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Notre-Dame płonie

Poruszający film o wydarzeniach w Paryżu już w kinach

Pan Jezus z Afganistanu

Świadectwo wiary polskich żołnierzy

Konfesjonał świata

Miejsce, gdzie odmieniają się ludzkie serca

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

7555

MAT.RAFAEL.DN

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

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

fot. arch. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Parafia św. Rocha w San Pedro,
Argentyna

fot. arch. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

fot. M. Pabis

Świat zawierzony Boże mu miłosierdziu
Konsekracja łagiewnickiego
Sanktuarium i zawierzenie w tym
dniu świata Bożemu miłosierdziu
stanowiło pieczęć na wspaniałej
Wikimedia
historii duchowego doświadczenia fot.Commons
św. Faustyny oraz nauczania i kolejnych decyzji
św. Jana Pawła II (...)
Dwadzieścia lat temu, 17 sierpnia, po kilkugodzinnej posłudze duszpasterskiej związanej
z konsekracją świątyni, widziałem Ojca Świętego umęczonego, ale szczęśliwego. Spełniło się
pragnienie jego serca. Postawił pieczęć na swej
posłudze miłosierdzia. Zostawił nam testament,
byśmy sami i jako wspólnota Kościoła żyli prawdą o Bożym miłosierdziu i byśmy byli miłosierni wobec naszych braci i sióstr, pomni na słowa
Pana: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”.

N

a sierpniowe uroczystości w krakowskich Łagiewnikach przyjechali 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, Szwajcarii, Walii, Węgier i Chorwacji, a także
Białorusi oraz Ukrainy.

Świat

Ksiądz bp Krzysztof Kudławiec, biskup Daule (Ekwador), poinformował,
że 21 sierpnia na prośbę kustosza Narodowego Sanktuarium św. Narcyzy od
Jezusa poświęcił tam obraz Pana Jezusa
Miłosiernego i zawierzył świat Bożemu
miłosierdziu. Pod obrazem umieszczono
pamiątkową tabliczkę, na której znajduje się napis:
„21. dnia miesiąca sierpnia Roku
Pańskiego 2022 w Narodowym Sanktuarium św. Narcyzy od Jezusa został intronizowany i poświęcony ten obraz Jezusa
Bożego Miłosierdzia podczas Eucharystii
pod przewodnictwem J.E. Krzysztofa Kudławca, biskupa Daule.

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 początku Mszy Świętej odsłonięto obraz, który
przybył do nas z Krakowa. Wierni przynieśli kwiaty i świece, aby oddać cześć wizerunkowi. Małe obrazki z Panem Jezusem
zanieśliśmy potem do szpitali i innych
miejsc naznaczonych cierpieniem. Wierni, którzy podjęli się odmawiania Koronki
do Miłosierdzia Bożego i szerzenia nabożeństwa, otrzymali szczególne błogosławieństwo – 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 Miłosierdzia w Ruqust w Papui Nowej Gwinei
oraz w wielu miejscach w Brazylii.

fot. M. Pabis

W niedzielę 14 sierpnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się główne uroczystości z okazji 20-lecia zawierzenia świata
Bożemu miłosierdziu. Akt zawierzenia wypowiedzieli
przedstawiciele ważnych ośrodków kultu Bożego miłosierdzia w 11 językach. Także w wielu miejscach na
świecie – na wszystkich kontynentach – zawierzono
świat Bożemu miłosierdziu.

O

ddajemy do Waszych rąk wrześniowy numer „Dobrych Nowin”. Cieszę się, że dzięki Waszemu
wsparciu udało się go wydać. Znajdziecie w nim wiele ciekawych informacji 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 liczby numerów naszej gazety w ciągu
roku. Kolejny numer „Dobrych Nowin” ukaże się w połowie listopada.
Mamy nadzieję na Waszą pomoc
– zarówno tę duchową, modlitewną, jak i materialną. Ze swojej strony
obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by była to piękna gazeta, która pomoże każdemu z nas dobrze
przeżyć Adwent i przygotować się
do świąt Bożego Narodzenia.
Zatem do zobaczenia.
Małgorzata Pabis

Kraków-Łagiewniki

Wędrująca kapliczka z Jezusem Miłosiernym z Brazylii

Łagiewniki wybrane przez Boga. Tu, w tym miejscu wybranym przez Boga, działa Duch Święty, odsłaniając pełnię 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 przebaczająca, miłosierna miłość Boga Ojca wyrażająca się w krzyżu Jego jednorodzonego
Syna. Pan Bóg wybrał Łagiewniki, bo chciał, aby w tym miejscu najbardziej rozbrzmiewała 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 Faustyna – 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 zrozumieć, 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.

B E Z P Ł A T N A

abp Marek Jędraszewski, 17 sierpnia 2022 r., Bazylika Bożego Miłosierdzia

Ruqust, Papua Nowa Gwinea
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Jak dokonać wpłaty?
◆ zrób przelew internetowy
wg danych na formularzu obok lub
◆ zrealizuj wpłatę przez
www.dobrenowiny.pl/wplac lub
◆ dokonaj wpłaty w banku albo
na poczcie wg załączonego
blankietu

fot. arch. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

fot. M. Pabis

kard. Stanisław Dziwisz, 17 sierpnia 2022 r.,
Bazylika Bożego Miłosierdzia

Drodzy Czytelnicy!

Y

J

N

A

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

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

Wydawca:
Stowarzyszenie Rafael

ADRES REDAKCJI:
ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków
tel./fax: 12 411 14 52 w. 58
www.dobrenowiny.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Redakcja: Małgorzata Pabis (red. nacz.),
Mieczysław Pabis (sekretarz redakcji), Tomasz Balon-Mroczka,
Henryk Bejda, ks. Leszek Smoliński
Korekta: Anna Kendziak
Łamanie: Łukasz Sobczyk

BIURO reklamY:
handel@rafael.pl, tel. 48 798 622 461
Fundraising i zamówienia GAZETY:
dobrenowiny@rafael.pl
tel. 515 766 172
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Pokój, pokój, pokój!

fot. H. Marchut

„Oglądając Medjugorje, widz czasami
czuje się bohaterem. To doświadczenie, po
którym łatwiej będzie Ci podejmować ważne decyzje w Twoim życiu” – mówi Jesus
Garcia, reżyser filmu, który 14 października
wchodzi do polskich kin.
Przeszło 40 lat temu w małej, ukrytej pośród gór wiosce w Bośni zdarzyło się coś, co
Kościół do tej pory próbuje w pełni zrozumieć. 24 czerwca 1981 r. grupa nastolatków
miała doświadczyć mistycznego spotkania
z Matką Bożą. Objawienia, jak twierdzili, miały się wielokrotnie powtarzać.
O wydarzeniach zrobiło się głośno, komunistyczne władze Jugosławii zaczęły prześladować widzących, a Kościół przyjął postawę
bardzo sceptyczną... Wieść o przesłaniu Maryi z Medjugorje, która przedstawiła się widzącym jako Królowa Pokoju, powoli jednak

Medjugorje, czyli po polsku Międzygórze – niegdyś mała, zamieszkała przez Chorwatów hercegowińska wioska jest dziś jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych świata i wielkim światowym centrum modlitwy. Niemal codziennie dokonuje się tu wiele spektakularnych nawróceń, a przybywający tu ludzie
doznają nie tylko duchowych, lecz także cielesnych uzdrowień.

M

fot. H. Marchut

edjugorje
n i e
byłoby znane na
świecie, gdyby
nie maryjne objawienia,
jakich
w 1981 r. na okolicznych wzgórzach
doznać miało kilkoro
chorwackich nastolatków. Ukazująca się im
Pani nawoływała głównie do pokoju. „Pokój, pokój, pokój i tylko pokój (...).
Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a także pomiędzy ludźmi” – miała wzywać. Niektórzy

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

fot. H. Marchut

maryjny i doceniając prowadzone tam sakramentalne duszpasterstwo, zwłaszcza spowiedź
i Eucharystię, kierujące pielgrzymów ku modlitwie, nawróceniu
i wielowiekowej wierze Kościoła,
a odwodzące od poszukiwania
powierzchownej nadzwyczajności i teologicznych „nowinek”.

grup modlitewnych gromadzących ludzi, którzy – jak powiedział kard. Christoph Schönborn
– przy boku Maryi starają się żyć
pogłębionym życiem chrześcijańskim, przenikniętym Eucharystią”.

