dokonujących się na świecie 
nieprawości: aborcji, rozwodów, 
skandalicznych czynów.

Czy objawienia te i  przesła-
nia są prawdziwe i czy faktycznie 
nadal trwają? Kościół nie zajął 
jeszcze w tej kwestii oficjalnego 
stanowiska, zezwala jednak na 
pielgrzymowanie w  to miejsce, 
aprobując trwający tam kult 

maryjny i doceniając prowadzo-
ne tam sakramentalne duszpa-
sterstwo, zwłaszcza spowiedź 
i Eucharystię, kierujące pielgrzy-
mów ku modlitwie, nawróceniu 
i wielowiekowej wierze Kościoła, 
a  odwodzące od poszukiwania 
powierzchownej nadzwyczajno-
ści i teologicznych „nowinek”.

konfeSjonał Świata
Kilkukrotnie prywatnie o Me-

djugorje – ale nigdy o  samych 
rzekomych objawieniach – wy-
powiadał się św. Jan Paweł  II. 
Miał on nazwać to miejsce 
„duchowym centrum świata”, 
a w rozmowie z jedną z tzw. „wi-
dzących” miał wyznać: „Gdybym 
nie był papieżem, byłbym już 
w Medjugorje, by spowiadać”.

Znamienne słowa, bowiem 
Medjugorje słynie dziś przede 
wszystkim ze swoich konfesjo-
nałów (wioskę nie bez powodu 
nazywa się konfesjonałem świa-
ta), w których można się pojed-
nać z  Bogiem we wszystkich 
bez mała językach świata i kato-
lickich obrządkach (księża spo-
wiadają zresztą wszędzie, gdzie 
się tylko da: na siedząco na ław-
kach przed kościołem, a  nawet 
na stojąco pod jego ścianą), 
z celebrowanych we wszystkich 
językach Mszy Świętych, a także 
z  wielkiego dorocznego festi-
walu Mladifest, w którym bierze 
udział wierząca młodzież z całe-
go świata.

To właśnie w  Medjugorje, 
gdzie w  szczególny sposób od-
czuwa się jakąś tajemniczą obec-
ność Maryi, do dziś dokonują się 
wielkie cuda Bożego miłosierdzia 
– cuda nawróceń, przemiany ży-
cia, małżeńskich pojednań. To 
tam nawrócił się znany niemiec-
ki przemysłowiec – producent 
sprzętu budowlanego i  AGD, 
dziedzic wielkiej fortuny Hubert 
Liebherr, a  także amerykański 
protestant Wayne Weible – autor 
jednej z najsłynniejszych książek 
na temat Medjugorje. Z doświad-
czenia Medjugorje wyrosło wiele 

grup modlitewnych gromadzą-
cych ludzi, którzy – jak powie-
dział kard. Christoph Schönborn 
–  przy boku Maryi starają się żyć 
pogłębionym życiem chrześci-
jańskim, przenikniętym Eucha-
rystią”.

SzeRzyć pokój, żyjąC 
wiaRą

Do czego poprzez Medjugor-
je zachęca Maryja? Po pierwsze, 
do szerzenia pokoju wszędzie: 
w  świecie, w  rodzinie, w  swoim 
własnym sercu; do modlitwy 
o  taki wszechobecny pokój. Po 
drugie, do nawrócenia i  wiary, 
otwarcia się na Słowo Boże i ra-
dykalnej przemiany serca.

Aby szerzyć pokój i żyć wiarą, 
potrzeba jednak konkretnych 
działań: regularnej (najlepiej 
comiesięcznej, a  może i  częst-
szej) spowiedzi, postu (najle-
piej o  chlebie i  wodzie w  środy 
i  piątki), modlitwy „z  miłością, 
całym swym istnieniem” (najle-
piej przez trzy godziny dziennie, 
włączając w  to wszystkie zale-
cane praktyki związane z  wiarą, 
jak codzienne uczestnictwo we 
Mszy Świętej, pełnienie dzieł mi-
łosierdzia, modlitwę rodzinną, 
codzienne odmawianie różań-
ca, regularne adorowanie Pana 
Jezusa w  Najświętszym Sakra-
mencie itp.), położenia w  swo-
jej rodzinie Pisma Świętego na 
widocznym, wyeksponowanym 
miejscu i czytania go; zawiesze-
nia w  domu krzyża i  noszenia 
przy sobie krzyża lub czegoś po-
święconego jako świadectwa, że 
Bóg jest dla nas na pierwszym 
miejscu, że jesteśmy chrześcija-
nami i  się tego nie wstydzimy, 

Pokój, pokój, pokój! „Oglądając Medjugorje, widz czasami 
czuje się bohaterem. To doświadczenie, po 
którym łatwiej będzie Ci podejmować waż-
ne decyzje w  Twoim życiu” – mówi Jesus 
Garcia, reżyser filmu, który 14 października 
wchodzi do polskich kin.

Przeszło 40 lat temu w małej, ukrytej po-
śród gór wiosce w Bośni zdarzyło się coś, co 
Kościół do tej pory próbuje w  pełni zrozu-
mieć. 24 czerwca 1981 r.  grupa nastolatków 
miała doświadczyć mistycznego spotkania 
z Matką Bożą. Objawienia, jak twierdzili, mia-
ły się wielokrotnie powtarzać.

O wydarzeniach zrobiło się głośno, komu-
nistyczne władze Jugosławii zaczęły prześla-
dować widzących, a Kościół przyjął postawę 
bardzo sceptyczną... Wieść o  przesłaniu Ma-
ryi z  Medjugorje, która przedstawiła się wi-
dzącym jako Królowa Pokoju, powoli jednak 

ogarniała cały świat. Na miejsce zdarzenia 
zaczęli przybywać pielgrzymi. Wielu z  nich 
twierdzi, że Medjugorje zmieniło ich życie.

Dziś Watykan stoi na stanowisku, że choć 
na ostateczną decyzję w  sprawie objawień 
jeszcze za wcześnie, to Medjugorje jest peł-
noprawnym miejscem kultu.

Film Medjugorje to próba odkrycia fe-
nomenu tego miejsca, nazywanego przez 
niektórych „przedsionkiem nieba”, i  jedno-
cześnie pozycja obowiązkowa dla każdego, 
komu bliskie są objawienia maryjne. Twórcy 
w barwny sposób opisują historię wydarzeń, 
skrupulatnie analizują ewoluujący stosunek 
Kościoła do nich, a także ukazują wzruszają-
ce świadectwa ludzi, dla których Medjugorje 
stało się punktem zwrotnym w życiu. Medju-
gorje to film, który pozwala dotknąć tajem-
nicy.

a  także dla obrony przed szata-
nem. „Matka Boża uczy, abyśmy 
Mszę Świętą umieścili na pierw-
szym miejscu, że jest to najważ-
niejsza i  najbardziej uświęcona 
chwila, kiedy to przychodzi do 
nas żywy Jezus, którego przyj-
mujemy do naszych serc. Prosi, 
byśmy z wielką powagą przygo-
towywali się do Mszy Świętej, by 
móc godnie i  z miłością przyjąć 
Jezusa” – twierdzi jedna z  tzw. 
widzących (Vicka).

tu tRzeBa Być
Są w  Medjugorje miejsca, 

które – pielgrzymując tam 
–  trzeba koniecznie nawiedzić. 
Należą do nich przede wszyst-
kim Wzgórze Objawienia (Brdo 
Ukazanja), wzgórze Kriżevac, 
na którym odprawia się drogę 
krzyżową, kościół pw. św. Jaku-
ba. Koniecznie trzeba skorzystać 
z sakramentu spowiedzi świętej 
i  wziąć udział w  największym 
wydarzeniu każdego medjugor-
skiego dnia: wieczornym „pro-
gramie modlitewnym” wypeł-
nionym odmawianiem tajemnic 
różańcowych, celebracją Mszy 

Medju-
gorje 
n i e 

byłoby znane na 
świecie, gdyby 
nie maryjne ob-

jawienia, jakich 
w  1981  r. na oko-

licznych wzgórzach 
doznać miało kilkoro 

chorwackich nastolat-
ków. Ukazująca się im 

Pani nawoływała głów-
nie do pokoju. „Pokój, po-

kój, pokój i tylko pokój (...). 
Pokój musi zapanować po-

między człowiekiem a  Bo-
giem, a także pomiędzy ludź-

mi” – miała wzywać. Niektórzy 

Świętej oraz adoracją (Najświęt-
szego Sakramentu lub – w piąt-
ki – Krzyża Świętego). W  czasie 
wieczornego „programu modli-
tewnego” jest też czas na spe-
cjalną modlitwę o  uzdrowienie, 
poświęcenie dewocjonaliów, 
a  także odmówienie tzw. ko-
ronki medjugorskiej, zwanej też 
„koronką pokoju”, a bazującej na 
odmawianej od wieków francisz-
kańskiej koronce ku czci siedmiu 
radości (lub boleści) Matki Bożej. 
Niezwykłe duchowe przeżycia 
gwarantuje również wspólna 
międzynarodowa droga krzyżo-
wa na górze Kriżevac czy mię-
dzynarodowy różaniec odma-
wiany na Wzgórzu Objawienia.

I  doprawdy niewielu wraca 
z Medjugorje takimi, jakimi tam 
przyjechało. Doświadczenie blis-
kości Maryi, Boga i  bliźniego, 
bycia cząstką Mistycznego Ciała 
Chrystusa i  wielkiej katolickiej 
rodziny, klimat żarliwej modli-
twy, głębokiej i  odważnej wiary 
pozostaje z nami już na zawsze, 
o czym piszący te słowa sam się 
przekonał...

Henryk Bejda

w kinaCh oD 14 paźDzieRnika

Pierwszy kinowy film o fenomenie Medjugorje

więcej informacji o filmie, 
lista kin, w których można go 
zobaczyć, a także instrukcja, 

jak zorganizować pokaz 
filmu w kinie dla parafii, 

wspólnoty czy szkoły, 
znajduje się na stronie  

www.rafaelfilm.pl
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R e k l a m a

w  październiku 2022 r. mijają dwa 
lata od ukazania się pierwszego numeru 
miesięcznika dla najmłodszych „Staś”. 
wydawnictwo św. Stanisława  Bm 
z  krakowa powołało go do życia 
w trudnym czasie pandemii. Dziś „Staś” uczy, bawi i wychowuje 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Przedział wiekowy: 3-9 lat, w  każdym numerze ciekawe teksty 
religijne, historyczne, przyrodnicze, podróżnicze, dobra rozrywka, nauka 
angielskiego, nauka gotowania, rozwijające zgadywanki, krzyżówki, 
kolorowanki, konkursy z  nagrodami i  wiele innych atrakcji. Taki jest 
„Staś”! Dzięki niemu dziecko rozwija się, rozwiązuje różne zadania, 
bierze udział w konkursach, wygrywa nagrody, uczy się historii, poznaje 
Biblię, świat przyrody, wędruje po Polsce, przeżywa święta, modli się. 

Zaufało nam już prawie 9 tys. czytelników! Miesięcznik cieszy się 
uznaniem dzieci, katechetów, rodziców i dziadków. „Staś” to ciekawe 
treści w  pięknej oprawie, na kredowym papierze, z  bogatą szatą 
graficzną. To cenny środek ewangelizacji, a także uzupełnienie lekcji 
religii i  gwarancja pożytecznie spędzonego czasu na lekturze. To 
antidotum na wszechobecne smartfony i komputery. 

