NR 1(58)2020 | ISSN 2081–3120 | WWW.SZLAKWIARY.PL | EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Od 1997 roku
na religijnym szlaku
Zapraszamy
na stronę internetową
www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta
Informator Pielgrzyma

28. Światowy Dzień wMiłosierdzie
nauczaniu
papieży
Chorego 2020
ŚW. JAN PAWEŁ II

BENEDYKT XVI

List Prymasa Polski przygotowujący
do beatyfikacji Czcigodnego Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Idźmy do Józefa
FRANCISZEK

Owocna modlitwa

SZLAK WIARY

www.szlakwiary.pl

2

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)
Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 r.
Drodzy braci i siostry,
Słowa Jezusa: «Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują
na tajemniczy kierunek łaski, która
objawia się ludziom prostym i daje
wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem
i cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść
do Niego: «przyjdźcie do mnie»
i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma
ludzi, których spotyka każdego dnia
na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie
społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za
Nim, aby słuchać Jego słowa — słowa, które dawało nadzieję!» (Anioł
Pański, 6 lipca 2014).
W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy
wiedzą, że zależą całkowicie od Boga
i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej
sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale
oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które
zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie
rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka,
każdego z jego stanem zdrowia, nie
odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności.

1.

Dlaczego Jezus Chrystus żywi
te uczucia? Ponieważ On sam
uczynił się słabym, doświadczając
ludzkiego cierpienia i otrzymując następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie, będzie potrafił
pocieszyć drugiego. Istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby
nieuleczalne i przewlekłe, choroby
psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki paliatywnej,
różne niepełnosprawności, choroby
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sumienia pozostaje dla was koniecznym wyborem, aby pozostać wiernymi waszemu „tak” dla życia i osoby.
W każdym razie wasz profesjonalizm ożywiany chrześcijańską miłością, będzie najlepszą formą służby
wobec podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia.
Nawet wówczas, kiedy nie będziecie w stanie wyleczyć, zawsze będziecie mogli otoczyć opieką za pomocą
gestów i procedur, które przynoszą
ulgę i wytchnienie pacjentowi.
Niestety, w niektórych kontekstach wojny czy konfliktu zbrojnego
atakuje się personel medyczny i placówki, które zajmują się przyjmowaniem i leczeniem chorych. W niektórych miejscach również władza
polityczna próbuje manipulować
pomocą medyczną na swoją korzyść, ograniczając autonomię prawną przysługującą profesji medycznej.
W rzeczywistości, atakowanie tych,
którzy poświęcają się służbie cierpiącym członkom społeczeństwa, nikomu nie przynosi pożytku.

Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagnostyczna, prewencyjna,
terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna skierowana jest
do osoby chorego, gdzie rzeczownik
“osoba” zawsze pojawia się przed
przymiotnikiem “chory”. Dlatego
wasze działanie niech będzie stale nakierowane na godność i życie
człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa,
zaprzestania podtrzymywania życia,
nawet wtedy, gdy stan choroby jest
nieodwracalny.
W obliczu sytuacji krytycznych
i możliwej porażki nauk medycznych
wobec przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście
wezwani do otwarcia się na wymiar
transcendentny, który może ukazać
najgłębszy sens waszej profesji. Pamiętamy, że życie jest święte i należy
do Boga, dlatego jest nienaruszalne
i nietykalne (por. Instr. Donum vitae,
5; Enc. Evangelium vitae, 29–53).
Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci:
domagają się tego zarówno rozum,
jak i wiara w Boga autora życia.
W niektórych przypadkach sprzeciw

W tym XXVIII Światowym Dniu
Chorych myślę o wielu braciach
i siostrach, którzy na całym świecie nie
mają dostępu do leczenia, ponieważ
żyją w biedzie. Zwracam się zatem
do instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby
mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawiedliwości
społecznej. Ufam, że łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie
podjęta współpraca dla zapewniania
wszystkim dostępu do odpowiedniej
opieki medycznej w celu ochrony i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję wolontariuszom, którzy oddają się
służbie chorym, uzupełniając w wielu
przypadkach braki strukturalne i odzwierciedlając poprzez gesty czułości
i bliskości obraz Chrystusa Dobrego
Samarytanina.
Najświętszej Maryi Pannie,
Uzdrowieniu Chorych, zawierzam
wszystkich, którzy dźwigają ciężar
choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością
zapewniam o bliskości w modlitwie
i z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Watykan, 3 stycznia 2020 r.,
we wspomnienie
Najświętszego Imienia Jezus
Franciszek
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Papież Franciszek w szpitalu dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu 2016r.