Konfesjonał świata

Do czego poprzez Medjugorje 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 radykalnej przemiany serca.
Aby szerzyć pokój i żyć wiarą,
potrzeba jednak konkretnych
działań: regularnej (najlepiej
comiesięcznej, a może i częstszej) spowiedzi, postu (najlepiej o chlebie i wodzie w środy
i piątki), modlitwy „z miłością,
całym swym istnieniem” (najlepiej przez trzy godziny dziennie,
włączając w to wszystkie zalecane praktyki związane z wiarą,
jak codzienne uczestnictwo we
Mszy Świętej, pełnienie dzieł miłosierdzia, modlitwę rodzinną,
codzienne odmawianie różańca, regularne adorowanie Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie itp.), położenia w swojej rodzinie Pisma Świętego na
widocznym, wyeksponowanym
miejscu i czytania go; zawieszenia w domu krzyża i noszenia
przy sobie krzyża lub czegoś poświęconego jako świadectwa, że
Bóg jest dla nas na pierwszym
miejscu, że jesteśmy chrześcijanami i się tego nie wstydzimy,

Kilkukrotnie prywatnie o Medjugorje – ale nigdy o samych
rzekomych objawieniach – wypowiadał się św. Jan Paweł II.
Miał on nazwać to miejsce
„duchowym centrum świata”,
a w rozmowie z jedną z tzw. „widzących” miał wyznać: „Gdybym
nie był papieżem, byłbym już
w Medjugorje, by spowiadać”.
Znamienne słowa, bowiem
Medjugorje słynie dziś przede
wszystkim ze swoich konfesjonałów (wioskę nie bez powodu
nazywa się konfesjonałem świata), w których można się pojednać z Bogiem we wszystkich
bez mała językach świata i katolickich obrządkach (księża spowiadają zresztą wszędzie, gdzie
się tylko da: na siedząco na ławkach przed kościołem, a nawet
na stojąco pod jego ścianą),
z celebrowanych we wszystkich
językach Mszy Świętych, a także
z wielkiego dorocznego festiwalu Mladifest, w którym bierze
udział wierząca młodzież z całego świata.
To właśnie w Medjugorje,
gdzie w szczególny sposób odczuwa się jakąś tajemniczą obecność Maryi, do dziś dokonują się
wielkie cuda Bożego miłosierdzia
– cuda nawróceń, przemiany życia, małżeńskich pojednań. To
tam nawrócił się znany niemiecki 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 doświadczenia Medjugorje wyrosło wiele

Pierwszy kinowy film o fenomenie Medjugorje

Szerzyć pokój, żyjąc
wiarą

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 pełnoprawnym miejscem kultu.
Film Medjugorje to próba odkrycia fenomenu tego miejsca, nazywanego przez
niektórych „przedsionkiem nieba”, i jednocześnie 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 wzruszające świadectwa ludzi, dla których Medjugorje
stało się punktem zwrotnym w życiu. Medjugorje to film, który pozwala dotknąć tajemnicy.

W kinach od 14 października
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

a także dla obrony przed szatanem. „Matka Boża uczy, abyśmy
Mszę Świętą umieścili na pierwszym miejscu, że jest to najważniejsza i najbardziej uświęcona
chwila, kiedy to przychodzi do
nas żywy Jezus, którego przyjmujemy do naszych serc. Prosi,
byśmy z wielką powagą przygotowywali 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 wszystkim Wzgórze Objawienia (Brdo
Ukazanja), wzgórze Kriżevac,
na którym odprawia się drogę
krzyżową, kościół pw. św. Jakuba. Koniecznie trzeba skorzystać
z sakramentu spowiedzi świętej
i wziąć udział w największym
wydarzeniu każdego medjugorskiego dnia: wieczornym „programie modlitewnym” wypełnionym odmawianiem tajemnic
różańcowych, celebracją Mszy

Świętej oraz adoracją (Najświętszego Sakramentu lub – w piątki – Krzyża Świętego). W czasie
wieczornego „programu modlitewnego” jest też czas na specjalną modlitwę o uzdrowienie,
poświęcenie
dewocjonaliów,
a także odmówienie tzw. koronki medjugorskiej, zwanej też
„koronką pokoju”, a bazującej na
odmawianej od wieków franciszkańskiej koronce ku czci siedmiu
radości (lub boleści) Matki Bożej.
Niezwykłe duchowe przeżycia
gwarantuje również wspólna
międzynarodowa droga krzyżowa na górze Kriżevac czy międzynarodowy różaniec odmawiany 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 modlitwy, głębokiej i odważnej wiary
pozostaje z nami już na zawsze,
o czym piszący te słowa sam się
przekonał...
Henryk Bejda
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fot. www.sdb.org

Samarytanin XX w.

Artemides Zatti

9 października br. potężny poczet świętych Kościoła
zasilą dwie nowe osoby. Jedną z nich jest bł. Artemides
Zatti (1880-1951), salezjanin
koadiutor (koadiutor to zakonnik po studiach i ślubach,
ale bez święceń kapłańskich,
odpowiednik brata w innych
zakonach). Ten dyrektor szpitala, aptekarz i pielęgniarz
w jednym stanowi wspaniały
wzór dla osób pracujących
w służbie zdrowia.

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

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 polskich męczenników drugiej wojny
światowej. Warto, by polscy nauczyciele szerzej zapoznali się z życiem i działalnością swojej patronki i uciekali się
do niej o pomoc w rozwiązywaniu swoich szkolnych kłopotów.

perior zastanawiał się nad ograniczeniem liczby pacjentów do
70. „Co by się stało, jeśli 71. chorym okazałby się sam Jezus i jeśli potrzebowałby naszej pomocy? Czy powiedzielibyśmy Mu,
że nie mamy dla niego łóżka?”
– stwierdził Artemides. Bezgranicznie ufał Bożej opatrzności
i nigdy się nie zawiódł, choć
przyszło mu dwukrotnie przebudowywać placówkę.
Zatti wstawał o godz. 4.30,
a chodził spać o 23.00. W tym
czasie wielokrotnie odwiedzał
chorych w domach i na szpitalnych oddziałach, pracował
w aptece, uczestniczył w porannej Mszy Świętej, modlił się
i czytał pobożne lektury. Miał
sporą wiedzę medyczną i choć
nie był lekarzem, pacjenci często prosili go o poradę w sprawach związanych z leczeniem.
Widziano go także, jak recytując
De profundis sam transportuje
ciała zmarłych w nocy pacjentów do kostnicy, aby budzący
się chorzy nie byli zatrwożeni
ich towarzystwem. Nic dziwnego, że jeszcze za życia uznano go za świętego, nazywając
„krewnym ubogich”.
W 1950 r. po jego upadku ze
schodów wyszło na jaw, że jest

Sandy
w kościele

Ona nazywała się Sandy Olsson.
On Danny Zuko. Byli głównymi bohaterami 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 mieszkająca w Kalifornii aktorka zmarła niedawno na raka piersi. I choć nie deklarowała się jako katoliczka (i najprawdopodobniej formalnie nią nie
była), widywano ją w katolickim
kościele, nawet klęczącą przed Najświętszym Sakramentem.
„Była częstym gościem na Mszy
Świętej w naszym nowicjacie kapucynów (św. Wawrzyńca) w Santa Ynez”
– zaświadczył na Twitterze kapucyn
Vince Mary Carrasco. Jak informują media („Daily Mail”, ACI Prensa,
CNA), w 2021 r. w podcaście A Life of

Męczennicy
w komórce

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 uratował jej jedyne dziecko, a w zamian
obiecała, że do końca życia, każdego wieczoru będzie odmawiać swoją
ulubioną modlitwę: Ojcze nasz. Chloe
urodziła się zdrowa i żyje do dziś, a aktorka spełniła swoją obietnicę. Nie
wątpimy, że Bóg, osądzając jej życie,
weźmie te wszystkie fakty pod uwagę.