Miesięcznik dla najmłodszych dostępny jest głównie w  parafiach 
archidiecezji krakowskiej oraz w niektórych parafiach innych diecezji, 
a także w prenumeracie. Jeśli chcesz zaprenumerować „Stasia”, zadzwoń 
do nas (12 25 75 339) lub napisz: redakcja@stasmiesiecznik.pl.

 – wartościowe 
czasopismo dla dzieci

„Staś”

Zapraszamy też na stronę internetową: www.stasmiesiecznik.pl.
warto czytać dziecku „Stasia”!

w sieciach społecznościowych za-
wrzało. meksykańscy katolicy prze-
bąkują o cudzie. Czy naprawdę w pią-
tek 22 lipca br. w parafii matki Bożej 
Różańcowej w  mieście zapotlanejo 
w  meksykańskim stanie jalisco wy-
darzył się eucharystyczny cud? arcy-
biskup guadalajary ks.  kard.  josé 
francisco Robles ortega za-
chowuje daleko posuniętą 
ostrożność.

Jak informuje agencja 
ACI Prensa, wspomniane-
go dnia po Mszy Świętej 
wystawiona do adora-
cji Hostia wydawała się 
pulsować, bić jak żywe, 
ludzkie serce. Widać to 
na krążącym w  sieci na-
graniu wideo. O  tym, że nie 
jest to mistyfikacja, zapewniał 
obserwujący wydarzenie na własne 
oczy prowadzący adorację ks. Carlos 
 Spahn, założyciel i przełożony Rodziny 
Zakonnej Niepokalanego Serca i Miło-
sierdzia Bożego. Ksiądz powiedział, że 
zjawisko to trwało „20 sekund, najwy-
żej 30” i powtarzało się w różnym cza-

sie między godz. 21.00 a 23.00, ale nie 
wszyscy to wówczas widzieli.

Jakby tego było mało, w rozmowie 
z ACI Prensa o. Spahn wyznał, że kilka 
godzin przed tym niezwykłym wyda-
rzeniem poświęcał wizerunek – zdjęcie 
bł. Carlo Acutisa, który za życia stworzył 

stronę poświęconą cudom euchary-
stycznym. W nocy wizerunek ten 

– umieszczony za szkłem – za-
czął wydzielać olej.

Zbadanie sprawy rzeko-
mego cudu eucharystycz-
nego może być trudne, 
jeśli nie niemożliwe, choć 
dla wierzących katolików 
i  tak przecież nie ma wąt-

pliwości: w  konsekrowanej 
Hostii zawsze JEST obecny 

cały żywy Zbawiciel. A czy Ho-
stia „bije” czy krwawi, czy zmienia 

się w dostępne „szkiełkom i oczom” na-
ukowców i wiernych ciało nie ma prze-
cież większego znaczenia. Choć trzeba 
przyznać, że w przypadku takich „nad-
przyrodzonych manifestacji” Bóg może 
mieć często jakiś swój cel, jak chociażby 
rozbudzenie słabnącej wiary.

i  pomyślałby kto, że polacy nie 
lubią historii i zwiedzania zabytków. 
nic podobnego. na początku wakacji 
otwarte zostało muzeum archeolo-
giczne w  wiślicy (woj. świętokrzy-
skie) i  z  miejsca zaczęło się cieszyć 
ogromną popularnością. to kawał 
historii polski i  kawał dobrej, mu-
zealniczej roboty. tym bardziej, że 
muzeum to w  niezwykle atrakcyjny, 
nowoczesny, interaktywny sposób 
zwiedzać można nie tylko real-
nie, lecz także wirtualnie!

Obecna wczesnogotycka 
kolegiata – bazylika mniejsza 
pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w  Wiślicy – po-
chodzi z  połowy XIV w., choć 
pierwsza wzniesiona na tym 
miejscu świątynia ufundowa-
na została już w połowie XII w. 
przez księcia Henryka Sando-
mierskiego, którego w  niej 
pochowano (warto jednak 
dodać, że na terenie samej 
Wiślicy odnaleziono również 
fundamenty kościoła z X w. de-
dykowanego św. Mikołajowi!).

Na miejscu i  za pośred-
nictwem internetu obejrzeć można 
wiele niezwykle interesujących artefak-
tów z  czasów przed- i  wczesnochrześ-
cijańskich. Najbardziej interesującym, 
słynnym w całej Europie zabytkiem jest 
znajdująca się w krypcie w podziemiach 
bazyliki romańska, powstała w  XII w. 
z  inicjatywy Kazimierza Sprawiedliwe-
go Płyta Orantów. Warte obejrzenia są 
też inne niezwykle ciekawe eksponaty 
i  miejsca (m.in. wikarówka, czyli Dom 
Długosza – miejsce zamieszkania naj-
słynniejszego polskiego kronikarza i his-
toryka). Podczas wirtualnego spaceru 

można przeczytać (a  także wysłuchać!) 
wiele interesujących historycznych in-
formacji nie tylko o poszczególnych za-
bytkach, lecz także o samym miejscu tak 
ważnym w historii naszej Ojczyzny i hi-
storii chrześcijaństwa na polskiej ziemi.

Będąc w  Wiślicy, koniecznie nawie-
dzić trzeba jednak nie tylko muzeum, 
lecz także samą gotycką bazylikę mniej-

szą – sanktuarium i  pomodlić się 
w  niej przed wizerunkiem słyn-

nej Łokietkowej Matki Bo-
żej Uśmiechniętej. Z  tą 

piaskowcową płasko-
rzeźbą związana jest 

interesująca historia. Na 
początku XIV w. maryj-
nego objawienia doznał 
tam bowiem... przyszły 
król Polski, książę Wła-
dysław Łokietek (1260–
1333). Książę ukrywał 
się w  podziemiach ko-
ścioła w Wiślicy w  cza-
sie walk z  Wacławem 
czeskim o  tron kra-
kowski. Nocami, leżąc 
krzyżem przed wspo-
mnianym wizerunkiem 

Matki Bożej z Dzieciątkiem, prosił Maryję 
o  nadprzyrodzoną pomoc. Pewnego 
razu, gdy odmawiał hymn Witaj, Gwiaz-
do Morza i doszedł do fragmentu „... okaż 
się nam Matką”, usłyszał słowa: „Wstań, 
Władysławie, idź, zwyciężysz”. Wstał, po-
szedł i zwyciężył! Przejął władzę, a  jego 
syn Kazimierz Wielki w 1350 r. wybudo-
wał w Wiślicy nowy, obecny kościół. 

Na wirtualny spacer można się udać, 
klikając odpowiedni link na stronie Mu-
zeum Narodowego w Kielcach: https://
mnki.pl/wislica/.

9 października br. potęż-
ny poczet świętych kościoła 
zasilą dwie nowe osoby. jed-
ną z  nich jest bł. artemides 
zatti (1880-1951), salezjanin 
koadiutor (koadiutor to za-
konnik po studiach i ślubach, 
ale bez święceń kapłańskich, 
odpowiednik brata w  innych 
zakonach). ten dyrektor szpi-
tala, aptekarz i  pielęgniarz 
w  jednym stanowi wspaniały 
wzór dla osób pracujących 
w służbie zdrowia. 

Samarytanin XX w.

Zatti był Włochem, który 
w  wieku 16 lat wraz ze swoją 
biedną rodziną wyemigrował do 
Bahia Blanca w  Argentynie. Po-
przez kościół parafialny, szkołę, 
a następnie wstępując do zako-
nu związał się tam z salezjanami. 
Ofiarnie opiekując się młodym 
księdzem gruźlikiem, sam się 
zaraził. Wysłano go na leczenie 
do salezjańskiego szpitala misyj-
nego pw. św. Józefa we Viedmie. 
To właśnie tam Artemides zaczął 
się modlić do Matki Bożej Wspo-

możycielki, prosząc Ją o  uzdro-
wienie, a za spełnienie tej prośby 
obiecał poświęcić się całkowicie 
tamtejszym chorym.

Wyzdrowiał i  spełnił swoje 
przyrzeczenie. Zrezygnował z ka-
płaństwa, zostając z  czasem nie 
tylko dyrektorem szpitala w Vied-
mie, lecz także pielęgniarzem, 
asystentem na sali operacyjnej 
i  farmaceutą. Taką medyczną 
posługę, także w sąsiednim Car-
men de Patagones, pełnił przez 
prawie 50 lat. Chorym, biednym 
i  potrzebującym poświęcał się 
bez reszty 24 godziny na dobę. 
Głęboko wierzący, pełen miłości 
do bliźnich, promieniujący do-
brocią i  radością „Boży apostoł” 
w każdym z nich widział samego 
cierpiącego Chrystusa.

Mieszkańcy Viedmy dobrze 
zapamiętali człowieka w białym 
fartuchu, poruszającego się po 
mieście na rowerze i wiozącego 
torbę z  lekami, z  jedną dłonią 
zaciśniętą na kierownicy, a dru-
gą na paciorkach różańca. Czę-
sto kwestował na rzecz szpitala, 
w którym nie czyniono podzia-
łu na biednych i bogatych, tro-
skliwie zajmując się także tymi, 
którzy nie byli w stanie zapłacić 
ani grosza za leczenie czy za 
leki. Pewnego dnia zakonny su-

perior zastanawiał się nad ogra-
niczeniem liczby pacjentów do 
70. „Co by się stało, jeśli 71. cho-
rym okazałby się sam Jezus i je-
śli potrzebowałby naszej pomo-
cy? Czy powiedzielibyśmy Mu, 
że nie mamy dla niego łóżka?” 
– stwierdził Artemides. Bezgra-
nicznie ufał Bożej opatrzności 
i  nigdy się nie zawiódł, choć 
przyszło mu dwukrotnie prze-
budowywać placówkę.

Zatti wstawał o  godz. 4.30, 
a  chodził spać o  23.00. W  tym 
czasie wielokrotnie odwiedzał 
chorych w  domach i  na szpi-
talnych oddziałach, pracował 
w  aptece, uczestniczył w  po-
rannej Mszy Świętej, modlił się 
i  czytał pobożne lektury. Miał 
sporą wiedzę medyczną i  choć 
nie był lekarzem, pacjenci czę-
sto prosili go o poradę w spra-
wach związanych z  leczeniem. 
Widziano go także, jak recytując 
De profundis sam transportuje 
ciała zmarłych w  nocy pacjen-
tów do kostnicy, aby budzący 
się chorzy nie byli zatrwożeni 
ich towarzystwem. Nic dziw-
nego, że jeszcze za życia uzna-
no go za świętego, nazywając 
„krewnym ubogich”.

W 1950 r. po jego upadku ze 
schodów wyszło na jaw, że jest 

chory na raka wątroby. Nie 
zważając na narastające cier-
pienie, pracował jednak ofiar-
nie do końca życia. „Skoro nie 
da się mnie wyleczyć, czemu 
miałbym marnować resztę ży-
cia?” – odpowiadał lekarzom, 
kiedy nalegali, by z  uwagi na 
chorobę nie opuszczał łóżka. 
Do końca życia zachował tak-
że poczucie humoru. Kiedy 
na skutek choroby jego cera 
pożółkła, a  twarz opuchła, 
śmiał się, że „dojrzewa jak kan-
talupa (pokryty gruzełkami 
żółty melon)”. Co więcej, wypi-
sał nawet... własny akt zgonu, 
zostawiając jedynie miejsce 
na datę, godzinę i podpis. Nie-
wiele ponad 50 lat po śmierci 
– w 2002 roku – Zatti został be-
atyfikowany. Wdzięczni miesz-
kańcy Viedmy uczcili bł. Arte-
midesa, stawiając mu pomnik 
i  nazywając jego imieniem 
szpital i główną ulicę miasta.