wieku dziecięcego i podeszłego… Wobec nich czasami brakuje człowieczeństwa, dlatego konieczne jest spersonalizowanie podejścia do pacjenta,
dodając do leczeniatakże opiekę w celu
integralnego uzdrowienia człowieka.
W chorobie czuje on bowiem, że zagrożona jest nie tylko jego integralność
fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny, uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz terapii oczekuje
wsparcia, troskliwości, uwagi… jednym słowem miłości. Ponadto obok
człowieka chorego jest jego rodzina,
która cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.
Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was
w szczególny sposób pośród owych,
“utrudzonych i obciążonych”, którzy
przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd
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wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja wobec
waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego:
«Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej
waszej “nocy” ciała i ducha, znajdą
siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus
nie dał nam recept, ale swoją męką,
śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła.
W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrzepić.
Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk
10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. W tym
domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem
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Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc
z własnych ran szczeliny, poprzez
które ponad swoją chorobą można
dostrzec horyzont i otrzymać światło
i powietrze dla waszego życia.
W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się działalność
pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek sanitarnych, wolontariuszy, którzy,
wykonując swoje zadania zgodnie
z kompetencjami, pozwalają odczuć
obecność Chrystusa, który ofiaruje
pociechę i troszczy się o chorą osobę,
opatrując jej rany. Jednakże również
oni są mężczyznami i kobietami nie
pozbawionymi własnych słabości czy
chorób. W odniesieniu do nich mają
szczególne znaczenie słowa, że «otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie
Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani,
aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza» (Anioł Pański, 6 lipca 2014).
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ZAPRASZAMY na stronę www.szlakwiary.pl
Drogi Czytelniku, znajdziesz w nim aktualne wydania
gazety „Szlak Wiary”. Dostępne są także numery archiwalne.
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Zbliżyć się do Stwórcy

Święty Paweł nawoływał: „Nieustannie się módlcie!” (2 Tes 5,17).
Jednak czy współczesny człowiek ma
czas na nieustanną modlitwę? Żyjemy
w pośpiechu, często brakuje nam nawet chwili dla najbliższych, albo na to,
by odpocząć. Stąd wielu mówi, że nie
ma gdzie „wcisnąć” modlitwy w swój
napięty do granic możliwości grafik.
A przecież modlitwa może być niezwykle pomocna w wielu życiowych sytuacjach, nie tylko tragicznych (śmierć,
ciężka choroba, uzależnienia), ale i radosnych. Przez modlitwę człowiek
zbliża się do Stwórcy.
Katechizm Kościoła Katolickiego
(KKK) nauczając o modlitwie, przypomina, że „niektórzy widzą w niej
zwykły proces psychologiczny, inni
wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają
ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem, nie dającym się
pogodzić z tym wszystkim, co mają
do zrobienia; nie mają na nią czasu.
Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie
wiedzą, iż modlitwa pochodzi również
od Ducha Świętego, a nie od nich samych” (KKK 2726).
Dla modlitwy zabójcze jest uleganie „mentalności tego świata”, która
każe nam kierować się w życiu wyłącznie wydajnością, opłacalnością,
wygodą, przyjemnością i tym, co bezpośrednio przekłada się na jakość
naszego życia. Często „przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przedstawia się ją jako ucieczkę od świata.
Tymczasem modlitwa chrześcijańska
nie jest odwróceniem się od historii
ani ucieczką od życia” (KKK 2727).
Jeżeli modlitwa jest właściwie pojęta, uzdalnia człowieka do odważnego

podejmowania wyzwań, które stawia
przed nami codzienność.
Szczególnym rodzajem modlitwy jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Matka Teresa opowiadała o tym, że w założonym przez nią
zgromadzeniu na początku zakonnice uczestniczyły w adoracji raz w tygodniu przez godzinę. W 1973 r. podjęły
postanowienie uczestniczenia w godzinnej adoracji codziennej. „Mamy
dużo pracy – pisała Matka Teresa.
– Nasze domy dla chorych i umierających nędzarzy są wszędzie zapełnione.
Od czasu podjęcia codziennej adoracji
nasza miłość do Jezusa stała się jeszcze bardziej bliska, nasza wzajemna
miłość wzbogaciła się o lepsze zrozumienie, nasza miłość do biednych jeszcze bardziej się pogłębiła, a powołania