To nie jest wcale jakiś ponury żart. Błogosławionych męczenników z Pariacoto możesz mieć
w swojej komórce. Chodzi o poświęconą im...
aplikację mobilną.
Polscy franciszkanie, misjonarze: bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, zostali zamordowani przez lewicowych terrorystów „Świetlistego Szlaku” w peruwiańskim Pariacoto 9 sierpnia
1991 r. W dedykowanej im, przygotowanej przez
krakowskich franciszkanów i zgodnej z misjonarskim duchem błogosławionych męczenników mobilnej aplikacji – dostępnej od niedawna bezpłatnie na Google Play i App Store – znaleźć można ich
biografie, modlitwy, dowiedzieć się o związanych
z nimi wydarzeniach i gdzie znajdują się ich relikwie, przeczytać poświęcone im teksty i ciekawostki, 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://meczennicy.franciszkanie.pl/darmowa-aplikacja-mobilna
-meczennicy-z-pariacoto-juz-dostepna/.

Wiślicka podróż do przeszłości

fot. Eva Rinaldi, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0

„W tym kościele 9 maja 1906 r.
otrzymała sakrament Chrztu św.
bł. Natalia Tułasiewicz 1906-1945
nauczycielka, polonistka, poetka,
emisariuszka rządu RP na uchodźstwie, świecki apostoł. Zamordowana w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück
31 marca 1945 r. W 2022 r. Decyzją
Stolicy Apostolskiej została ogłoszona patronką polskich nauczycieli.
Podkarpacki Kurator Oświaty i nauczyciele Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Rzeszów,
9 maja 2022”.
Takie słowa widnieją na tablicy odsłoniętej i poświęconej jeszcze przed
wakacjami w rzeszowskiej farze. Tablica ta została umieszczona nieopodal jej
wizerunku.
Natalia Tułasiewicz była niezwykłą kobietą: utalentowanym, głęboko

fot. HB

Ku czci patronki
polskich nauczycieli

możycielki, prosząc Ją o uzdrowienie, a za spełnienie tej prośby
obiecał poświęcić się całkowicie
tamtejszym chorym.
Wyzdrowiał i spełnił swoje
przyrzeczenie. Zrezygnował z kapłaństwa, zostając z czasem nie
tylko dyrektorem szpitala w Viedmie, lecz także pielęgniarzem,
asystentem na sali operacyjnej
i farmaceutą. Taką medyczną
posługę, także w sąsiednim Carmen 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 dobrocią 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 drugą na paciorkach różańca. Często kwestował na rzecz szpitala,
w którym nie czyniono podziału na biednych i bogatych, troskliwie zajmując się także tymi,
którzy nie byli w stanie zapłacić
ani grosza za leczenie czy za
leki. Pewnego dnia zakonny su-

chory na raka wątroby. Nie
zważając na narastające cierpienie, pracował jednak ofiarnie do końca życia. „Skoro nie
da się mnie wyleczyć, czemu
miałbym marnować resztę życia?” – odpowiadał lekarzom,
kiedy nalegali, by z uwagi na
chorobę nie opuszczał łóżka.
Do końca życia zachował także poczucie humoru. Kiedy
na skutek choroby jego cera
pożółkła, a twarz opuchła,
śmiał się, że „dojrzewa jak kantalupa (pokryty gruzełkami
żółty melon)”. Co więcej, wypisał nawet... własny akt zgonu,
zostawiając jedynie miejsce
na datę, godzinę i podpis. Niewiele ponad 50 lat po śmierci
– w 2002 roku – Zatti został beatyfikowany. Wdzięczni mieszkańcy Viedmy uczcili bł. Artemidesa, stawiając mu pomnik
i nazywając jego imieniem
szpital i główną ulicę miasta.
Nowym wzorem dla hierarchów – zwłaszcza jeśli
chodzi o misyjną działalność
wśród emigrantów i przywiązywanie dużej wagi do chrześcijańskiej edukacji i katechezy – może być natomiast druga z wpisywanych do grona
świętych osób: bp Jan Chrzciciel Scalabrini 
(1839-1905),
biskup Piacenzy, założyciel
Zgromadzenia
Misjonarzy
św. Karola i Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek św. Karola
Boromeusza.
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I pomyślałby kto, że Polacy nie
lubią historii i zwiedzania zabytków.
Nic podobnego. Na początku wakacji
otwarte zostało Muzeum Archeologiczne w Wiślicy (woj. świętokrzyskie) i z miejsca zaczęło się cieszyć
ogromną popularnością. To kawał
historii Polski i kawał dobrej, muzealniczej roboty. Tym bardziej, że
muzeum to w niezwykle atrakcyjny,
nowoczesny, interaktywny sposób
zwiedzać można nie tylko realnie, lecz także wirtualnie!
Obecna wczesnogotycka
kolegiata – bazylika mniejsza
pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Wiślicy – pochodzi z połowy XIV w., choć
pierwsza wzniesiona na tym
miejscu świątynia ufundowana została już w połowie XII w.
przez księcia Henryka Sandomierskiego, którego w niej
pochowano (warto jednak
dodać, że na terenie samej
Wiślicy odnaleziono również
fundamenty kościoła z X w. dedykowanego św. Mikołajowi!).
Na miejscu i za pośrednictwem internetu obejrzeć można
wiele niezwykle interesujących artefaktów 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 Sprawiedliwego Płyta Orantów. Warte obejrzenia są
też inne niezwykle ciekawe eksponaty
i miejsca (m.in. wikarówka, czyli Dom
Długosza – miejsce zamieszkania najsłynniejszego polskiego kronikarza i his
toryka). Podczas wirtualnego spaceru

można przeczytać (a także wysłuchać!)
wiele interesujących historycznych informacji nie tylko o poszczególnych zabytkach, lecz także o samym miejscu tak
ważnym w historii naszej Ojczyzny i historii chrześcijaństwa na polskiej ziemi.
Będąc w Wiślicy, koniecznie nawiedzić trzeba jednak nie tylko muzeum,
lecz także samą gotycką bazylikę mniejszą – sanktuarium i pomodlić się
w niej przed wizerunkiem słynnej Łokietkowej Matki Bożej Uśmiechniętej. Z tą
piaskowcową płaskorzeźbą związana jest
interesująca historia. Na
początku XIV w. maryjnego objawienia doznał
tam bowiem... przyszły
król Polski, książę Władysław Łokietek (1260–
1333). Książę ukrywał
się w podziemiach kościoła w Wiślicy w czasie walk z Wacławem
czeskim o tron krakowski. Nocami, leżąc
krzyżem przed wspofot. HB
mnianym wizerunkiem
Matki Bożej z Dzieciątkiem, prosił Maryję
o nadprzyrodzoną pomoc. Pewnego
razu, gdy odmawiał hymn Witaj, Gwiazdo Morza i doszedł do fragmentu „... okaż
się nam Matką”, usłyszał słowa: „Wstań,
Władysławie, idź, zwyciężysz”. Wstał, poszedł i zwyciężył! Przejął władzę, a jego
syn Kazimierz Wielki w 1350 r. wybudował w Wiślicy nowy, obecny kościół.
Na wirtualny spacer można się udać,
klikając odpowiedni link na stronie Muzeum Narodowego w Kielcach: https://
mnki.pl/wislica/.
Strony przygotował Henryk Bejda

Hostia jak żywe serce?
W sieciach społecznościowych za- sie między godz. 21.00 a 23.00, ale nie
wrzało. Meksykańscy katolicy prze- wszyscy to wówczas widzieli.
bąkują o cudzie. Czy naprawdę w piąJakby tego było mało, w rozmowie
tek 22 lipca br. w parafii Matki Bożej z ACI Prensa o. Spahn wyznał, że kilka
Różańcowej w mieście Zapotlanejo godzin przed tym niezwykłym wydaw meksykańskim stanie Jalisco wy- rzeniem poświęcał wizerunek – zdjęcie
darzył się eucharystyczny cud? Arcy- bł. Carlo Acutisa, który za życia stworzył
biskup Guadalajary ks. kard. José
stronę poświęconą cudom eucharyFrancisco Robles Ortega zastycznym. W nocy wizerunek ten
chowuje daleko posuniętą
– umieszczony za szkłem – zaostrożność.
czął wydzielać olej.
Jak informuje agencja
Zbadanie sprawy rzekoACI Prensa, wspomnianemego cudu eucharystyczgo dnia po Mszy Świętej
nego może być trudne,
wystawiona do adorajeśli nie niemożliwe, choć
cji Hostia wydawała się
dla wierzących katolików
pulsować, bić jak żywe,
i tak przecież nie ma wątludzkie serce. Widać to
pliwości: w konsekrowanej
na krążącym w sieci naHostii zawsze JEST obecny
fot.: Twitter
graniu wideo. O tym, że nie
cały
żywy Zbawiciel. A czy Ho/Reprodução
jest to mistyfikacja, zapewniał
stia „bije” czy krwawi, czy zmienia
obserwujący wydarzenie na własne się w dostępne „szkiełkom i oczom” naoczy prowadzący adorację ks. Carlos ukowców i wiernych ciało nie ma przeSpahn, założyciel i przełożony Rodziny cież większego znaczenia. Choć trzeba
Zakonnej Niepokalanego Serca i Miło- przyznać, że w przypadku takich „nadsierdzia Bożego. Ksiądz powiedział, że przyrodzonych manifestacji” Bóg może
zjawisko to trwało „20 sekund, najwy- mieć często jakiś swój cel, jak chociażby
żej 30” i powtarzało się w różnym cza- rozbudzenie słabnącej wiary.