Nowym wzorem dla hie-
rarchów – zwłaszcza jeśli 
chodzi o  misyjną działalność 
wśród emigrantów i przywią-
zywanie dużej wagi do chrze-
ścijańskiej edukacji i kateche-
zy – może być natomiast dru-
ga z  wpisywanych do grona 
świętych osób: bp Jan Chrzci-
ciel Scalabrini  (1839-1905), 
biskup Piacenzy, założyciel 
Zgromadzenia Misjonarzy 
św.  Karola i  Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek św. Karola 
Boromeusza.

Wiślicka podróż do przeszłości

to nie jest wcale jakiś ponury żart. Błogosła-
wionych męczenników z pariacoto możesz mieć 
w  swojej komórce. Chodzi o  poświęconą im... 
aplikację mobilną.

Polscy franciszkanie, misjonarze: bł. Michał To-
maszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, zostali zamor-
dowani przez lewicowych terrorystów „Świetliste-
go Szlaku” w  peruwiańskim Pariacoto 9 sierpnia 
1991 r. W  dedykowanej im, przygotowanej przez 
krakowskich franciszkanów i  zgodnej z  misjonar-
skim duchem błogosławionych męczenników mo-
bilnej aplikacji – dostępnej od niedawna bezpłat-
nie na Google Play i App Store – znaleźć można ich 
biografie, modlitwy, dowiedzieć się o  związanych 
z  nimi wydarzeniach i  gdzie znajdują się ich reli-
kwie, przeczytać poświęcone im teksty i ciekawost-
ki, wpisać prośbę, podziękowanie lub podzielić się 
własnym świadectwem otrzymanej łaski. To dobry 
sposób, by lepiej się z nimi zapoznać i zaprzyjaźnić. 
A w dzisiejszych trudnych czasach naprawdę warto 
to zrobić! Więcej informacji o aplikacji „Męczennicy 
z Pariacoto” znajdziesz na stronie: https://meczen-
nicy.franciszkanie.pl/darmowa-aplikacja-mobilna
-meczennicy-z-pariacoto-juz-dostepna/.

Męczennicy  
w komórce

ona nazywała się Sandy olsson. 
on Danny zuko. Byli głównymi bo-
haterami słynnego musicalu  Grease 
z  1978 r. Starsi zapewne dobrze 
go jeszcze pamiętają. Danny’ego 
zagrał john travolta, a  zakochaną 
w nim Sandy – olivia newton john. 
pochodząca z australii, ale mieszka-
jąca w kalifornii aktorka zmarła nie-
dawno na raka piersi. i choć nie de-
klarowała się jako katoliczka (i naj-
prawdopodobniej formalnie nią nie 
była), widywano ją w  katolickim 
kościele, nawet klęczącą przed naj-
świętszym Sakramentem.

„Była częstym gościem na Mszy 
Świętej w naszym nowicjacie kapucy-
nów (św. Wawrzyńca) w  Santa Ynez” 
–  zaświadczył na Twitterze kapucyn 
Vince Mary Carrasco. Jak informu-
ją media („Daily Mail”, ACI Prensa, 
CNA), w  2021 r. w  podcaście A  Life of 

 Greatness aktorka wyznała również, że 
36 lat temu, kiedy nosiła jeszcze pod 
sercem swoją córkę Chloe i  pojawiło 
się zagrożenie, że ją utraci, zawarła 
pakt z Bogiem. Poprosiła Go, aby ura-
tował jej jedyne dziecko, a  w  zamian 
obiecała, że do końca życia, każde-
go wieczoru będzie odmawiać swoją 
ulubioną modlitwę: Ojcze nasz. Chloe 
urodziła się zdrowa i żyje do dziś, a ak-
torka spełniła swoją obietnicę. Nie 
wątpimy, że Bóg, osądzając jej życie, 
weźmie te wszystkie fakty pod uwagę.

Hostia jak żywe serce?

Sandy  
w kościele

„w  tym kościele 9 maja 1906 r. 
otrzymała sakrament Chrztu św. 
bł.  natalia tułasiewicz 1906-1945 
nauczycielka, polonistka, poetka, 
emisariuszka rządu Rp na uchodź-
stwie, świecki apostoł. zamordowa-
na w niemieckim nazistowskim obo-
zie koncentracyjnym w Ravensbrück 
31 marca 1945 r. w  2022 r. Decyzją 
Stolicy apostolskiej została ogłoszo-
na patronką polskich nauczycieli. 
podkarpacki kurator oświaty i  na-
uczyciele instytut pamięci narodo-
wej oddział w  Rzeszowie Rzeszów, 
9 maja 2022”.

Takie słowa widnieją na tablicy od-
słoniętej i  poświęconej jeszcze przed 
wakacjami w  rzeszowskiej farze. Tabli-
ca ta została umieszczona nieopodal jej 
wizerunku.

Natalia Tułasiewicz była niezwy-
kłą kobietą: utalentowanym, głęboko 

wierzącym pedagogiem, „świadkiem 
Chrystusa”, animatorką apostolatu 
świeckich, a przy tym wielką patriotką. 
Została wyniesiona na ołtarze w 1999 r. 
przez Jana Pawła II w  gronie 108 pol-
skich męczenników drugiej wojny 
światowej. Warto, by polscy nauczycie-
le szerzej zapoznali się z życiem i dzia-
łalnością swojej patronki i  uciekali się 
do niej o pomoc w rozwiązywaniu swo-
ich szkolnych kłopotów.

Ku czci patronki 
polskich nauczycieli 
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czy słodycze mogą być 
nośnikiem Dobrej no-
winy? Dlaczego nie! Bo-

guchwałki, pod taką nazwą 
pojawiły się na rynku wielo-
smakowe galaretki i,  jak się 
okazuje, nazwa ta nie jest przy-
padkowa. inspiracją do po-
wstania tych osobliwych łakoci 
były słowa św. pawła z listu do 
koryntian: „Czy jecie, czy pije-
cie, czy cokolwiek innego czy-
nicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie”.  producent nie ukry-
wa owej inspiracji, bo pawłowy 
cytat postanowił umieścić na 
opakowaniu Boguchwałek.

Święty mikołaj iStnieje
Pomysł, by nośnikiem takich 

treści uczynić również łakocie, 

Słodycze... 
na Bożą chwałę

Choć BoguChwałki Są DoStępne DopieRo kilka 
mieSięCy, Stały Się już populaRnym upominkiem. 
nie tylko ze wzglęDu na Smak...

narodził się kilka lat temu: „Kupo-
wałem prezenty na św. Mikołaja 
dla moich chrześniaków. Na ugi-
nających się półkach sklepowych 
ze słodyczami było mnóstwo 
tych «mikołajowych», ale nie 
znalazłem ani jednego z  wize-
runkiem autentycznego św.  Mi-
kołaja, biskupa. Rok później wy-
produkowaliśmy więc czekoladę 
z  prawdziwym św.  Mikołajem. 
Zabrakło jej w  połowie sezonu, 
tak duże było zainteresowanie. 
Do tego zostaliśmy zasypani mi-
łymi i sympatycznymi podzięko-
waniami od klientów” – mówi To-
masz Balon-Mroczka, pomysło-
dawca BOGUchwałek, jednocze-
śnie współwłaściciel Domu Wy-
dawniczego „Rafael”, który od lat 
zajmuje się wydawaniem książek 
czy produkcją filmów z  ewan-
gelicznym przesłaniem. Wspiera 
także dzieło „Dobrych Nowin”.  
I to właśnie w „Rafaelu” postano-
wiono wprowadzić w życie ideę 
„słodyczy z misją”. „Ciepła reakcja 
na czekoladę z prawdziwym św. 
Mikołajem sprawiła, że z  pew-
nym żartobliwym dystansem za-
częliśmy się przerzucać nowymi 
pomysłami «słodyczy z  misją». 
Niektóre z nich były tak ciekawe, 
że już bardziej na serio rozważa-
liśmy ich realizację. Nie chcieli-
śmy oczywiście porzucić naszej 
głównej działalności: wydawa-
nia książek i  dystrybucji filmów 
z  ewangelicznym przesłaniem. 
Ale – o czym przekonaliśmy się, 
tworząc czekoladę św. Mikołaja 
– produkcja słodyczy daje tyle ra-
dości, że trudno było porzucić tę 

ideę. Jeśli jeszcze udało nam się 
połączyć ją z  misją «Rafaela», to 
już nie było odwrotu”. 

tam, gDzie nikt Się nie 
SpoDziewa

Kilka miesięcy później poja-
wiła się seria czekolad „Posmakuj 
Słowo”, które jednocześnie pro-
mują jedną z  najważniejszych 
pozycji wydawniczych „Rafaela”: 
Pismo Święte dla młodych, a ostat-
nio wspomniane BOGUchwałki. 
Te – poza oczywistą funkcją, że 
powinny smakować i  dawać ra-
dość – mają być lekką, sympa-
tyczną i  słodką zachętą, by kie-
rować się w  życiu wskazaniem 
św. Pawła, które jest mottem 
BOGUchwałek.  „Nie mamy wy-
obraźni, by uważać, że słodycze 
będą nawracać ateistów, ale za 
to już sądzimy, że naszym po-
mysłem ocieplamy, przybliżamy 
ewangeliczne przesłanie – mówi 
producent i dodaje: – Trafia-
my z  małym fragmentem 
Dobrej Nowiny tam, gdzie 
nikt się nie spodziewa. Po-
kazujemy, że życie Ewange-
lią nie zamyka się w kościel-
nej przestrzeni i dotyczy każ-
dego aspektu codzienności.

BOGUchwałki są cieka-
wostką, ewenementem, sym-
patyczną osobliwością, pre-
tekstem do rozmowy, czymś, 
co powoduje uśmiech i  zdzi-
wienie, ale także nośnikiem pro-
stej ewangelicznej zasady. I  to 
w  chwili drobnej przyjemności, 
jaką zawsze jest skosztowanie 
dobrej słodkości.

Czy jecie, czy pijecie,  
czy cokolwiek innego czynicie,  

wszystko na chwałę 
 Bożą czyńcie.

1 kor 10,31

300 g

populaRny upominek
Choć BOGUchwałki są do-

stępne dopiero kilka miesięcy, 
stały się już popularnym upo-
minkiem, którym dzielą się oso-
by szczególnie zaangażowane 
religijnie. Nie bez znaczenia 
są też – co oczywiste – walory 
smakowe. Amatorzy galaretek 
chwalą je, a  zapewne ucieszy 
ich informacja, że jesienią po-
jawią się także BOGUchwałki 
w  czekoladzie. Producent 
zapowiada także, że już 
wkrótce zaproponuje se-
rię rzemieślniczych łako-

ci pod nazwą „Ogród Biblijny”, 
którą smakowo oprze o najbar-
dziej charakterystyczne i  sym-
boliczne owoce obecne w  Pi-
śmie Świętym. 