zwiększyły się dwukrotnie. Bóg pobłogosławił nas wieloma wspaniałymi
powołaniami”.
Matka Teresa polecała każdemu
przynajmniej godzinę adoracji dziennie. Pewnemu księdzu, który próbował
wykręcić się z tego obowiązku, żaląc
się jej, że ma dużo pracy, powiedziała: „W takim razie ksiądz powinien
adorować Pana Jezusa dwie godziny
dziennie!”.

Trudności w modlitwie

W rozwoju modlitwy przychodzą
chwile, w których modlący czuje się
opuszczony i zagubiony. Jest to czas,
kiedy nawet pomimo różnych starań nie „czujemy” obecności Boga.
Są to chwile bardzo trudne, kiedy łatwo się zniechęcić i porzucić modlitwę.

Pamiętajmy jednak, że okresy oschłości, roztargnienia i trudności są czymś
normalnym w rozwoju naszej modlitwy. Ta prosta prawda bywa, niestety,
bardzo często zapominana. Dlatego
tyle nerwowości w przeżywaniu tych
doświadczeń, szamotania się, poczucia winy czy wreszcie porzucenia drogi modlitwy, bo wydaje się ona bezowocna i mocno stresująca. Trudności
na modlitwie są zupełnie normalnym
stanem, który nikogo nie omija.
Przywołajmy znów Matkę Teresę. Postrzegamy ją jako świętą i osobę
wielkiego serca. Energiczna, stanowcza, w sprawach zasadniczych nieugięta, zawsze uśmiechnięta i pełna
życzliwości dla wszystkich, szczególnie dla ubogich. Choć zapracowana,
sprawiała wrażenie, jakby miała czas
dla każdego, kto potrzebuje pomocy.
Stąd też ogromnym zaskoczeniem dla
wszystkich stały się jej niepublikowane za życia osobiste teksty, w których
święta uskarżała się na wielkie wątpliwości duchowe, niezdolność do modlitwy, wewnętrzną oschłość i ciemności wiary. Matka Teresa pisała: „Niebo
nic nie znaczy, dla mnie wygląda jakby było puste. Chciałabym być nikim,
nawet dla Boga”. I dalej: „Bardzo proszę o modlitwę, żeby Bóg zechciał zabrać z mojej duszy tę ciemność chociaż na kilka dni. Bo czasami agonia tej
udręki jest tak wielka, a jednocześnie
tęsknota za Nieobecnym tak głęboka,
że jedyną modlitwą, jaką jeszcze mogę
wypowiadać, są słowa – Najświętsze
Serca Jezusa, ufam Tobie – będę zaspokajać Twoje pragnienie dusz”.

Pan Jezus wielokrotnie mówił o trudnościach czekających
Jego uczniów. Jednak zawsze podkreślał, że ich nie opuści w trudnościach i udzieli im łask potrzebnych
do wytrwania.

Czy warto się modlić?

Dostrzegając słabość i niedoskonałość naszej modlitwy oraz brak jej
bezpośrednich efektów, wielu ludzi się
zniechęca, pytając: czy warto się modlić? Odpowiedź brzmi: tak, warto się
modlić, ale modlitwa – jak mówi Katechizm – jest walką (por KKK 2725),
dlatego z Bożą pomocą nie należy się
poddawać trudnościom, ani ulegać
pokusom, które ciągle na nas czyhają.
Najczęściej podczas modlitwy nie
potrafimy się skupić, nasze myśli
są rozproszone, jesteśmy roztargnieni.
Bywa i tak, że mimo szczerych chęci
i prób, by się dobrze modlić, doświadczamy niepowodzeń w modlitwie. Kto
nie zna takiego uczucia, że wychodząc z modlitwy ma poczucie, jakby
się nic nie wydarzyło! Jakby zabrakło
spotkania z Kimś naprawdę ważnym,
Najważniejszym – z Bogiem. Te trudności powinny być dla nas impulsem
do większego wysiłku i zaufania Bogu
oraz Jego natchnieniom.
Pan Jezus wyjaśnia: Ty zaś, gdy
chcesz się modlić, wejdź do swej
izdebki, zamknij drzwi i módl się
do Ojca twego, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu,
odda tobie.
Dokończenie na str. 4

NAJWAŻNIEJSZE PAPIESKIE WEZWANIE, NAJISTOTNIEJSZE ORĘDZIE!