„Staś”

r e k l a m a

– wartościowe
czasopismo dla dzieci
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.

Zapraszamy też na stronę internetową: www.stasmiesiecznik.pl.

Warto czytać dziecku „Stasia”!
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Czy jecie, czy pijecie,
czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę
Bożą czyńcie.

39,90

1 Kor 10,31

Słodycze...
na Bożą chwałę
300 g

C

zy słodycze mogą być
nośnikiem Dobrej Nowiny? Dlaczego nie! BOGUchwałki, pod taką nazwą
pojawiły się na rynku wielosmakowe galaretki i, jak się
okazuje, nazwa ta nie jest przypadkowa. Inspiracją do powstania tych osobliwych łakoci
były słowa św. Pawła z Listu do
Koryntian: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą
czyńcie”. Producent nie ukrywa owej inspiracji, bo Pawłowy
cytat postanowił umieścić na
opakowaniu BOGUchwałek.
Święty Mikołaj istnieje
Pomysł, by nośnikiem takich
treści uczynić również łakocie,

Choć BOGUchwałki są dostępne dopiero kilka
miesięcy, stały się już popularnym upominkiem.
Nie tylko ze względu na smak...
narodził się kilka lat temu: „Kupowałem prezenty na św. Mikołaja
dla moich chrześniaków. Na uginających się półkach sklepowych
ze słodyczami było mnóstwo
tych «mikołajowych», ale nie
znalazłem ani jednego z wizerunkiem autentycznego św. Mikołaja, biskupa. Rok później wyprodukowaliśmy więc czekoladę
z prawdziwym św. Mikołajem.
Zabrakło jej w połowie sezonu,
tak duże było zainteresowanie.
Do tego zostaliśmy zasypani miłymi i sympatycznymi podziękowaniami od klientów” – mówi Tomasz Balon-Mroczka, pomysłodawca BOGUchwałek, jednocześnie współwłaściciel Domu Wydawniczego „Rafael”, który od lat
zajmuje się wydawaniem książek
czy produkcją filmów z ewangelicznym przesłaniem. Wspiera
także dzieło „Dobrych Nowin”.
I to właśnie w „Rafaelu” postanowiono wprowadzić w życie ideę
„słodyczy z misją”. „Ciepła reakcja
na czekoladę z prawdziwym św.
Mikołajem sprawiła, że z pewnym żartobliwym dystansem zaczęliśmy się przerzucać nowymi
pomysłami «słodyczy z misją».
Niektóre z nich były tak ciekawe,
że już bardziej na serio rozważaliśmy ich realizację. Nie chcieliśmy oczywiście porzucić naszej
głównej działalności: wydawania książek i dystrybucji filmów
z ewangelicznym przesłaniem.
Ale – o czym przekonaliśmy się,
tworząc czekoladę św. Mikołaja
– produkcja słodyczy daje tyle radości, 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 pojawiła się seria czekolad „Posmakuj
Słowo”, które jednocześnie promują jedną z najważniejszych
pozycji wydawniczych „Rafaela”:
Pismo Święte dla młodych, a ostatnio wspomniane BOGUchwałki.
Te – poza oczywistą funkcją, że
powinny smakować i dawać radość – mają być lekką, sympatyczną i słodką zachętą, by kierować się w życiu wskazaniem
św. Pawła, które jest mottem
BOGUchwałek. „Nie mamy wyobraźni, by uważać, że słodycze
będą nawracać ateistów, ale za
to już sądzimy, że naszym pomysłem ocieplamy, przybliżamy
ewangeliczne przesłanie – mówi
producent i dodaje: – Trafiamy z małym fragmentem
Dobrej Nowiny tam, gdzie
nikt się nie spodziewa. Pokazujemy, że życie Ewangelią nie zamyka się w kościelnej przestrzeni i dotyczy każdego aspektu codzienności.
BOGUchwałki są ciekawostką, ewenementem, sympatyczną osobliwością, pretekstem do rozmowy, czymś,
co powoduje uśmiech i zdziwienie, ale także nośnikiem prostej ewangelicznej zasady. I to
w chwili drobnej przyjemności,
jaką zawsze jest skosztowanie
dobrej słodkości.

300 g

12,90

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 życiowym mottem, a smak BOGUchwałek
wzbudza radość, przyjemność
i uśmiech. Na Bożą chwałę oczywiście!

Mieszanka
pysznych galaretek
w czterech
smakach
z malinowym
nadzieniem,
wzbogaconych
witaminą C.

34,90

ŚWIĘTA RITA
Sanktuaria w Polsce, historia,
świadectwa, cuda, miejsca kultu

JEZU, JAK MOGŁEŚ
TO POWIEDZIEĆ...
Szokujące wersety
Ewangelii

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 orędowniczki przywracającej nadzieję. W naszym albumie
po raz pierwszy zostały zebrane i przedstawione polskie
sanktuaria św. Rity. Wśród bogactwa zdjęć obrazujących postać świętej wiele to unikatowe obrazy, figury
i miejsca świadczące o niesłabnącym kulcie, jakim jest
ona otaczana.

W Ewangelii padają słowa, które z ludzkiego puntu widzenia wydają się niezrozumiałe, 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, 16,5x23,7 cm, s. 96, twarda

RAFAEL, 14x20 cm, s. 144, miękka

Modlitwa za Rodzinę za wstawiennictwem św. Rity

Popularny upominek
Choć BOGUchwałki są dostępne dopiero kilka miesięcy,
stały się już popularnym upominkiem, którym dzielą się osoby szczególnie zaangażowane
religijnie. Nie bez znaczenia
są też – co oczywiste – walory
smakowe. Amatorzy galaretek
chwalą je, a zapewne ucieszy
ich informacja, że jesienią pojawią się także BOGUchwałki
w czekoladzie. Producent
zapowiada także, że już
wkrótce zaproponuje serię rzemieślniczych łako-

ci pod nazwą „Ogród Biblijny”,
którą smakowo oprze o najbardziej charakterystyczne i symboliczne owoce obecne w Piśmie Świętym.
Na razie BOGUchwałki i inne
„słodycze z wartościami” można
kupić w internecie i wybranych
sklepach, głównie tych z artykułami religijnymi. Trwają rozmowy, by jeszcze w tym sezonie
trafiły do szerszej sprzedaży.

OBRAZEK DREWNIANY
z pobłogosławionym płatkiem róży

34,90

29,90

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

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

Zamówienia tel.:

RÓŻANIEC
ŚW. ANTONIEGO
Z PADWY
z wyjątkowym
łącznikiem

661 128 006

Więcej wartościowych dewocjonaliów na www.sangabriele.pl
Więcej wartościowych książek na www.rafael.pl

Wysyłka za pobraniem kurierem. Koszt wysyłki każdej paczki to 15,00 zł.
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Św. abp Z ygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)

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

Patron na trudne czasy
Arcybiskupowi Felińskiemu
nie było dane długo kierować
powierzoną mu owczarnią. Zaledwie po 16 miesiącach został
przez władze carskie skazany
na wygnanie w głąb Rosji. Jako
więzień i zesłaniec nawet wśród
największych cierpień i osamotnienia dawał przykład głębokiej
wiary i pełnego zaufania wobec
zrządzeń Bożej opatrzności.

Dwieście lat temu urodził się św. Zygmunt
Szczęsny Feliński – arcybiskup Warszawy,
założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W tym roku przypada
także 20. rocznica jego beatyfikacji, której
dokonał 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich
Błoniach Jan Paweł II.