Na razie BOGUchwałki i inne 
„słodycze z wartościami” można 
kupić w internecie i wybranych 
sklepach, głównie tych z  arty-
kułami religijnymi. Trwają roz-
mowy, by jeszcze w tym sezonie 
trafiły do szerszej sprzedaży.

Inspiracją do powstania  BOGUchwałek 
była zachęta św.  Pawła, by wszystko, 
co robimy, czynić na chwałę Bożą. 
Niech zatem Pawłowa zachęta, którą 
każdy, kto sięgnie po  BOGUchwałki, 
znajdzie na owijce, stanie się życio-
wym mottem, a smak BOGUchwałek 
wzbudza radość, przyjemność 
i uśmiech. Na Bożą chwałę oczy-
wiście!

Mieszanka 
pysznych galaretek 

w czterech 
smakach 

z malinowym 
nadzieniem, 

wzbogaconych 
witaminą C.  

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

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

Zadzwoń, zamów: 661 128 006

ŚWIĘTA RITA  
Sanktuaria w Polsce,  historia, 
świadectwa, cuda, miejsca kultu
Dla wszystkich czcicieli św. Rity niniejszy album będzie 
nieocenioną inspiracją do zawierzenia swoich spraw 
świętej, a także nawiedzenia miejsc szczególnie z nią 
związanych. Historia jej życia i liczne świadectwa 
cudów pozwolą jeszcze lepiej poznać fenomen tej orę-
downiczki przywracającej nadzieję. W naszym albumie 
po raz pierwszy zostały zebrane i przedstawione polskie 
sanktuaria św. Rity. Wśród bogactwa zdjęć obrazują-
cych postać świętej wiele to unikatowe obrazy, figury 
i miejsca świadczące o niesłabnącym kulcie, jakim jest 
ona otaczana.
RAFAEL, 16,5x23,7 cm, s. 96, twarda

JEZU, JAK MOGŁEŚ  
TO POWIEDZIEĆ...  
Szokujące wersety 
Ewangelii
W Ewangelii padają słowa, które z ludz-
kiego puntu widzenia wydają się niezro-
zumiałe, a często wręcz bulwersujące. 
Bywa, że Ewangelia jest niewygodna lub 
zmusza do całkowitej zmiany w życiu. 
Jezu, jak mogłeś to powiedzieć?! Jak 
możesz tego od nas wymagać?! Ksiądz 
prof. Edward Staniek omawia i tłumaczy 
najbardziej kontrowersyjne wersety 
Ewangelii, których zrozumienie pozwoli 
lepiej odczytać Pismo Święte i wiernie 
wypełnić wolę Najwyższego.
RAFAEL, 14x20 cm, s. 144, miękka

12,90300 g

Różaniec dla wszystkich, którym 
bliski jest św. Antoni z Padwy. Spe-
cjalny łącznik różańca z relikwiami 
III stopnia przygotowano we 
Włoszech za zgodą Sanktuarium 
św. Antoniego, w którym spoczy-
wają doczesne szczątki świętego.

RÓŻANIEC  
ŚW. ANTONIEGO  

Z PADWY
z wyjątkowym  

łącznikiem

Piękny ścienny obrazek do każdego domu, w którym żywy 
jest kult św. Rity. Tym cenniejszy, że w porównaniu z tra-
dycyjnymi obrazkami, obok wizerunku świętej jest na nim 
także krótka modlitwa za rodzinę oraz medalik z płatkiem 
róży pobłogosławionej na nabożeństwie ku czci św. Rity.

OBRAZEK DREWNIANY  
z pobłogosławionym płatkiem róży

Modlitwa za Rodzinę za wstawiennictwem św. Rity

Medalion z różą

39,90

34,90

34,90

29,90
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Arcybiskup Zygmunt 
Szczęsny Feliński urodził 
się na Wołyniu w bardzo 

pobożnej i  patriotycznej wie-
lodzietnej rodzinie. Pochodził 
ze szlacheckiego rodu. Kiedy 
miał zaledwie 11 lat, zmarł mu 
ojciec, a  kilka lat później jego 
mama została zesłana na Sy-
berię za działalność konspira-
cyjną. 

Wówczas Zygmunt Szczęsny 
Feliński udał się – dzięki pomo-
cy finansowej Zenona Brzozow-
skiego oraz jednorazowemu 
stypendium państwowemu – na 
Uniwersytet Moskiewski, gdzie 
zapisał się na Wydział Matema-
tyki. Po ukończeniu studiów 
wyższych przez dwa lata prze-
bywał w  Sokołówce na dworze 
Brzozowskich jako guwerner 
i  sekretarz. W  1847 r., wsparty 
finansowo przez swego dobro-
czyńcę, celem uzupełnienia wy-
kształcenia, udał się najpierw do 
Wiednia, następnie przez Pragę 
i  Drezno do Berlina, a  stamtąd 
do Paryża, gdzie był obecny przy 
śmierci Juliusza Słowackiego.

DuChowny
Feliński wstąpił do semina-

rium duchownego w  Żytomie-
rzu. W 1855 r. przyjął święcenia 
kapłańskie i wkrótce dał się po-
znać jako gorliwy pasterz, pro-
fesor filozofii i ojciec duchowny 
w  petersburskiej Akademii Du-
chownej. Był bardzo wrażliwy 
na ludzkie cierpienia – na sercu 
leżał mu los opuszczonych pol-
skich dzieci wygnańców, cho-
rych oraz starców pozbawio-
nych opieki. W  1857 r. założył 
Zgromadzenie Sióstr Rodziny 
Maryi, które w swoim charyzma-
cie miało opiekę nad dziećmi. 

W  1862 r. Pius IX mianował 
go arcybiskupem metropolitą 
warszawskim. Choć abp Feliń-
ski z wielką gorliwością i odwa-
gą rozwijał działalność zmierza-
jącą do odrodzenia duchowego 
archidiecezji, był przez wielu 
nierozumiany, oczerniany, a na-
wet uznawany za poplecznika 
cara.

Kiedy przyjechał do stoli-
cy, przywrócił sakralny charak-
ter sprofanowanej katedrze 

św.  Jana i  kościołowi ojców 
bernardynów oraz nakazał 
otworzyć wszystkie kościoły, by 
została w nich wznowiona dzia-
łalność.

zeSłanieC
Arcybiskupowi Felińskiemu 

nie było dane długo kierować 
powierzoną mu owczarnią. Za-
ledwie po 16 miesiącach został 
przez władze carskie skazany 
na wygnanie w głąb Rosji. Jako 
więzień i zesłaniec nawet wśród 
największych cierpień i osamot-
nienia dawał przykład głębokiej 
wiary i pełnego zaufania wobec 
zrządzeń Bożej opatrzności.

powRót
Po 20 latach abp Feliński zo-

stał zwolniony z zesłania i  opu-
ścił Jarosław nad Wołgą. Nie 
mógł jednak powrócić na teren 
archidiecezji warszawskiej. Za-
mieszkał w  Dźwinaczce, gdzie 
podjął pracę duszpasterską jako 
kapelan. Tam przez 12 lat pro-
wadził budowę nowej szkoły 
i  kościoła. 17 września 1895 r. 
przebywał w  Pałacu Arcybisku-
pim w Krakowie na zaproszenie 
bp. Puzyny. Tam właśnie oddał 
duszę Panu Bogu. Jego pogrzeb 
odbył się na Wawelu. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodle-
głości ciało arcybiskupa zostało 
przewiezione do Warszawy i zło-
żone w  podziemiach archikate-
dry św. Jana. Obecnie, po prze-
niesieniu 17   września 2003  r., 
relikwie świętego spoczywają 
w Kaplicy Literackiej w archika-
tedrze św. Jana. 

CuD oD kanonizaCji
arcybiskup zygmunt Szczę-

sny feliński został ogłoszony 
świętym w   bazylice św.  pio-
tra w  Rzymie 11 października 
2009  r. Było to możliwe dzięki 
cudowi, jaki wydarzył się za 
jego wstawiennictwem.

Siostra Bożena Stefania Ze-
lek w  grudniu 2003 r. zachoro-
wała na anginę. Miała bardzo 
wysoką temperaturę. Lekarz nie 
chciał podjąć leczenia w domu, 
gdyż franciszkanka miała tak-
że bardzo rozregulowaną cu-
krzycę. Zakonnica otrzymała 

więc skierowanie do szpitala 
w  Szczyrzycu, gdzie kolejnego 
dnia została przyjęta na oddział 
wewnętrzny. „Po wyleczeniu an-
giny miałam wracać do domu 
do Lubomierza. Niestety, do-
stałam wirusowego zapalenia 
gardła i  okazało się, że orga-
nizm nie ma odporności. Mia-
łam bardzo silną anemię i wciąż 
utrzymywała się wysoka go-
rączka” – wspominała po latach 
s. Bożena i dodawała, że karetką 
została wysłana na konsultację 
hematologiczną do Krakowa. 
Lekarze robili badania i  szukali 
przyczyny, dlaczego pacjentka 
ma tak mało czerwonych ciałek 

krwi. Jakby tego było mało, po-
jawiło się zapalenie płuc. Lekarz 
oznajmił siostrom z Lubomierza, 
że jeśli chora przeżyje do ponie-
działku, zostanie przewieziona 
na oddział hematologii do dal-
szego leczenia. „Po telefonicz-
nym porozumieniu się z  kliniką 
13 stycznia 2004 r. przewieziono 
mnie karetką do Krakowa. Mój 
stan zdrowia był bardzo ciężki. 
Chciałam umrzeć. Byłam tak sła-
ba, że zapadałam w sen ze świa-
domością, że odchodzę. Potem 
budziłam się i byłam zdziwiona, 
że jeszcze jestem na tym świe-
cie” – relacjonowała s. Bożena.

Pacjentka była tak słaba, że 
podłączono ją do aparatury, do-
stawała tlen. Leżała sama w izo-
latce ze względu na całkowity 
brak odporności. Nie poznawała 
ludzi, była ledwo przytomna.

Ś w .  a b p  Z y g m u n t  S z c z ę s n y  F e l i ń s k i  ( 1 8 2 2 - 1 8 9 5 )

Patron na trudne czasy

Dwieście lat temu urodził się św. zygmunt 
Szczęsny feliński –  arcybiskup warszawy,  
założyciel zgromadzenia Sióstr franciszka-
nek Rodziny maryi. w  tym roku przypada 
także 20. rocznica jego beatyfikacji, której 
dokonał 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich 
Błoniach jan paweł ii. 

Święty Zygmunt Szczę-
sny Feliński, arcybiskup 
Warszawy, w  trudnym 
czasie niewoli narodo-
wej wytrwale wzywał do 
ofiarności na rzecz ubo-
gich, do otwierania insty-
tucji wychowawczych i za-
kładów dobroczynnych. 
Sam założył sierociniec 
i  szkołę i  sprowadził do 
stolicy Siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia. Po upadku 
powstania styczniowego, 
wiedziony miłosierdziem 
wobec braci, otwarcie 
wystąpił w  obronie prze-
śladowanych. Ceną za tę 
wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało  20 
lat. Również tam pamiętał o  ludziach biednych i  zagubio-
nych, okazując im wielką miłość, cierpliwość i  wyrozumia-
łość. Napisano o nim, że „w czasie swego wygnania, w uci-
sku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tyl-
ko ciągle u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu”. 
Oto przykład duszpasterskiej posługi, który dziś w szczegól-
ny sposób pragnę powierzyć moim braciom w biskupstwie. 
Umiłowani, niech  abp Feliński patronuje waszym wysiłkom 
mającym na celu tworzenie i  realizację duszpasterskiego 
programu miłosierdzia. Ten program niech kształtuje wasze 
zaangażowanie wpierw w życie Kościoła, a potem – jeśli to 
słuszne i konieczne – w życie społeczno-polityczne na arenie 
narodowej, europejskiej i światowej.