Wezwanie do modlitwy
Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por.¸
k 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie
poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem
żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie
tylko poprzez zaspakajanie doczesnych – materialnych
potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem...
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem,
które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem,
słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może
to być nawet modlitwa bez słów.
Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają
tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze
papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie
najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!
Ojciec Święty Jan Paweł II,
Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 roku

FOT. ARCHIWUM WYDAWNICTWA „CALVARIANUM” ALBUM KALWARIA PAPIESKA

an Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku
nawoływał: „Trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać”. Modlić się można
na różne sposoby: pojedynczo lub we
wspólnocie, w myślach lub na głos,
a nawet śpiewem i tańcem.
Czym jest modlitwa? Istnieją
tysiące odpowiedzi na to pytanie.
Szczególnie prawdziwa jest ta, która
mówi, że modlitwa jest „myśleniem
o Bogu z miłością”, ponieważ w czasie jej trwania „patrzymy na siebie nawzajem, Bóg i ja, i nieważne
są słowa”. Jeśli modlić się, to znaczy
kochać Boga i bezinteresownie „tracić dla Niego czas” – to można to robić zawsze i wszędzie. Jednak aby tak
było, potrzebne są chwile specjalnie
poświęcone na modlitwę: regularne,
stałe, wystarczająco długie i wierne.
W Ogrodzie Oliwnym, kiedy
uczniowie zamiast czuwać, posnęli,
Pan Jezus czyni im wyrzut, że nie potrafili czuwać nawet jednej godziny.
Dalej, zwracając się do Piotra, Jakuba
i Jana, mówi: Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mk 14,
38). Słowa te dotyczą także każdego
z nas, żyjących dziś uczniów Jezusa.

FOT. WWW.PIXABAY.COM

Modlitwa. Dobra, owocna, wysłuchana
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Modlitwa. Dobra, owocna, wysłuchana
Dokończenie ze str. 3
Przestrzeń modlitwy tworzy to,
że jestem ja, który chcę się modlić.
Bóg Ojciec czeka na mnie w ukryciu. Do izdebki modlitwy należy więc
wejść świadomie.

Katechizm Kościoła Katolickiego
o trudnościach w modlitwie

KKK 2729 – Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono
dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele
bardziej może dotyczyć Tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej
(liturgicznej czy osobistej), w czasie

rozmyślania i podczas kontemplacji. Próba odrzucenia roztargnienia
równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić
do swego serca: roztargnienie wyjawia
nam, do czego jesteśmy przywiązani,
i pokorne uświadomienie sobie tego
przed Panem powinno obudzić naszą
miłość przede wszystkim do Niego
przez zdecydowane ofiarowanie Mu
naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka: chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć (por.
Mt 6, 21. 24).
KKK 2731 – Inną trudnością,
zwłaszcza dla tych, którzy chcą się
modlić szczerze, jest oschłość. Jest ona
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elementem kontemplacji, gdy serce jest
wyjałowione, nie znajdując upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa
przy Jezusie w agonii i w grobie. „Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi
plon obfity” (J 12, 24). Jeśli oschłość
pochodzi z braku korzeni, gdyż słowo
padło na skałę, wówczas walka zależy od nawrócenia (por. Łk 8, 6. 13).
KKK 2733 – Inną pokusą, która wynika z zarozumiałości, jest znużenie. Ojcowie duchowni rozumieją przez nie rodzaj depresji na skutek
porzucenia ascezy, zmniejszenia
czujności, zaniedbania serca. „Duch

wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”
(Mt 26, 41). Z im większej wysokości
się spada, tym bardziej jest to bolesne.
Bolesne zniechęcenie jest odwrotnością zarozumiałości. Kto jest pokorny,
nie dziwi się swojej nędzy, ponieważ
prowadzi go ona do większej ufności
i wytrwania w stałości.