A

rcybiskup
Zygmunt
Szczęsny Feliński urodził
się na Wołyniu w bardzo
pobożnej i patriotycznej wielodzietnej rodzinie. Pochodził
ze szlacheckiego rodu. Kiedy
miał zaledwie 11 lat, zmarł mu
ojciec, a kilka lat później jego
mama została zesłana na Syberię za działalność konspiracyjną.
Wówczas Zygmunt Szczęsny
Feliński udał się – dzięki pomocy finansowej Zenona Brzozowskiego oraz jednorazowemu
stypendium państwowemu – na
Uniwersytet Moskiewski, gdzie
zapisał się na Wydział Matematyki. Po ukończeniu studiów
wyższych przez dwa lata przebywał w Sokołówce na dworze
Brzozowskich jako guwerner
i sekretarz. W 1847 r., wsparty
finansowo przez swego dobroczyńcę, celem uzupełnienia wykształcenia, 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 seminarium duchownego w Żytomierzu. W 1855 r. przyjął święcenia
kapłańskie i wkrótce dał się poznać jako gorliwy pasterz, profesor filozofii i ojciec duchowny
w petersburskiej Akademii Duchownej. Był bardzo wrażliwy
na ludzkie cierpienia – na sercu
leżał mu los opuszczonych polskich dzieci wygnańców, chorych oraz starców pozbawionych opieki. W 1857 r. założył
Zgromadzenie Sióstr Rodziny
Maryi, które w swoim charyzmacie miało opiekę nad dziećmi.
W 1862 r. Pius IX mianował
go arcybiskupem metropolitą
warszawskim. Choć abp Feliński z wielką gorliwością i odwagą rozwijał działalność zmierzającą do odrodzenia duchowego
archidiecezji, był przez wielu
nierozumiany, oczerniany, a nawet uznawany za poplecznika
cara.
Kiedy przyjechał do stolicy, przywrócił sakralny charakter sprofanowanej katedrze

Powrót

Po 20 latach abp Feliński został zwolniony z zesłania i opuścił Jarosław nad Wołgą. Nie
mógł jednak powrócić na teren
archidiecezji warszawskiej. Zamieszkał w Dźwinaczce, gdzie
podjął pracę duszpasterską jako
kapelan. Tam przez 12 lat prowadził budowę nowej szkoły
i kościoła. 17 września 1895 r.
przebywał w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie na zaproszenie
bp. Puzyny. Tam właśnie oddał
duszę Panu Bogu. Jego pogrzeb
odbył się na Wawelu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ciało arcybiskupa zostało
przewiezione do Warszawy i złożone w podziemiach archikatedry św. Jana. Obecnie, po przeniesieniu 17 września 2003 r.,
relikwie świętego spoczywają
w Kaplicy Literackiej w archikatedrze św. Jana.

Cud od kanonizacji

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński został ogłoszony
świętym w bazylice św. Piotra w Rzymie 11 października
2009 r. Było to możliwe dzięki
cudowi, jaki wydarzył się za
jego wstawiennictwem.
Siostra Bożena Stefania Zelek w grudniu 2003 r. zachorowała na anginę. Miała bardzo
wysoką temperaturę. Lekarz nie
chciał podjąć leczenia w domu,
gdyż franciszkanka miała także bardzo rozregulowaną cukrzycę. Zakonnica otrzymała

fot. M. Pabis

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

więc skierowanie do szpitala
w Szczyrzycu, gdzie kolejnego
dnia została przyjęta na oddział
wewnętrzny. „Po wyleczeniu anginy miałam wracać do domu
do Lubomierza. Niestety, dostałam wirusowego zapalenia
gardła i okazało się, że organizm nie ma odporności. Miałam bardzo silną anemię i wciąż
utrzymywała się wysoka gorączka” – 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, pojawiło się zapalenie płuc. Lekarz
oznajmił siostrom z Lubomierza,
że jeśli chora przeżyje do poniedziałku, zostanie przewieziona
na oddział hematologii do dalszego leczenia. „Po telefonicznym porozumieniu się z kliniką
13 stycznia 2004 r. przewieziono
mnie karetką do Krakowa. Mój
stan zdrowia był bardzo ciężki.
Chciałam umrzeć. Byłam tak słaba, że zapadałam w sen ze świadomością, że odchodzę. Potem
budziłam się i byłam zdziwiona,
że jeszcze jestem na tym świecie” – relacjonowała s. Bożena.
Pacjentka była tak słaba, że
podłączono ją do aparatury, dostawała tlen. Leżała sama w izolatce ze względu na całkowity
brak odporności. Nie poznawała
ludzi, była ledwo przytomna.
Zygmunt Szczęsny Feliński z Juliuszem Słowackim

W tym trudnym czasie całe
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi modliło się
w intencji s. Bożeny, odmawiając
nowennę za wstawiennictwem
założyciela. Lekarze postanowili
przetoczyć krew chorej. Wówczas wydarzył się cud. „Przyszedł
do mnie lekarz i powiedział:
«Musi się siostra dużo modlić, bo
stał się cud. Szpik, którego nie
było, podjął pracę». Odpowiedziałam, że ja się nie modlę, bo
nie mam siły, ale modli się cała
moja wspólnota i wszyscy znajomi. To był 9. dzień nowenny do
założyciela. Od tego momentu
było już z każdym dniem tylko
lepiej. Szybko zdrowiałam. Po
10 dniach leczenia na hematologii na własnych nogach wyszłam
ze szpitala – opowiadała s. Bożena. – Uważam, że otrzymałam
wielką łaskę od Pana Boga za
wstawiennictwem abp. Felińskiego. Każdego dnia mu za nią dziękuję” – dodawała franciszkanka.

Zdjęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zesłaniec

Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup
Warszawy, w trudnym
czasie niewoli narodowej wytrwale wzywał do
ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych.
Sam założył sierociniec
i szkołę i sprowadził do
stolicy Siostry Matki Bożej
Miłosierdzia. Po upadku
powstania styczniowego,
wiedziony miłosierdziem
Arcybiskup Feliński z siostrzeńcem
wobec braci, otwarcie
Stanisławem Wydżgą
wystąpił w obronie prze(Jarosław nad Wołgą, 1868)
śladowanych. Ceną za tę
wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało 20
lat. Również tam pamiętał o ludziach biednych i zagubionych, okazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano o nim, że „w czasie swego wygnania, w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu”.
Oto przykład duszpasterskiej posługi, który dziś w szczególny 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 Feliński głęboko angażował się w obronę wolności narodowej.
Potrzeba tego i dzisiaj, kiedy różne siły – często kierujące
się fałszywą ideologią wolności – starają się ten teren zagospodarować. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu,
wolności bez prawdy i odpowiedzialności nasila się również
w naszym kraju, pasterze Kościoła nie mogą nie głosić jednej i niezawodnej filozofii wolności, jaką jest prawda krzyża
Chrystusowego. Taka filozofia wolności jest istotowo związana z dziejami naszego narodu.
Jan Paweł II, 18 sierpnia 2002 roku, Błonia krakowskie

Siostra Bożena Stefania Zelek RM

fot. M. Pabis

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

Modlitwa o uproszenie łaski

W

szechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo 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 podobnie jak św. Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na
Twoją opatrzność, pełnili Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Majątek rodziny Felińskich w Zboroszowie

W wielu miejscach naszej Ojczyzny 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 wstawiennictwem świętego i okolicznościowe kazania)
• Parafie, w których posługują
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

– Msze Święte ku czci świętego założyciela zgromadzenia
• Katedra na Wawelu w Krakowie – Msza Święta pod przewodnictwem JE abp Marka Jędraszewskiego
(3 czerwca)
• Pielgrzymka szlakiem św. Zygmunta Szczęsnego z Mosiny poprzez
Łódź do Stęszewa w Wielkopolsce
(20 sierpnia)
• Krasne koło Rzeszowa – wprowadzenie relikwii św. Zygmunta