W duchu tak pojmowanej miłości społecznej  abp Feliń-
ski głęboko angażował się w  obronę wolności narodowej. 
Potrzeba tego i  dzisiaj, kiedy różne siły – często kierujące 
się fałszywą ideologią wolności – starają się ten teren za-
gospodarować. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, 
wolności bez prawdy i odpowiedzialności nasila się również 
w naszym kraju, pasterze Kościoła nie mogą nie głosić jed-
nej i niezawodnej filozofii wolności, jaką jest prawda krzyża 
Chrystusowego. Taka filozofia wolności  jest istotowo zwią-
zana z dziejami naszego narodu.

jan paweł ii, 18 sierpnia 2002 roku, Błonia krakowskie

moDlitwa o upRoSzenie łaSki 

wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w  two-
ich świętych. życie ich jest dla nas wzorem, a wsta-

wiennictwo wyprasza nam twoją pomoc. Racz wejrzeć 
na nasze prośby i  przez wstawiennictwo św. zygmunta 
Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, udziel nam 
łask .........., o które z ufnością prosimy.

Spraw też, panie, abyśmy nie tylko wzywali jego 
wstawiennictwa, ale także naśladowali jego cnoty i  po-
dobnie jak św. zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na 
twoją opatrzność, pełnili twoją wolę i stawali się wierny-
mi świadkami twojej prawdy i  miłości. prosimy Cię o  to 
przez Chrystusa, pana naszego. amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

w  wielu miejscach naszej oj-
czyzny odbywają się uroczystości 
dziękczynne ku czci św. zygmunta 
Szczęsnego, m.in.:

•  Rzeszów,  parafia  Matki  Bożej 
Śnieżnej – cały rok poświęcony św. 
zygmuntowi Szczęsnemu (17. dnia 
każdego miesiąca modlitwy za wsta-
wiennictwem świętego i  okoliczno-
ściowe kazania)

•  Parafie,  w  których  posługują 
Siostry franciszkanki Rodziny maryi 

– msze Święte ku czci świętego  zało-
życiela zgromadzenia

•  Katedra  na  Wawelu  w  Krako-
wie – msza Święta pod przewodnic-
twem je abp marka jędraszewskiego 
(3 czerwca)

•  Pielgrzymka  szlakiem  św.  Zyg-
munta Szczęsnego z mosiny poprzez 
łódź do Stęszewa w  wielkopolsce 
(20 sierpnia)

•  Krasne  koło  Rzeszowa  – wpro-
wadzenie relikwii św. zygmunta 

Szczęsnego i umieszczenie ich w oł-
tarzu głównym w ramach przygoto-
wania do konsekracji kościoła pa-
rafialnego (17 września). z  parafii 
pw. wniebowzięcia najświętszej ma-
ryi panny w krasnem pochodzi pani 
Dalmara, która doznała cudownego 
uzdrowienia za wstawiennictwem 
św. zygmunta Szczęsnego i  ten cud 
przyczynił się do jego beatyfikacji.

•  Kraków,  kościół  pw.  św.  Krzy-
ża –  wprowadzenie relikwii św. zyg-

munta Szczęsnego (29 października). 
przez nowennę dziewięciu drugich 
czwartków miesiąca trwały modlitew-
ne przygotowania do tej uroczystości.

•  Kraków  Dom  Prowincjalny 
–  20.  rocznica beatyfikacji  arcybi-
skupa  została połączona z  20-le-
ciem zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, a  widocznym znakiem 
było poświęcenie obrazu jezusa mi-
łosiernego i wprowadzenie do kapli-
cy relikwii św. faustyny.

W  tym trudnym czasie całe 
Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi modliło się 
w intencji s. Bożeny, odmawiając 
nowennę za wstawiennictwem 
założyciela. Lekarze postanowili 
przetoczyć krew chorej. Wów-
czas wydarzył się cud. „Przyszedł 
do mnie lekarz i  powiedział: 
«Musi się siostra dużo modlić, bo 
stał się cud. Szpik, którego nie 
było, podjął pracę». Odpowie-
działam, że ja się nie modlę, bo 
nie mam siły, ale modli się cała 
moja wspólnota i wszyscy znajo-
mi. To był 9. dzień nowenny do 
założyciela. Od tego momentu 
było już z  każdym dniem tylko 
lepiej. Szybko zdrowiałam. Po 
10 dniach leczenia na hematolo-
gii na własnych nogach wyszłam 
ze szpitala – opowiadała s. Bo-
żena. – Uważam, że otrzymałam 
wielką łaskę od Pana Boga za 
wstawiennictwem abp. Felińskie-
go. Każdego dnia mu za nią dzię-
kuję” – dodawała franciszkanka. 
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Siostra Bożena Stefania Zelek RM

Kaplica w Dźwiniaczce, w której w latach 1895-1920 spoczywały doczesne szczątki  
św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Arcybiskup Feliński z siostrzeńcem  
Stanisławem Wydżgą  

(Jarosław nad  Wołgą, 1868)

Epitafium w Kościele św. Krzyża w Krakowie 
z 1895 r.

Zygmunt Szczęsny Feliński z Juliuszem Słowackim

Majątek rodziny Felińskich w Zboroszowie
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Czy to przypadek, że bogacz z dzisiejszej Ewan-
gelii nie ma imienia? A to, że Jezus nadaje imię 
leżącemu przed pałacem żebrakowi? To za-

pewne nie przypadek. W Ewangelii bowiem – inaczej 
niż w życiu – to ubodzy są uprzywilejowani, ponie-
waż oni wszystko mają u Boga. Nadając imię żebra-
kowi, Jezus dostrzega w nim człowieka i przywraca 
mu utraconą godność. 

Ciekawe jest to, że bogacz znał imię biedaka. 
Mówi: ,,Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i  po-
ślij Łazarza”. Skąd bogacz zna to imię? Może kiedyś 
słudzy mówili mu o nim. A może poznał je w innych 
okolicznościach, choć mało prawdopodobne, by 
sam kiedykolwiek z  żebrakiem rozmawiał. Fakt, że 
miał świadomość istnienia tego człowieka, jeszcze 
bardziej go pogrąża. Ale zaraz... Czy żebrak prosił 
o pomoc? Ewangelista zapisał, że „pragnął on nasycić 

Dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy

się odpadkami” (dokładnie tak samo jak syn marno-
trawny), ale Ewangelia nie mówi nic o tym, by biedak 
prosił o jedzenie. On tylko tam leżał, nie krzyczał, nie 
wołał. Po prostu tam był. 

I  to już wystarczyło. I bogacz, i każdy z nas zapro-
szony jest nie tylko do tego, by pomagać proszącym, 
lecz także do tego, by dostrzegać ludzi potrzebujących, 
jeszcze zanim oni sami do nas przyjdą. Jeśli w  ogóle 
przyjdą. Miłość bliźniego domaga się patrzenia dalej 
i widzenia więcej. Zauważenia tego, czego inni nie wi-
dzą. Zapewne wielu z nas kiedyś będzie się przed Pa-
nem Bogiem tłumaczyć: ,,Pomógłbym, ale nikt mnie 
nie prosił; nakarmiłbym, ale nikt nie powiedział, że jest 
głodny; ubrałbym, ale nikt nie mówił, że jest mu zimno”. 
Po lekturze dzisiejszej Ewangelii już wiemy, że takie tłu-
maczenia nie wystarczą. 

o. Piotr Recki SchP

         odpowiedzi na pytania Czytelników

Słowo „patron” (łac. patronus – „obroń-
ca”, „opiekun”) oznacza świętego 

bądź błogosławionego, którego opiece 
powierza się osoby, grupy społeczne, 
kościoły, parafie, miasta, narody i  kra-
je. Święci i  błogosławieni stanowią dla 
uczniów Jezusa przykład, jak żyć wiarą 
na co dzień. Zatem „mieszkańcy nieba” 
są nie tylko ozdobą historii Kościoła, 
lecz także należą do jego istoty i nas in-
spirują. Za każdym z  nich stoi bowiem 
konkretna osobowość i  historia życia, 
która pomaga zrozumieć blaski i cienie 
naszej codzienności, a  także zachęca 
do życia ewangelią na co dzień. Dzięki 
swojej bratniej modlitwie stają się na-

szymi orędownikami u Boga i towarzy-
szami na drodze prowadzącej do pełni 
zbawienia, czyli w  realizacji „wysokiej 
miary zwyczajnego życia chrześcijań-
skiego” (NMI 31). 

Zatem imię stanowi znak rozpo-
znawczy, który identyfikuje, wyróżnia 
nas spośród innych i  potwierdza na-
szą tożsamość przez całe życie. Czę-
sto zdarza się dziedziczenie imion po 
przodkach albo kryterium wyboru sta-
nowią krótkotrwałe, filmowe trendy. 
Jeszcze innym razem rodzice dążą do 
tego, by za wszelką cenę ich dziecko 
się wyróżniało. Dziś można też zaob-
serwować powrót do imion tradycyj-
nych, zapomnianych, które przez długi 
czas uchodziły za niemodne. Patrząc 
na naszą codzienność „okiem wiary”, 
uświadamiamy sobie, że nadanie imie-
nia w Biblii oznaczało wejście na nową 
drogę życia, otrzymanie szczególnego 
zadania. Stąd wzięła się katolicka tra-
dycja nadawania imienia w  ważnych 
momentach życia, takich jak przyjęcie 

Nasz patron
sakramentu chrztu czy bierzmowania. 
Katechizm Kościoła Katolickiego przy-
pomina, że „imię każdego człowieka 
jest święte. Imię jest ikoną osoby. Do-
maga się szacunku ze względu na god-
ność tego, kto je nosi” (2158).

Kościół zachęca, aby przy okazji 
chrztu kierować się przede wszystkim 
dobrem duchowym dziecka, nadając mu 
imię świętego czy błogosławionego, któ-
ry w ten sposób staje się jego patronem, 
a więc duchowym opiekunem i orędow-
nikiem u  Boga. Za wieloma imionami 
stoją historie świętych, które inspirują 
i pomagają w określaniu naszej tożsamo-
ści. Skoro zatem imię i jego znaczenie jest 
tak ważne dla naszej przyszłości, rodzice 
powinni raczej przemodlić i poznać zna-
czenie imion potencjalnych patronów, 
którzy staną się dobrymi przewodnika-
mi w  rozwoju miłości Boga i  bliźniego, 
pomocą na drodze wzrostu ludzkiego 
i chrześcijańskiego. 

Czemu akurat święci? Ponieważ 
święty to człowiek piękny, który w swo-

jaka jeSt Rola 
Świętego patRona, 

któRego imię noSimy? 