Rodzaje modlitwy

Modlitwa uwielbienia – forma
modlitwy, w której człowiek wysławia Boga dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to,
co On czyni, ale dlatego że On jest.
Trwając w uwielbieniu, przywracamy
Bogu właściwe, czyli pierwsze miejsce
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w naszym życiu. Potwierdzamy, że tylko On jest naszym Panem. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem
i celem.
Modlitwa dziękczynienia
– dziękczynienie, podziękowanie wydaje się czymś oczywistym, gdy doświadczamy czegoś pozytywnego lub
widzimy spełnienie się naszych modlitw. Natomiast o wiele trudniej jest
dziękować za coś, co nie spełnia naszych oczekiwań lub nie mieści się
w naszych kryteriach dobra. Tymczasem nasze dziękczynienie powinno
obejmować wszystko to, co od Boga
otrzymujemy. Pełnia wiary wyraża się
tym, że zanim poprosimy, już dziękujemy Bogu za Jego działanie.
Modlitwa przebłagania – w tej
modlitwie przepraszamy Boga za dokonane złe czyny, zaniedbania, lenistwo, popełnione grzechy, niewykorzystane łaski. Modlitwa ta wyraża
naszą skruchę, uniżenie przed Bogiem
i żal z powodu grzechów. Uwielbienie
i dziękczynienie nie byłyby szczere,
gdyby równocześnie nie było przeproszenia za odrzucanie miłości, czy też
jeszcze niepełne odpowiadanie na wezwanie Boga.
Modlitwa prośby – jej celem jest
prośba skierowana do Boga o różne
rzeczy. Gdy prosimy o coś, wyrażamy swą zależność od Boga, Jego wyższość. W kierowaniu próśb do Boga
ważna jest ufność, pokora i poddanie
się woli Bożej, gdyż Bóg jako nieskończenie dobry i mądry wie lepiej, czego
nam tak naprawdę potrzeba. Pan Jezus
zachęca nas również: „Proście, a będzie wam dane”.
Modlitwa wstawiennicza – ma
miejsce wtedy, gdy inni ludzie modlą się bezpośrednio nad jakąś osobą w konkretnej intencji. Jej skuteczność wynika z obietnicy danej przez
Jezusa: „jeśli dwóch z was na ziemi
zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się
im za sprawą mojego Ojca w niebie.
Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród
nich”. Ten rodzaj modlitwy obejmuje
również nieprzyjaciół.

Formy modlitwy

Modlitwa ustna – Bóg przez
swoje Słowo mówi do człowieka.
Przez słowa, wypowiadane w myśli lub na głos, nasza modlitwa nabiera kształtu. Najważniejsza jednak
jest obecność serca w Tym, do Kogo
mówimy w modlitwie. To, „czy nasza
modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy od liczby słów, lecz od zapału naszych dusz”. (KKK 2700)
Rozmyślanie – pobudza myśl,
wyobraźnię, uczucie, pragnienie.
Takie uaktywnienie jest konieczne
do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by iść za Chrystusem.
Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o „misteriach
Chrystusa”, na przykład w lectio divina lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska
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regułę. Na dwa lata przed śmiercią
Franciszek otrzymał stygmaty.

powinna zdążać jeszcze dalej: do poznania miłości Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim. (KKK 2708)
Kontemplacja – jest prostą formą wyrażenia tajemnicy modlitwy. Jest
spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą
miłością. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim
stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium. (KKK 2724)
FOT. WWW.PIXABAY.COM

Św. Tomasz z Akwinu

Przewodnicy modlitwy

Biblia w żadnym miejscu nie naucza wierzących w Chrystusa, aby
modlili się do kogoś innego niż Bóg.
Matka Boża i świeci są naszymi pośrednikami. Wierzymy, że mają „bardziej bezpośredni” dostęp do Boga niż
my. Jednak często modlitwa za wstawiennictwem świętego bywa błędnie
rozumiana jako modlitwa do świętego. Oto sylwetki niektórych świętych,
za pośrednictwem których prosimy
Boga w różnych intencjach:

Św. Juda Tadeusz – patron spraw
beznadziejnych

Apostoł był bratem świętego Jakuba Młodszego, na imię miał Juda. Tadeusz – to przydomek, oznacza „odważny”. Przydomek ten odróżnia tego
świętego od drugiego z apostołów
– Judy Iskarioty (Judasza). O jego
życiu wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej był żonaty i miał dzieci.
Poniósł śmierć męczeńską, ale różne
są wersje tego, gdzie i w jakich okolicznościach. Kult św. Judy Tadeusza
był żywy w wielu krajach, także w Polsce. W wielu kościołach naszej Ojczyzny odbywają się raz w tygodniu
specjalne nabożeństwa ku czci św.
Judy Tadeusza z odczytaniem próśb
i podziękowań.