Szczęsnego i umieszczenie ich w ołtarzu głównym w ramach przygotowania do konsekracji kościoła parafialnego (17 września). Z parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 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. Krzyża – wprowadzenie relikwii św. Zyg-

munta Szczęsnego (29 października).
Przez nowennę dziewięciu drugich
czwartków miesiąca trwały modlitewne przygotowania do tej uroczystości.
• Kraków Dom Prowincjalny
– 20. rocznica beatyfikacji arcybiskupa została połączona z 20-leciem zawierzenia świata Bożemu
miłosierdziu, a widocznym znakiem
było poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego i wprowadzenie do kaplicy relikwii św. Faustyny.
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Dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy

Cześć oddawana Maryi
przewodnią» dla wszystkich,
którzy jeszcze pielgrzymują
przez wiarę” (RM 6).
Dzięki
wstawiennictwu
Maryi i naśladowaniu Jej cnót
wierzący łatwiej i pewniej odnajdują drogę do Jezusa, który
jest „obliczem Bożego miłosierdzia”. Przez Maryję, która stała
się prawdziwym Przybytkiem
Ducha Świętego, chrześcijanie
kontemplują i uwielbiają świętość Boga. Maryja jako Matka
Kościoła podąża wraz ze swoimi dziećmi w pielgrzymce wiary i wstawia się za nimi. Stąd
Kościół odnajduje w Niej wzór
do naśladowania i skuteczną
pomoc. Cześć oddawana Maryi musi być oparta o prawdę
Objawienia zawartą w Piśmie
Świętym, nie zaś o ludowe wyobrażenia (por. Marialis cultus
30) i ma być podporządkowana
liturgii (por. MC 31), która „jest
źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (SC 10),
a także ma ujmować życie Maryi jako realnej osoby – kobiety,
która żyła w uwarunkowaniach
swojej epoki, a nie jako wyide-

alizowanej „bogini”, niemal niedościgłego wzoru. Tylko wówczas staje się możliwe Jej naśladowanie, 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 pobożności maryjnej, jak również
o osobach, które odznaczają
się wielką pobożnością w stosunku 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 świętością. Natomiast Maryja jest
„Matką prawdziwego Boga,
który zaprasza, abyśmy z wiarą
i miłością trwali pod Jego opieką i w ten sposób pokonywali
całe zło” (Benedykt XVI).
Ks. Leszek Smoliński

Cześć oddawana Matce Bożej wyraża się na wiele sposobów, wśród których warto zwrócić uwagę na kilka z nich.
1. Wzywanie Maryi w różnych potrzebach jako Matki Miłosierdzia, czego świadectwem jest odmawiana w Kościele od
wieków modlitwa: Pod Twoją obronę;
2. Sławienie, czyli kontemplowanie razem z Maryją majestatu 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 Pański 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, przyjmowanie cierpienia z godnością jak Maryja pod krzyżem;
6. Zawierzenie, czyli oddanie się Maryi jako Matce w postawie dziecka.

fot. arch. ks. L. Smolińskiego

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Nasz patron

S

Jaka jest rola
świętego patrona,
którego imię nosimy?

sakramentu chrztu czy bierzmowania.
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „imię każdego człowieka
jest święte. Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi” (2158).
Kościół zachęca, aby przy okazji
chrztu kierować się przede wszystkim
dobrem duchowym dziecka, nadając mu
imię świętego czy błogosławionego, który w ten sposób staje się jego patronem,
a więc duchowym opiekunem i orędownikiem u Boga. Za wieloma imionami
stoją historie świętych, które inspirują
i pomagają w określaniu naszej tożsamości. Skoro zatem imię i jego znaczenie jest
tak ważne dla naszej przyszłości, rodzice
powinni raczej przemodlić i poznać znaczenie imion potencjalnych patronów,
którzy staną się dobrymi przewodnikami w rozwoju miłości Boga i bliźniego,
pomocą na drodze wzrostu ludzkiego
i chrześcijańskiego.
Czemu akurat święci? Ponieważ
święty to człowiek piękny, który w swo-

im życiu zrealizował Chrystusowe wezwanie: „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 swego Królestwa” (KK 50). Bóg „chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym” (GeE 1). Dlatego
papież Franciszek zauważa, iż „święci,
którzy znaleźli się już w obecności Boga,
utrzymują z nami więzy miłości i komunii. [...] 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 wytrwale realizować życiowe powołanie.
Ks. Leszek Smoliński

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
fot. Museo del Prado/Wikimedia Commons, CC-PD-Mark
między nami a wami zionie ogromna
zy to przypadek, że bogacz z dzisiejszej Ewanprzepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd
gelii nie ma imienia? A to, że Jezus nadaje imię
do was przejść nie może ani stamtąd nie
leżącemu przed pałacem żebrakowi? To zaprzedostają się do nas”. Tamten rzekł:
pewne nie przypadek. W Ewangelii bowiem – inaczej
niż w życiu – to ubodzy są uprzywilejowani, ponie„Proszę cię więc, poślij go do domu
waż oni wszystko mają u Boga. Nadając imię żebramojego ojca. Mam pięciu braci: niech ich
kowi, Jezus dostrzega w nim człowieka i przywraca
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to
mu utraconą godność.
miejsce męki”. Abraham odparł: „Mają
Ciekawe jest to, że bogacz znał imię biedaka.
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” Mówi: ,,Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza”. Skąd bogacz zna to imię? Może kiedyś
„Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten
słudzy mówili mu o nim. A może poznał je w innych
– lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do
okolicznościach, choć mało prawdopodobne, by
nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu:
sam kiedykolwiek z żebrakiem rozmawiał. Fakt, że
„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają,
miał świadomość istnienia tego człowieka, jeszcze
bardziej go pogrąża. Ale zaraz... Czy żebrak prosił
to choćby ktoś z umarłych powstał, nie
o pomoc? Ewangelista zapisał, że „pragnął on nasycić
uwierzą”».

C

ks. Tomasz Kancelarczyk

USG pełne grozy

T

ak 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
fot. arch. ks. T. Kancelarczyka
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 polski i angielski, ale język mentalności, język zrozumienia wartości, znaczeń, słów,
obrazów. Mianowicie z wielkim zdziwieniem dowiedziałem się, że często pokazuję 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.

Łazarz i bogacz, mal. Leandro Bassano

się odpadkami” (dokładnie tak samo jak syn marnotrawny), 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 zaproszony 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 widzą. Zapewne wielu z nas kiedyś będzie się przed Panem 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 tłumaczenia nie wystarczą.
o. Piotr Recki SchP

Weronika Kostrzewa

T

ak już musi być” – jedna z najbardziej popularnych i zarazem najbardziej szkodliwych
„
reakcji na zło. Te słowa coraz częściej pojawiają się w kontekście ataków na budynki sakralne, ale też słów, które mają obrazić, ośmieszyć czy
poniżyć osoby wierzące, zwłaszcza księży. „Przecież Jezus zapowiedział, że tak będzie” – dodajemy i wzruszamy ramionami w reakcji na niesprawiedliwość, 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 zwolennikiem poważnego traktowania zarzutów wo-

Radio Plus

fot. arch. W. Kostrzewy

szymi orędownikami u Boga i towarzyszami na drodze prowadzącej do pełni
zbawienia, czyli w realizacji „wysokiej
miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (NMI 31).
Zatem imię stanowi znak rozpoznawczy, który identyfikuje, wyróżnia
nas spośród innych i potwierdza naszą tożsamość przez całe życie. Częłowo „patron” (łac. patronus – „obroń- sto zdarza się dziedziczenie imion po
ca”, „opiekun”) oznacza świętego przodkach albo kryterium wyboru stabądź błogosławionego, którego opiece nowią krótkotrwałe, filmowe trendy.
powierza się osoby, grupy społeczne, Jeszcze innym razem rodzice dążą do
kościoły, parafie, miasta, narody i kra- tego, by za wszelką cenę ich dziecko
je. Święci i błogosławieni stanowią dla się wyróżniało. Dziś można też zaobuczniów Jezusa przykład, jak żyć wiarą serwować powrót do imion tradycyjna co dzień. Zatem „mieszkańcy nieba” nych, zapomnianych, które przez długi
są nie tylko ozdobą historii Kościoła, czas uchodziły za niemodne. Patrząc
lecz także należą do jego istoty i nas in- na naszą codzienność „okiem wiary”,
spirują. Za każdym z nich stoi bowiem uświadamiamy sobie, że nadanie imiekonkretna osobowość i historia życia, nia w Biblii oznaczało wejście na nową
która pomaga zrozumieć blaski i cienie drogę życia, otrzymanie szczególnego
naszej codzienności, a także zachęca zadania. Stąd wzięła się katolicka trado życia ewangelią na co dzień. Dzięki dycja nadawania imienia w ważnych
swojej bratniej modlitwie stają się na- momentach życia, takich jak przyjęcie