 

im życiu zrealizował Chrystusowe we-
zwanie: „Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 
5,48). Chrystus jest „koroną wszystkich 
świętych”, których życie dowodzi, co 
można uczynić w mocy Tego, który ich 
umacnia (por. Flp 4,13). Ten wspaniały 
orszak prowadzi nas do Boga, który jest 
„przedziwny w swoich świętych i w nich 
jest uwielbiony”. A w świętych „Bóg sam 
do nas przemawia i daje nam znak swe-
go Królestwa” (KK 50). Bóg „chce, aby-
śmy byli świętymi i nie oczekuje, że za-
dowolimy się życiem przeciętnym, roz-
wodnionym, pustym” (GeE  1). Dlatego 
papież Franciszek zauważa, iż „święci, 
którzy znaleźli się już w obecności Boga, 
utrzymują z nami więzy miłości i komu-
nii. [...] Rzesza świętych Bożych ochrania 
mnie, wspomaga i  prowadzi” (GeE 4). 
Skoro tak, nie pozostaje nam nic innego, 
jak prosić naszych patronów o wsparcie 
w naszych codziennych sprawach i wy-
trwale realizować życiowe powołanie. 

Ks. Leszek Smoliński
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jezus powiedział do faryzeuszów: «żył 
pewien człowiek bogaty, który ubierał się 
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. u bramy jego pałacu leżał 
żebrak okryty wrzodami, imieniem łazarz. 
pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza. a także psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. umarł żebrak i aniołowie 
zanieśli go na łono abrahama. umarł także 
bogacz i został pogrzebany. gdy cierpiąc 
męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał 
z daleka abrahama i łazarza. i zawołał: 
„ojcze abrahamie, ulituj się nade mną 
i przyślij łazarza, aby koniec swego palca 
umoczył w wodzie i ochłodził mój język, 
bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. lecz 
abraham odrzekł: „wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a łazarz 
przeciwnie – niedolę; teraz on doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. a ponadto 
między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd 
do was przejść nie może ani stamtąd nie 
przedostają się do nas”. tamten rzekł: 
„proszę cię więc, poślij go do domu 
mojego ojca. mam pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki”. abraham odparł: „mają 
mojżesza i proroków, niechże ich słuchają!” 
„nie, ojcze abrahamie – odrzekł tamten 
– lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do 
nich, to się nawrócą”. odpowiedział mu: 
„jeśli mojżesza i proroków nie słuchają, 
to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

ewangelia wg Św. łukaSza 16,19-31

„Tak już musi być” – jedna z najbardziej popu-
larnych i zarazem najbardziej szkodliwych 
reakcji na zło. Te słowa coraz częściej poja-

wiają się w kontekście ataków na budynki sakral-
ne, ale też słów, które mają obrazić, ośmieszyć czy 
poniżyć osoby wierzące, zwłaszcza księży. „Prze-
cież Jezus zapowiedział, że tak będzie” – dodaje-
my i wzruszamy ramionami w reakcji na niespra-
wiedliwość, która dzieje się na naszych oczach. 
Co ciekawe, nie pozostajemy obojętni wobec 
sprawców wypadków drogowych. Właściwie 
bardziej oburza nas i  zachęca do reakcji osoba 
zaśmiecająca chodnik niż prześmiewcze grafiki 
w  internecie, sugerujące, że praktycznie każdy 
ksiądz to pedofil. Jezus rzeczywiście zapowiadał, 
że łatwo nie będzie. Zapowiadał też, że do końca 
będziemy kuszeni. Naprawdę można być zwolen-
nikiem poważnego traktowania zarzutów wo-

bec duchownych, dokład-
nego zbadania wszystkich 
spraw i jednocześnie nie 
godzić się na to, by 
celem ataków byli 
ludzie, którzy po pro-
stu poszli za głosem 
powołania. Wzru-
szanie ramionami 
i  powtarzanie: „Tak 
już musi być”, nie 
jest niczym innym niż przyzwoleniem na zło. 
A przecież to, że coś staje się coraz bardziej po-
wszechne, nie znaczy, że powinno być normalne 
i akceptowalne. Jeśli zatem lubimy mówić, że oto 
naszedł czas świeckich, to sprostajmy zadaniu 
jakie przed nami. Na liście wyzwań jest także ja-
sne i zdecydowane „nie pozwalam”.

      weronika kostrzewa fot. arch. W
. Kostrzew

y

Radio plus

Biblia jako księga życia opo-
wiada historię zbawienia, 
w której szczególny udział 

przypadł Maryi. Ze względu na 
przywileje związane z  wybra-
niem na Matkę Jezusa Chrys-
tusa zajmuje Ona wyjątkowe 
miejsce w  życiu Kościoła. Jak 
naucza papież Franciszek, Ma-
ryja jest „najbardziej błogosła-
wioną, Tą, która nam ukazuje 
drogę świętości i  nam towa-
rzyszy. Nie godzi się, byśmy po 
upadku pozostawali na ziemi 
i niekiedy bierze nas w ramio-
na, nie osądzając. Rozmowa 
z  Nią nas pociesza, uwalnia 
i  uświęca. Matka nie potrze-
buje wielu słów, nie potrzebu-
je, byśmy zbytnio się wysilali, 
żeby wyjaśnić, co się z  nami 
dzieje. Wystarczy ponownie 
i  ponownie szeptać: Zdrowaś 
Maryjo...” (GeE 176). Maryja 
jako pokorna służebnica Pań-
ska pozostaje w służbie zbaw-
czej misji Chrystusa i nigdy Go 
sobą nie przesłania, zawsze 
wskazuje na Niego i do Niego 
prowadzi (por. J 2,5). Dlatego 
„nie przestaje być «Gwiazdą 

przewodnią» dla wszystkich, 
którzy jeszcze pielgrzymują 
przez wiarę” (RM 6).

Dzięki wstawiennictwu 
Maryi i  naśladowaniu Jej cnót 
wierzący łatwiej i  pewniej od-
najdują drogę do Jezusa, który 
jest „obliczem Bożego miłosier-
dzia”. Przez Maryję, która stała 
się prawdziwym Przybytkiem 
Ducha Świętego, chrześcijanie 
kontemplują i  uwielbiają świę-
tość Boga. Maryja jako Matka 
Kościoła podąża wraz ze swo-
imi dziećmi w pielgrzymce wia-
ry i  wstawia się za nimi. Stąd 
Kościół odnajduje w  Niej wzór 
do naśladowania i  skuteczną 
pomoc. Cześć oddawana Ma-
ryi musi być oparta o  prawdę 
Objawienia zawartą w  Piśmie 
Świętym, nie zaś o ludowe wy-
obrażenia (por. Marialis cultus 
30) i ma być podporządkowana 
liturgii (por. MC 31), która „jest 
źródłem i  szczytem całego ży-
cia chrześcijańskiego” (SC 10), 
a także ma ujmować życie Ma-
ryi jako realnej osoby – kobiety, 
która żyła w uwarunkowaniach 
swojej epoki, a nie jako wyide-

alizowanej „bogini”, niemal nie-
dościgłego wzoru. Tylko wów-
czas staje się możliwe Jej na-
śladowanie, co stanowi ważny 
wymiar pobożności maryjnej 
(por. MC 34). 

Pobożność to akt woli, 
przez który człowiek ofiaruje 
się Bogu, oddaje się z gotowoś-
cią na Jego służbę. W zasadzie 
pobożność należy się tylko 
Bogu, a jednak mówi się o po-
bożności maryjnej, jak również 
o  osobach, które odznaczają 
się wielką pobożnością w  sto-
sunku do różnych świętych. 
W  ostatecznej instancji – jak 
zauważa św. Tomasz z Akwinu 
– pobożność w  stosunku do 
Maryi czy świętych nie kończy 
się na nich samych, ale kieruje 
się ku Bogu. W Maryi i świętych 
czcimy bowiem samego Boga, 
który napełnił ich łaską i świę-
tością. Natomiast Maryja jest 
„Matką prawdziwego Boga, 
który zaprasza, abyśmy z wiarą 
i miłością trwali pod Jego opie-
ką i w  ten sposób pokonywali 
całe zło” (Benedykt XVI).

Ks. Leszek Smoliński

Cześć oddawana Maryi

Cześć oddawana Matce Bożej wyraża się na wiele sposo-
bów, wśród których warto zwrócić uwagę na kilka z nich. 

1. wzywanie Maryi w różnych potrzebach jako Matki Mi-
łosierdzia, czego świadectwem jest odmawiana w Kościele od 
wieków modlitwa: Pod Twoją obronę;

2. Sławienie, czyli kontemplowanie razem z Maryją maje-
statu Boga i miłosierdzia, jakie przez Nią okazuje On światu – 
myśl tę doskonale obrazuje modlitwa Magnificat czy Koronka 
do Matki Miłosierdzia;

3. pozdrowienie Maryi na wzór archanioła Gabriela 
w chwili zwiastowania (modlitwy: Zdrowaś Maryjo, Anioł Pań-
ski czy Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia);

4. uznawanie wyjątkowej roli Maryi w historii zbawienia, 
czemu ma służyć modlitewna lektura Pisma Świętego oraz 
medytacja z różańcem;

5. naśladowanie postaw Maryi, takich, jak uległość wobec 
woli Boga, służba bliźnim, ufność wobec tajemnic zbawczych, 
rozważanie tajemnic Bożego miłosierdzia i  modlitwa, przyj-
mowanie cierpienia z godnością jak Maryja pod krzyżem;

6. zawierzenie, czyli oddanie się Maryi jako Matce w po-
stawie dziecka.

Tak się stało, że kilka tygodni temu rozmawiałem 
z dziennikarkami z „The New York Times”. 
Rozmowa dotyczyła mojej działalności 

w Fundacji Małych Stópek. Artykuł, który po 
tej rozmowie się ukazał, nie był przeze mnie 
autoryzowany, a wiele bym w nim zmienił. Po przeczytaniu go uzmysłowiłem 
sobie, jak różnymi językami się posługiwaliśmy i nie chodzi mi tylko o język pol-
ski i angielski, ale język mentalności, język zrozumienia wartości, znaczeń, słów, 
obrazów. Mianowicie z wielkim zdziwieniem dowiedziałem się, że często po-
kazuję film z USG ciążowym, co jest prawdą, ale robię to, ,,odstraszając w ten 
sposób od aborcji”. Czy tym pięknym obrazem nienarodzonego dziecka można 
straszyć? Raczej zachwycać, ukazywać piękno, cud życia człowieka. Niestety jest 
inny świat, w którym życie jest wrogiem. Jan Paweł II mówił o nim „cywilizacja 
śmierci”. Tak, walczymy z cywilizacją śmierci, ale dla życia, aby je ratować i tym 
samym ratować szczęście kobiet. Myślę, że również chodzi tu o nasze szczęście.  