Św. Rita – patronka spraw
trudnych i beznadziejnych

Urodziła się we Włoszech.
Od dziecka kochała modlitwę i praktykowała umartwienia. Marzyła o wstąpieniu do klasztoru. Ulegając jednak
woli rodziców, wyszła za mąż za mężczyznę, który miał gwałtowny charakter i był postrachem całej okolicy. Rita
swoją łagodnością i dobrocią odmieniła jego serce. Po śmierci męża Rita
wstąpiła do zakonu. Pewnego dnia,
kiedy rozważała Mękę Pańską z korony cierniowej Chrystusa odłączył się
jeden kolec i utkwił w jej czole. Przez
15 lat żyła w odosobnieniu ze względu na przykrą woń, jaką wydawała jątrząca się rana. Po śmieci Rity działy
się liczne cuda.

Św. Krzysztof – patron
podróżnych i kierowców

Wyróżniał się niezwykłą siłą. Postanowił oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw
królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król boi się szatana, wstąpił
w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. Zapoznał się więc z nauką chrześcijańską i przyjął chrzest.
Zamieszkał nad Jordanem, by przenosić na swoich potężnych barkach
pielgrzymów, idących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka,
które prosiło o przeniesienie na drugi
brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar. Zawołał: „Kto jesteś, Dziecię?”. Otrzymał odpowiedź:
„Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”.

MISTRZOWIE MODLITWY
Św. Benedykt z Nursji

Urodził się około 480 roku, w położonej 170 km na północ od Rzymu
Nursji. W młodości odkrył powołanie do życia pustelniczego. Odszedł
na pustkowie w góry Prenestini, a gdy

sława jego świętości zaczęła przyciągać ludzi pobożnych, ale także zwykłych ciekawskich, udał się do Subiaco, gdzie zamieszkał w grocie i spędził
trzy lata w całkowitej samotności, wiodąc surowe życie pokutnika. Zbudował klasztor, do którego tłumnie
zaczęli napływać kandydaci. Tam napisał słynną „Regułę”, dzieło, które ujmowało dotychczasowe doświadczenia życia zakonnego. „Ora et labora”
– módl się i pracuj. Słowa te stały się
dewizą benedyktynów.

Św. Franciszek z Asyżu

Przyszedł na świat w 1182 r.
w Asyżu w środkowych Włoszech,
w bogatej rodzinie kupieckiej. Jako
młody człowiek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. W roku
1205 udał się na wojnę. W tym czasie
Bóg zaczął działać w życiu Franciszka.
Postanowił on zamienić swoje bogate
ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. Oddał
się modlitwie i pokucie. Spisał swoje
propozycje życia ubogiego według rad
Ewangelii i udał się do Rzymu, gdzie
papież Innocenty III zatwierdził jego

Urodził się w 1225 r. W Neapolu
zapoznał się z zakonem kaznodziejskim. Po ukończeniu studiów przełożeni wysłali Tomasza do Paryża, gdzie
na Sorbonie wykładał teologię. Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów,
wymową i głębią. Stworzył własną
metodę, w której najpierw wysuwał
trudności i argumenty przeciw danej
prawdzie, a potem kolejno je zbijał.
Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia. Kaznodzieja,
poeta, ale przede wszystkim wielki
myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy,
którą umiał połączyć ze świętością.
Powiedziano o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”.

Św. Ignacy Loyola

Urodził się w roku 1491 w Hiszpanii, jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. Służył
w wojsku jako oficer. W czasie walk
hiszpańsko–francuskich znalazł się
w oblężonej Pampelunie. Zraniony
poważnie w nogę, został przewieziony
do rodzinnego zamku. Czas rekonwalescencji był dla niego okresem gruntownej przemiany. Zamieszkał w jednej z grot, nie golił się ani nie strzygł,
pościł codziennie i biczował się. Oddawał się modlitwie i rozważaniu Męki
Pańskiej. Szatan dręczył go gwałtownymi pokusami, aż do myśli o samobójstwie. W takich zmaganiach powstał szkic „Ćwiczeń duchowych”.
Pozostawił po sobie 7 tys. listów, zawierających cenne pouczenia.