Ewangelia wg św. Łukasza 16,19-31

Fot.: Wikimedia Commons

B

iblia jako księga życia opowiada historię zbawienia,
w której szczególny udział
przypadł Maryi. Ze względu na
przywileje związane z wybraniem na Matkę Jezusa Chrys
tusa zajmuje Ona wyjątkowe
miejsce w życiu Kościoła. Jak
naucza papież Franciszek, Maryja jest „najbardziej błogosławioną, Tą, która nam ukazuje
drogę świętości i nam towarzyszy. Nie godzi się, byśmy po
upadku pozostawali na ziemi
i niekiedy bierze nas w ramiona, nie osądzając. Rozmowa
z Nią nas pociesza, uwalnia
i uświęca. Matka nie potrzebuje wielu słów, nie potrzebuje, byśmy zbytnio się wysilali,
żeby wyjaśnić, co się z nami
dzieje. Wystarczy ponownie
i ponownie szeptać: Zdrowaś
Maryjo...” (GeE 176). Maryja
jako pokorna służebnica Pańska pozostaje w służbie zbawczej 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
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bec duchownych, dokładnego zbadania wszystkich
spraw i jednocześnie nie
godzić się na to, by
celem ataków byli
ludzie, którzy po prostu poszli za głosem
powołania. Wzruszanie ramionami
i powtarzanie: „Tak
już musi być”, nie
jest niczym innym niż przyzwoleniem na zło.
A przecież to, że coś staje się coraz bardziej powszechne, 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 jasne i zdecydowane „nie pozwalam”.
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Dzieci skazańców

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.

F

rancisco jako dwulatek wylądował na ulicy. Matka go
zostawiła i zniknęła bez śladu, więc trafił do domu dziecka.
To był pierwszy raz, kiedy najważniejsza 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 szansę od losu. Adoptowała go boliwijska rodzina. Myślał, że to jego
miejsce na ziemi, że ktoś w końcu będzie go kochał. Ale adopcyjni rodzice po tygodniu zostawili go pod bramą domu dziecka
Hogar de la Esperanza. Historia
zatoczyła koło. Znowu został porzucony. Ile takich sytuacji może
znieść dziecięce serce?
Historia Francisco nie jest wyjątkiem. Większość dzieci, które
są pod opieką polskich misjonarek w domu dziecka w Santa
Cruz, ma za sobą traumatyczne doświadczenia. Leila
jako maleńkie dziecko została znaleziona w kartonie na ulicy. Była
wycieńczona i ledwo żywa, a jej
ciało
gryzły
już mrówki.
Aleksander
przeżył
za-

wód związany z próbą adopcji
przez zaburzenia zachowania,
w którymi zmaga się od wczesnych lat. A przecież te wszystkie reakcje są wynikiem zranień,
jakie zadano mu w dzieciństwie.
Jose widział, jak jego matka zabija ojca, a potem ucieka z kochankiem. Jego rodzeństwo ominął
ten straszny widok, bo matka
dała im środki nasenne. Nie zauważyła tylko, że najmłodszy syn
nie połknął tabletek.

Przemoc rodzi przemoc
Do domu dziecka Hogar de
la Esperanza trafiają nie tylko
dzieci zaniedbane czy porzucone przez rodziców, lecz także
dzieci skazańców z więzienia
Palmasola. Zgodnie z boliwijskim prawem dzieci do szóstego roku życia mogą przebywać
z rodzicami w zakładzie karnym.
W praktyce oznacza to, że dzieci mimowolnie odbywają karę
razem z rodzicem skazanym
na kilka lub nawet 25 lat
pozbawienia wolności.
Dzieci więźniów
narażone są na deprawację od wczesnego dzieciństwa.
Padają ofiarą molestowania seksualnego i przemocy.
Jako jedyne mogą
opuszczać więzienie, dlatego
często są wykorzystywane do
przemytu broni
czy narkotyków. Są
niedożywione, brudne,
zaniedbane.
Śpią na ulicach
i w rynsztokach.
Dlaczego
w rynsztokach?
Trzeba mieć świadomość, że Palmasola to największe
w Boliwii więzienie
o zaostrzonym rySiostra Bernarda z podopieczną

Siostra Bonawentura z dziećmi

gorze i w niczym nie przypomina zakładu karnego w zachodnim znaczeniu tego słowa. Za
murami z drutem kolczastym
są ulice, bary, ośrodki zdrowia.
Przebywa tam nawet osiem tysięcy osób, z czego tylko połowa to więźniowie. Reszta to ich
partnerzy i dzieci.
To miasto w mieście rządzi się
swoimi prawami. Życie organizują 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 docierają do mediów, władze podejmują działania mające na celu
unormowanie sytuacji prawnej
dzieci żyjących na terenie więzienia. Często są to działania pozorne i nie likwidują problemu.
Obecnie w pawilonie męskim
nie mogą już żyć całe rodziny,
a dzieci powinny przebywać
tylko w pawilonie dla kobiet. Zauważalna jest też wyraźna tendencja 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 siostry serafitki. Pracują tam obecnie cztery siostry z Polski, a także
m.in. psycholog oraz pracownik
socjalny. „Hogar de la Esperanza 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 otwarty, w Palmasoli było bardzo dużo
dzieci, gdyż w więzieniu żyły całe
rodziny i potrzeba była ogromna. Z czasem zaczęto ograniczać liczbę dzieci w więzieniu
i wysyłać je do domów dziecka.
Dlatego większość naszych wychowanków to dzieci więźniów,
ale mamy też pod opieką dzieci
odebrane rodzicom, porzucone, zaniedbane, doświadczające
przemocy fizycznej, psychicznej,
seksualnej; sieroty socjalne i realne” – mówi s. Bonawentura Barcik, 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, dzięki któremu uczą się żyć z przeszłością. Przede wszystkim jednak 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 zapewnioną opiekę i poczucie
bezpieczeństwa. Czują się kochane i doceniane. Opiekę zapewnia im kadra pracowników
takich jak wychowawczynie, kucharki 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 zajmuje się zatrudnianiem pracowników, remontami, naprawami,
odpowiada za kontakt z sądem
i rodzicami biologicznymi dzieci. Siostra Bona jest dyrektorką
Hogar de la Esperanza, ale jej
biuro nie przypomina gabinetu
dyrektora. Na jednym stole rozłożone 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. Czasem pomagają siostrze przybijać pieczątki na dokumentach.
Siostra
Daria
zajmuje
się zakupami, logistyką, dba
o wszystkie potrzeby materialne
dzieci. W Hogarze jest ich obecnie 56. Każde z nich potrzebuje
bielizny, ubrań, butów. Najczęściej zużywają się te ostatnie.

Siostra kupuje więc mnóstwo
klapek i sandałów (to najbardziej popularne obuwie w Boliwii). Wszystko w odpowiednich
rozmiarach i ulubionych kolorach dzieci. Do tego środki czystości oraz produkty do kuchni:
warzywa, owoce, zapas ryżu do
magazynu, mięso. Siostra Daria ma także wyjątkowy talent
kulinarny. Kiedy panie kucharki
mają wolne, siostra Daria zabiera dzieci do kuchni. Razem gotują i pieką ciasta. Dzieci uwielbiają pomagać siostrom w codziennych obowiązkach.

Siostra Andrea prowadzi katechezy i przygotowuje dzieci do
sakramentów: chrztu, komunii
i bierzmowania. Po szkole pomaga dzieciom odrabiać lekcje
w sala de apoyo, czyli klasie przeznaczonej do nauki. Ci, którzy
potrzebują dodatkowej pomocy,
mają z nią indywidualne ćwiczenia. Siostra z nieskończonymi pokładami cierpliwości uczy dzieci
czytać, pisać, liczyć. A kto kiedykolwiek próbował wytłumaczyć
dziecku mającemu problemy
z koncentracją, że 2 + 2 = 4, ten
wie, że nie jest to łatwe zadanie.