USG pełne grozy
     ks. tomasz kancelarczyk

fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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fot. Museo del Prado/Wikimedia Commons, CC-PD-Mark Łazarz i bogacz, mal. Leandro Bassano
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Francisco jako dwulatek wy-
lądował na ulicy. Matka go 
zostawiła i  zniknęła bez śla-

du, więc trafił do domu dziecka. 
To był pierwszy raz, kiedy naj-
ważniejsza osoba na świecie go 
zawiodła. Dużo czasu minęło, 
zanim znowu zaufał dorosłym. 
Francisco, jak każde dziecko 
z sierocińca, marzył tylko o tym, 
żeby mieć dom i  rodziców na 
wyłączność. Dostał kolejną szan-
sę od losu. Adoptowała go boli-
wijska rodzina. Myślał, że to jego 
miejsce na ziemi, że ktoś w koń-
cu będzie go kochał. Ale adop-
cyjni rodzice po tygodniu zosta-
wili go pod bramą domu dziecka 
Hogar de la Esperanza. Historia 
zatoczyła koło. Znowu został po-
rzucony. Ile takich sytuacji może 
znieść dziecięce serce?

Historia Francisco nie jest wy-
jątkiem. Większość dzieci, które 
są pod opieką polskich misjo-
narek w  domu dziecka w  Santa 
Cruz, ma za sobą traumatycz-
ne doświadczenia. Leila 
jako maleńkie dziecko zo-
stała znaleziona w  karto-
nie na ulicy. Była 
wycieńczona i le-
dwo żywa, a jej 
ciało gryzły 
już mrówki. 
Aleksander 
przeżył 
z a -

wód związany z  próbą adopcji 
przez zaburzenia zachowania, 
w  którymi zmaga się od wcze-
snych lat. A  przecież te wszyst-
kie reakcje są wynikiem zranień, 
jakie zadano mu w dzieciństwie. 
Jose widział, jak jego matka zabi-
ja ojca, a potem ucieka z kochan-
kiem. Jego rodzeństwo ominął 
ten straszny widok, bo matka 
dała im środki nasenne. Nie za-
uważyła tylko, że najmłodszy syn 
nie połknął tabletek. 

pRzemoC RoDzi pRzemoC
Do domu dziecka Hogar de 

la Esperanza trafiają nie tylko 
dzieci zaniedbane czy porzu-
cone przez rodziców, lecz także 
dzieci skazańców z  więzienia 
Palmasola. Zgodnie z  boliwij-
skim prawem dzieci do szóste-
go roku życia mogą przebywać 
z rodzicami w zakładzie karnym. 
W praktyce oznacza to, że dzie-
ci mimowolnie odbywają karę 

razem z  rodzicem skazanym 
na kilka lub nawet 25 lat 

pozbawienia wolności.
Dzieci więźniów 

narażone są na de-
prawację od wcze-
snego dzieciństwa. 
Padają ofiarą mole-
stowania seksual-
nego i  przemocy. 
Jako jedyne mogą 
opuszczać wię-
zienie, dlatego 
często są wyko-
rzystywane do 
przemytu broni 

czy narkotyków. Są 
niedożywione, brud-

ne, zaniedbane. 
Śpią na ulicach 
i w rynsztokach.

D l a c z e g o 
w  rynsztokach? 

Trzeba mieć świa-
domość, że Palma-
sola to największe 
w Boliwii więzienie 
o  zaostrzonym ry-

gorze i w niczym nie przypomi-
na zakładu karnego w  zachod-
nim znaczeniu tego słowa. Za 
murami z  drutem kolczastym 
są ulice, bary, ośrodki zdrowia. 
Przebywa tam nawet osiem ty-
sięcy osób, z  czego tylko poło-
wa to więźniowie. Reszta to ich 
partnerzy i dzieci. 

To miasto w mieście rządzi się 
swoimi prawami. Życie organizu-
ją tu nie strażnicy, a więźniowie. 
Panuje tu brutalne „prawo krwi 
i  ognia”, co oznacza działanie 
bez żadnych skrupułów. Zasady 
ustalają tzw. gapos – przestępcy 
będący najwyżej w  więziennej 
hierarchii. Wynajem celi kosztuje 
250 dolarów za rok. Ci, których 
na to nie stać, śpią na ulicy razem 
ze swoimi rodzinami.

naDzieja na noRmalnoŚć
Kiedy nadużycia wobec 

dzieci wychodzą na jaw i docie-
rają do mediów, władze podej-
mują działania mające na celu 
unormowanie sytuacji prawnej 
dzieci żyjących na terenie wię-
zienia. Często są to działania po-
zorne i  nie likwidują problemu. 
Obecnie w  pawilonie męskim 
nie mogą już żyć całe rodziny, 
a  dzieci powinny przebywać 
tylko w pawilonie dla kobiet. Za-
uważalna jest też wyraźna ten-
dencja do umieszczania dzieci 
więźniów w domach dziecka.

Jednym z  takich miejsc jest 
Hogar de la Esperanza (czyli Dom 

Nadziei) w dzielnicy Zona Norte, 
od 2014 r. prowadzony przez sio-
stry serafitki. Pracują tam obec-
nie cztery siostry z Polski, a także 
m.in. psycholog oraz pracownik 
socjalny. „Hogar de la Esperan-
za pełni funkcję domu dziecka. 
Dla większości podopiecznych 
jest to jedyny dom, jaki mają 
i  jaki znają. Nasz dom powstał 
z  myślą o  dzieciach więźniów. 
20  lat temu, kiedy został otwar-
ty, w Palmasoli było bardzo dużo 
dzieci, gdyż w więzieniu żyły całe 
rodziny i  potrzeba była ogrom-
na. Z  czasem zaczęto ograni-
czać liczbę dzieci w  więzieniu 
i  wysyłać je do domów dziecka. 
Dlatego większość naszych wy-
chowanków to dzieci więźniów, 
ale mamy też pod opieką dzieci 
odebrane rodzicom, porzuco-
ne, zaniedbane, doświadczające 
przemocy fizycznej, psychicznej, 
seksualnej; sieroty socjalne i real-
ne” – mówi s. Bonawentura Bar-
cik, dyrektorka domu.

matki zaStępCze
Każde dziecko trafiające 

do Hogar de la Esperanza ma 
swoją historię, której ciężaru 
nie uniósłby niejeden dorosły. 
W domu dziecka prowadzonym 
przez siostry serafitki otrzymują 
wsparcie psychologiczne, dzię-
ki któremu uczą się żyć z  prze-
szłością. Przede wszystkim jed-
nak w  Hogar de la Esperanza 
jest ktoś, kto poświęca im czas 
i dba o ich rozwój, także moral-

ny. Dopiero tam dzieci mogą 
być dziećmi i nie muszą myśleć 
o  tym, czy będą miały co zjeść 
i  gdzie przenocować. Mają za-
pewnioną opiekę i  poczucie 
bezpieczeństwa. Czują się ko-
chane i  doceniane. Opiekę za-
pewnia im kadra pracowników 
takich jak wychowawczynie, ku-
charki czy specjaliści od opieki 
psychologicznej, którzy pracują 
w systemie zmianowym. Stałym 
elementem są cztery polskie 
siostry zakonne, które są tam 
obecne 24 godziny na dobę. I co 
najważniejsze – są dla dzieci jak 
prawdziwe matki.

Siostra Bonawentura zaj-
muje się zatrudnianiem pracow-
ników, remontami, naprawami, 
odpowiada za kontakt z  sądem 
i  rodzicami biologicznymi dzie-
ci. Siostra Bona jest dyrektorką 
Hogar de la Esperanza, ale jej 
biuro nie przypomina gabinetu 
dyrektora. Na jednym stole roz-
łożone są puzzle, przy niskim 
stoliku leżą dziecięce zabawki, 
przy ścianie stoi tablica. Dzieci 
przychodzą tu odrabiać lekcje, 
nauczyć się dzielenia albo po 
prostu spędzić czas wolny. Cza-
sem pomagają siostrze przybi-
jać pieczątki na dokumentach. 

Siostra Daria zajmuje 
się zakupami, logistyką, dba 
o  wszystkie potrzeby materialne 
dzieci. W Hogarze jest ich obec-
nie 56. Każde z nich potrzebuje 
bielizny, ubrań, butów. Najczę-
ściej zużywają się te ostatnie. 

Siostra kupuje więc mnóstwo 
klapek i  sandałów (to najbar-
dziej popularne obuwie w Boli-
wii). Wszystko w odpowiednich 
rozmiarach i  ulubionych kolo-
rach dzieci. Do tego środki czy-
stości oraz produkty do kuchni: 
warzywa, owoce, zapas ryżu do 
magazynu, mięso. Siostra Da-
ria ma także wyjątkowy talent 
kulinarny. Kiedy panie kucharki 
mają wolne, siostra Daria zabie-
ra dzieci do kuchni. Razem go-
tują i pieką ciasta. Dzieci uwiel-
biają pomagać siostrom w  co-
dziennych obowiązkach.

Siostra andrea prowadzi ka-
techezy i przygotowuje dzieci do 
sakramentów: chrztu, komunii 
i  bierzmowania. Po szkole po-
maga dzieciom odrabiać lekcje 
w sala de apoyo, czyli klasie prze-
znaczonej do nauki. Ci, którzy 
potrzebują dodatkowej pomocy, 
mają z nią indywidualne ćwicze-
nia. Siostra z nieskończonymi po-
kładami cierpliwości uczy dzieci 
czytać, pisać, liczyć. A  kto kiedy-
kolwiek próbował wytłumaczyć 
dziecku mającemu problemy 
z koncentracją, że 2 + 2 = 4, ten 
wie, że nie jest to łatwe zadanie.

Siostra Bernarda pełni funk-
cję pielęgniarki, lekarki i  diete-
tyczki. Zwłaszcza w  grupie ma-
łych dzieci co chwila zdarzają się 
przeziębienia i  infekcje. Kiedy 
jedno dziecko choruje, zaraża 
się następne, potem kolejne i za 
kilka dni większość grupy jest 
już chora. Dlatego siostra dużą 
wagę przywiązuje do wzmac-
niania odporności. Stale walczy 
też z niedożywieniem. W swoim 
ambulatorium robi dzieciom in-
halacje, daje lekarstwa, opatruje 
i zszywa rany, wyciąga wszy pia-
skowe, które wchodzą pod skórę.

Mimo takiego podejścia i za-
angażowania sióstr większość 
podopiecznych Hogar de la 
Esperanza nadal marzy o praw-

dziwej rodzinie. Chłopiec czy 
dziewczynka, starsze czy młod-
sze – każde z tych dzieci chciało-
by mieć swój dom, mamę i tatę 
tylko dla siebie. Cztery polskie 
misjonarki mimo najlepszych 
chęci nie mogą im tego dać. Ale 
tworzą miejsce, które zapewnia 
trafiającym tam dzieciom sta-
bilizację, ciepło, stałe posiłki, 
dostęp do leczenia, czas na na-
ukę, zabawę i rozwijanie swoich 
pasji. To dużo więcej, niż dali im 
biologiczni rodzice. Dużo lepiej 
niż dzieciństwo, w  którym co-
dziennością są brudne ulice, 
pusty brzuch, obrazy przemocy, 
strach i niepewność.

Dorota Pośpiech
redakcja Sekretariatu Misji 

Zagranicznych Księży Sercanów

matka fRanCiSCa zoStawiła go i  zniknęła Bez 
ŚlaDu. ChłopCzyk miał wteDy Dwa lata. leila 
SpęDziła kilka Dni w  kaRtonie na uliCy, a  jej 
Ciało gRyzły już mRówki. joSe wiDział, jak jego 
matka zaBija ojCa. alekSanDeR SpęDził Swoje 
DzieCińStwo w  więzieniu Razem ze Skazanym 
RoDziCem. to hiStoRie DzieCi, któRe tRafiają Do 
Domu DzieCka polSkiCh miSjonaRek w Boliwii. 