Siostra Bernarda pełni funkcję pielęgniarki, lekarki i dietetyczki. Zwłaszcza w grupie małych 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 wzmacniania odporności. Stale walczy
też z niedożywieniem. W swoim
ambulatorium robi dzieciom inhalacje, daje lekarstwa, opatruje
i zszywa rany, wyciąga wszy piaskowe, które wchodzą pod skórę.

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

dziwej rodzinie. Chłopiec czy
dziewczynka, starsze czy młodsze – każde z tych dzieci chciałoby 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 stabilizację, ciepło, stałe posiłki,
dostęp do leczenia, czas na naukę, zabawę i rozwijanie swoich
pasji. To dużo więcej, niż dali im
biologiczni rodzice. Dużo lepiej
niż dzieciństwo, w którym codziennością są brudne ulice,
pusty brzuch, obrazy przemocy,
strach i niepewność.

Dorota Pośpiech
redakcja Sekretariatu Misji
Zagranicznych Księży Sercanów

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów
obejmuje wsparciem materialnym i duchowym
podopiecznych Hogar de la Esperanza. Na stronie
www.misjesercanow.pl można wesprzeć projekt „Adopcja 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

pą innych świętych) i orędowniczką 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 franciszkankami oraz dotykając relikwiarza z jej
relikwiami, westchnąć do świętej,
by wstawiła się za
nimi u Boga w intencji szczęśliwego poczęcia i zrodzenia upragnionego potomstwa. Mnóstwo
wotów i podziękowań świadczy o tym, że modlitwy te nie
pozostają bez echa. Słynne
Krzesło Płodności „zagrało”
również w filmie. Chodzi o jeden z odcinków nagrywanego
w Neapolu włoskiego serialu
telewizyjnego Mina Settembre.

Święty Jan Paweł II był
wielkim zapaleńcem turystyki górskiej. Jako młody
ksiądz, a potem biskup i kardynał przemierzył mnóstwo
beskidzkich,
tatrzańskich
i pienińskich szlaków. Czy
wiesz którędy wiodła jego
ostatnia górska wycieczka
odbyta pięć tygodni przed
wyborem na papieża i wyjazdem 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 towarzystwie swojego sekretarza ks.
Stanisława Dziwisza oraz ks. Tadeusza Stycznia SDS – etyka,
doktora habilitowanego KUL-u,
asystenta i adiunkta (późniejszego profesora) w kierowanej
przez przyszłego papieża Katedrze Etyki KUL-u (zmarł w 2010).
Wędrowcy wyruszyli niebieskim

fot. Wikimedia Commons

Przepis na świętość

„Bądźcie świętymi, bo
Ja jestem święty” – namawia sam Bóg. „Świętymi
bądźcie!” – wzywał Polaków
św. Jan Paweł II. No tak, ale
jak to zrobić? Według recepty św. ks. Jana Bosko potrzeba 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 podopiecznym, że w ten dzień rozda im upragnione przez nich
prezenty. Mieli przekazać mu
je spisane na małych karteluszkach. Prosili go o różne różności – o trąbkę, pieska, a nawet
o 100 kg nugatu. Tylko na karteczce Dominika Savio widniała jakaś sensowna i skromna
prośba: „Pomóż mi być świętym”. I późniejszy święty otrzymał wtedy konkretny przepis.
„Robiąc ciasto, twoja mama
korzysta z przepisu, który każe

jej wziąć i wymieszać ze sobą
konkretne składniki. Na świętość też jest taki przepis. Wymaga ona wymieszania trzech
składników” – wytłumaczył mu
ks. Bosko. I dał mu ten przepis
w prezencie.
Czego zatem potrzeba według ks. Bosko? Po pierwsze, radości, bowiem niepokój i smutek nie podobają się Bogu. Po
drugie, sumiennego spełniania
obowiązków (w przypadku Dominika były one związane z nauką i modlitwą, ale w przypadku dorosłych chodzi oczywiście
o pracę i tzw. obowiązki stanu).
Po trzecie, czynienia dobra
bliźnim.
Ot i cała filozofia. Proste,
nieprawdaż?

Czyste sumienie – twój wielki skarb!
„Chwałą dobrego człowieka jest świadectwo dobrego
sumienia.
Miej dobre sumienie, a będziesz 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”.

Co więcej: „Chwała dobrych jest w ich sumieniu, a nie
w ustach ludzkich”, a „Kto ma
czyste sumienie, ten bez trudu
osiąga równowagę wewnętrzną i prawdziwy pokój”.
To fragmenty rozdziału 6 O radości dobrego sumienia z dzieła
O naśladowaniu Chrystusa – najsłynniejszej chrześcijańskiej książki 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 – zawsze możesz je oczyścić, „zresetować”. 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

szlakiem ze Skawicy na Halę
Krupową. Zatrzymali się i wypili
gorącą herbatę w znajdującym
się na Hali schronisku, a następnie szlakiem czerwonym przez
Policę (pomodlili się tam za
53 ofiary katastrofy lotniczej, która wydarzyła się w tym miejscu
w 1969 r.), Cyl Hali Śmietanowej
(Kiczorkę) i Syhlec zeszli na podbabiogórską Przełęcz Krowiarki.
Trasa liczyła 16,8 km, a najwyższym punktem, na który się
wspięli, był liczący 1369 m n.p.m.
szczyt Policy. Według przewodnika na przebycie tego szlaku
potrzeba ok. sześciu godzin.
Wycieczkę tę – z inicjatywy
mieszkańców Zawoi i Skawicy – upamiętniają m.in. tablice umieszczone na schronisku
PTTK na Hali Krupowej oraz na
Przełęczy Krowiarki (tuż przy
wejściu na czerwony szlak na
Policę), a jej trasę, nazwaną Szlakiem Ks. Kardynała Karola Woj-

fot. HB

tyły, wyznaczają tworzące kwadrat biało-żółte trójkąty. Warto
nadmienić również, że znajdujący 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 wzniesiono również Kaplicę Matki Bożej
Opiekunki Turystów.

Gardłowe jabłka
Jabłko
A d a m a
– tak od
wieków
w
wielu
językach europejskich nazywana jest grdyka, a mówiąc
bardziej fachowo, „wyniosłość krtaniowa chrząstki
tarczowatej” – charakterystyczna dla mężczyzn
i niewystępująca u innych
ssaków chrzęstna struktura
anatomiczna uwypuklająca
się na środku szyi.
Niektórzy twierdzą, że
potoczna nazwa tego anatomicznego tworu nawiązuje do
jednego z najbardziej znanych
fragmentów Biblii i powstałej
na jego kanwie legendy mówiącej o tym, że w czasie spo-

Toniesz?

żywania podanego przez biblijną Ewę zakazanego owocu
jego kawałek utknął Adamowi
w gardle. Miałoby to być takie
Boże przypomnienie i unaocznienie ludziom popełnionego
przez nich grzechu. Trzeba
przyznać, że to bardzo obrazowe i kuszące wytłumaczenie.
Czy miałby to być również
dowód na to, że owocem podanym 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” jabłkopodobne owoce – cytron, a jeszcze powszechniej granat.

Chwyć się tej liny!

fot. Jarosław Zych

To chyba najsłynniejsze
krzesło w całych Włoszech,
a nawet na świecie. Nazywają je Krzesłem Płodności.
Znaleźć je można w małym domu – sanktuarium
św. Marii Franciszki od
Pięciu Ran Pana Jezusa (1715-1791)
w neapolitańskiej
Dzielnicy
Hiszpańskiej.
Święta siadywała na
tym krześle, kiedy była zmęczona
umartwieniami i wycieńczona z powodu pojawiających się na jej ciele
stygmatów.
Wspominana w Kościele
6 października franciszkańska
tercjarka św. Maria Franciszka od Pięciu Ran Pana Jezusa (1715-1791) – Anna Maria
Gallo – jest współpatronką
Neapolu (wraz z pokaźną gru-

Z Policy na Monte Vaticano

fot. Museo del Prado / Wikimedia Commons, CC-PD-Mark

Krzesło Płodności

„Każdy grzesznik, nawet najbardziej
upadły, może znaleźć ocalenie w różańcu.
Każda dusza może zerwać pęta złego,
chociażby była nimi najbardziej związana. Każdy może się uchwycić liny ratunkowej, 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 Longo – apostoł różańca i wielki czciciel Pompejańskiej Królowej Różańca Świętego.
Stronę przygotował Henryk Bejda