Dzieci skazańców

Sekretariat misji zagranicznych księży Sercanów 
obejmuje wsparciem materialnym i  duchowym 
podopiecznych hogar de la esperanza. na stronie  
www.misjesercanow.pl można wesprzeć projekt „adop-
cja nadziei w domu dziecka w Boliwii”, a także podjąć się 
regularnych wpłat na rzecz dzieci. adopcja ma charakter 
zbiorowy, a  rodzic adopcyjny otrzymuje kilka razy do 
roku list i zdjęcia od podopiecznych. gorąco zachęcamy 
do pomocy dzieciom więźniów z palmasoli!

Zdjęcia: Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów

Siostra Bernarda z podopieczną

Siostra Bonawentura z dziećmi



Stronę przygotował Henryk Bejda

„Chwałą dobrego człowie-
ka jest świadectwo dobrego 
sumienia.

Miej dobre sumienie, a  bę-
dziesz miał zawsze wesele. 

Dobre sumienie potrafi 
znieść bardzo wiele i jest wesołe 
wśród przeciwności.

Złe sumienie jest zawsze 
trwożne i niespokojne.

Błogo będziesz odpoczywał, 
jeśli serce twoje nie będzie cię 
ganiło”.

to chyba najsłynniejsze 
krzesło w  całych włoszech, 
a  nawet na świecie. nazy-
wają je krzesłem płodności. 
znaleźć je można w  ma-
łym domu – sanktuarium 
św. marii franciszki od 
pięciu Ran pana je-
zusa  (1715-1791) 
w  neapolitańskiej 
Dzielnicy hisz-
pańskiej. Świę-
ta siadywała na 
tym krześle, kie-
dy była zmęczona 
umartwieniami i  wy-
cieńczona z  powodu po-
jawiających się na jej ciele 
stygmatów.

Wspominana w  Kościele 
6  października franciszkańska 
tercjarka św. Maria Francisz-
ka od Pięciu Ran Pana Jezu-
sa (1715-1791) – Anna Maria 
Gallo – jest współpatronką 
Neapolu (wraz z pokaźną gru-

pą innych świętych) i orędow-
niczką w sprawach związanych 
z macierzyństwem.

Obecnie 6. dnia każdego 
miesiąca kobiety przybywają 
do jej sanktuarium, aby choć 

na chwilkę przysiąść na 
krześle i, modląc się 

wraz z  franciszkan-
kami oraz dotyka-
jąc relikwiarza z jej 
relikwiami, wes-
tchnąć do świętej, 

by wstawiła się za 
nimi u Boga w inten-

cji szczęśliwego poczę-
cia i  zrodzenia upragnio-

nego potomstwa. Mnóstwo 
wotów i  podziękowań świad-
czy o  tym, że modlitwy te nie 
pozostają bez echa. Słynne 
Krzesło Płodności „zagrało” 
również w filmie. Chodzi o  je-
den z odcinków nagrywanego 
w  Neapolu włoskiego serialu 
telewizyjnego Mina Settembre.

Święty jan paweł ii był 
wielkim zapaleńcem tury-
styki górskiej. jako młody 
ksiądz, a potem biskup i kar-
dynał przemierzył mnóstwo 
beskidzkich, tatrzańskich 
i  pienińskich szlaków. Czy 
wiesz którędy wiodła jego 
ostatnia górska wycieczka 
odbyta pięć tygodni przed 
wyborem na papieża i wyjaz-
dem na stałe do Rzymu?

Działo się to niemal ćwierć 
wieku temu – w  pochmurny, 
deszczowy dzień 9 września 
1978 r. Kardynał Karol Wojtyła 
wybrał się na wędrówkę w towa-
rzystwie swojego sekretarza ks. 
Stanisława Dziwisza oraz ks.  Ta-
deusza Stycznia SDS – etyka, 
doktora habilitowanego KUL-u, 
asystenta i  adiunkta (później-
szego profesora) w  kierowanej 
przez przyszłego papieża Kate-
drze Etyki KUL-u (zmarł w 2010). 
Wędrowcy wyruszyli niebieskim 

szlakiem ze Skawicy na Halę 
Krupową. Zatrzymali się i wypili 
gorącą herbatę w  znajdującym 
się na Hali schronisku, a następ-
nie szlakiem czerwonym przez 
Policę (pomodlili się tam za 
53 ofiary katastrofy lotniczej, któ-
ra wydarzyła się w  tym miejscu 
w 1969 r.), Cyl Hali Śmietanowej 
(Kiczorkę) i Syhlec zeszli na pod-
babiogórską Przełęcz Krowiarki. 
Trasa liczyła 16,8 km, a  najwyż-
szym punktem, na który się 
wspięli, był liczący 1369 m n.p.m. 
szczyt Policy. Według przewod-
nika na przebycie tego szlaku 
potrzeba ok. sześciu godzin.

Wycieczkę tę – z  inicjatywy 
mieszkańców Zawoi i  Skawi-
cy – upamiętniają m.in. tabli-
ce umieszczone na schronisku 
PTTK na Hali Krupowej oraz na 
Przełęczy Krowiarki (tuż przy 
wejściu na czerwony szlak na 
Policę), a jej trasę, nazwaną Szla-
kiem Ks. Kardynała Karola Woj-

„Bądźcie świętymi, bo 
ja jestem święty” – nama-
wia sam Bóg. „Świętymi 
bądźcie!” – wzywał polaków 
św.  jan paweł ii. no tak, ale 
jak to zrobić? według recep-
ty św. ks. jana Bosko potrze-
ba tylko trzech składników.

Działo się to 24 czerwca 
1855 r. w  Turynie, we wspo-

mnienie patrona miasta 
św. Jana Chrzciciela. Tego dnia 
imieniny obchodził również 
sam ks. Bosko. Jako że więcej 
jest radości w  dawaniu niźli 
braniu, w  wigilię tego święta 
kapłan obiecał swoim pod-
opiecznym, że w ten dzień roz-
da im upragnione przez nich 
prezenty. Mieli przekazać mu 
je spisane na małych kartelusz-
kach. Prosili go o różne różno-
ści – o  trąbkę, pieska, a nawet 
o 100 kg nugatu. Tylko na kar-
teczce Dominika Savio widnia-
ła jakaś sensowna i  skromna 
prośba: „Pomóż mi być świę-
tym”. I późniejszy święty otrzy-
mał wtedy konkretny przepis. 
„Robiąc ciasto, twoja mama 
korzysta z przepisu, który każe 

„Każdy grzesznik, nawet najbardziej 
upadły, może znaleźć ocalenie w różańcu. 
Każda dusza może zerwać pęta złego, 
chociażby była nimi najbardziej związa-
na. Każdy może się uchwycić liny ratun-
kowej, którą Królowa Niebiańskich Róż 
zrzuca z Nieba rozbitkom tonącym na wzburzonym 
morzu tego świata”. Tak w  Cudach i  łaskach Królowej 
Różańca Świętego w Pompejach pisał bł. Bartłomiej Lon-
go – apostoł różańca i wielki czciciel Pompejańskiej Kró-
lowej Różańca Świętego.

Krzesło Płodności

tyły, wyznaczają tworzące kwa-
drat biało-żółte trójkąty. Warto 
nadmienić również, że znajdu-
jący się nieopodal schroniska na 
Hali Krupowej, pokryty trawami 
i  krzewami borówek wzgórek 
o  wysokości 1239  m  n.p.m. 
nazywany jest... Jasną Górą, 
a  w  pobliżu (na Okrąglicy) 
w 1987 r. potajemnie wzniesio-
no również Kaplicę Matki Bożej 
Opiekunki Turystów.

Z Policy na Monte Vaticano

jej wziąć i  wymieszać ze sobą 
konkretne składniki. Na świę-
tość też jest taki przepis. Wy-
maga ona wymieszania trzech 
składników” – wytłumaczył mu 
ks. Bosko. I dał mu ten przepis 
w prezencie.

Czego zatem potrzeba we-
dług ks. Bosko? Po pierwsze, ra-
dości, bowiem niepokój i smu-
tek nie podobają się Bogu. Po 
drugie, sumiennego spełniania 
obowiązków (w przypadku Do-
minika były one związane z na-
uką i modlitwą, ale w przypad-
ku dorosłych chodzi oczywiście 
o pracę i tzw. obowiązki stanu). 
Po trzecie, czynienia dobra 
bliźnim. 

Ot i  cała filozofia. Proste, 
nieprawdaż? 

j a b ł k o 
a d a m a 
–  tak od 
w i e k ó w 
w  wielu 

językach europejskich nazy-
wana jest grdyka, a  mówiąc 
bardziej fachowo, „wynio-
słość krtaniowa chrząstki 
tarczowatej” – charakte-
rystyczna dla mężczyzn 
i  niewystępująca u  innych 
ssaków chrzęstna struktura 
anatomiczna uwypuklająca 
się na środku szyi.

Niektórzy twierdzą, że 
potoczna nazwa tego anato-
micznego tworu nawiązuje do 
jednego z najbardziej znanych 
fragmentów Biblii i  powstałej 
na jego kanwie legendy mó-
wiącej o tym, że w czasie spo-

żywania podanego przez bi-
blijną Ewę zakazanego owocu 
jego kawałek utknął Adamowi 
w gardle. Miałoby to być takie 
Boże przypomnienie i unaocz-
nienie ludziom popełnionego 
przez nich grzechu. Trzeba 
przyznać, że to bardzo obrazo-
we i kuszące wytłumaczenie.

Czy miałby to być również 
dowód na to, że owocem poda-
nym Adamowi przez Ewę było 
właśnie jabłko? Niekoniecznie, 
bowiem wielu językoznawców 
dowodzi, że zanim nazwano 
grdykę łacińską nazwą pomum 
Adami, nazywano tak również 
– a  nawet przede wszystkim 
– wszystkie „rajskie” jabłkopo-
dobne owoce – cytron, a jesz-
cze powszechniej granat. 

Gardłowe jabłkaPrzepis na świętość

Co więcej: „Chwała do-
brych jest w ich sumieniu, a nie 
w  ustach ludzkich”, a  „Kto ma 
czyste sumienie, ten bez trudu 
osiąga równowagę wewnętrz-
ną i prawdziwy pokój”.

To fragmenty rozdziału 6 O ra-
dości dobrego sumienia z  dzieła 
O  naśladowaniu Chrystusa – naj-
słynniejszej chrześcijańskiej książ-
ki autorstwa Tomasza à Kempis. 

Co jednak zrobić, jeśli „gani 
cię Twoje serce”, jeśli Twoje su-

mienie nie jest dobre i  czyste? 
To proste! Nie musisz pogrążać 
się w  żalu i  rozpaczy, bowiem 
nic jeszcze straconego – za-
wsze możesz je oczyścić, „zre-
setować”. Gdzie? W  Trybunale 
Miłosierdzia – przed kratkami 
konfesjonału w  sakramencie 
spowiedzi. Nie zwlekaj zatem! 

cytaty za: Tomasz à Kempis, 
O naśladowaniu Chrystusa,  

Wydawnictwo Kurii Biskupiej, 
Lublin 1986, s. 98-100

Czyste sumienie – twój wielki skarb! Toniesz?  
Chwyć się tej liny!
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