Św. Jan od Krzyża

Mistyk, karmelita i prezbiter, wybitny hiszpański poeta. Urodził się
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w ubogiej rodzinie niedaleko Avili
w 1542 roku. Po kolei zdobywał różne zawody: tkacza, krawca i pielęgniarza w szpitalu. Mając 21 lat, wstąpił
do zakonu karmelitów. Razem ze św.
Teresą od Jezusa przeprowadził reformę w męskiej gałęzi karmelitów. Przez
całe życie kontemplował piękno Jezusa
Chrystusa, Słowo, które stało się Ciałem. Umarł w osamotnieniu w klasztorze w Ubedzie w wieku 49 lat. Kanonizowany w 1726 roku.

Św. Ojciec Pio

Urodził się w Petrelcinie. W wieku
16 lat przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. W 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam
przebywał aż do śmierci. W 1918 r.
podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o.
Pio otrzymał stygmaty. Był mistykiem.
Często surowo pokutował, wiele czasu
poświęcał na modlitwę. Przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go
również darem bilokacji. Niezwykłą
czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej,
trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Miała zaledwie 13 lat, gdy zaczęła
się jej wielka droga ku świętości. Marzenie Teresy o wstąpieniu do Karmelu spełniło się, kiedy skończyła 16 lat.
Zaraz po wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: „Chcę być świętą”.
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale
spełniać wszystkie, nawet najmniejsze
obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa
Bożego”. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze „Dzieje duszy”.
MAGDALENA WOŹNIAK

Naturalne farbowanie
iołowa Odżywka Koloryzująca
Venita Henna Color, której
głównym składnikiem są sproszkowane liście naturalnej Henny,
głęboko odżywia i wzmacnia włosy
po każdym zastosowaniu. Dzięki
dodatkowi barwników kosmetycznych nadaje włosom pełen blasku
kolor i znakomicie pokrywa siwe
włosy.
25 g/ ok. 5 zł.

Z

Św. Antoni – patron rzeczy
zagubionych

Urodził się w Lizbonie w 1195 r.
Zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie. Ze szczególnym zamiłowaniem
zgłębiał Pismo Święte. Wkrótce został generalnym kaznodzieją zakonu
franciszkanów, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego
niezwykle obrazowy i plastyczny język,
postawa ascetyczna i towarzyszące mu
cuda, gromadziły przy nim tak wielkie
tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. Już w niecały rok
po śmierci został zaliczony w poczet
świętych przez papieża Grzegorza IX.
O tak rychłej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakich wierni
doznawali przy grobie św. Antoniego.

alsam Koloryzujący Venita
Henna Color z ekstraktem
z naturalnej Henny łączy nowoczesną technologię z tradycją. Jest
bardzo łatwy w stosowaniu i znakomicie odświeża spłowiały kolor,
odrosty, a także tuszuje siwe włosy.
Nie zawiera amoniaku i utleniaczy.
75 g/ ok. 8,50 zł.

B

Venita Henna Color to naturalna
alternatywa dla farb do włosów.
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Błogosławieni miłosierni
„M

iłosierdzie masz
okazywać zawsze i wszędzie, nie możesz
się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić”
– te słowa Pana Jezusa zanotowała
w swoim „Dzienniczku” św. siostra
Faustyna. Dlaczego miłosierdzie jest
tak ważne? Jak czynić miłosierdzie?
Jak upodobnić się do Chrystusa?
Z pomocą znów przychodzą słowa, które zapisała Sekretarka Bożego Miłosierdzia: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn; drugi – słowo; trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia
i jest niezbitym dowodem miłości ku
mnie. W ten sposób dusza wysławia
i oddaje cześć miłosierdziu mojemu”
(Dz. 742).
Także w Piśmie Świętym nie brakuje odniesień do miłosierdzia i pełnienia dobrych uczynków. W Liście
do Hebrajczyków czytamy: „Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się
zachęcać do miłości i do dobrych
uczynków” (Hbr 10,24). Z kolei List
do Efezjan uświadamia nam: „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie dla dobrych
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10).
Natomiast Drugi List do Tymoteusza
wzywa: „Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tym 3,17).
Mamy wreszcie nakazane przez
Kościół, a wynikające z nauki Jezusa „uczynki miłosierne” co do duszy
i co do ciała.

z niemożności przełamania nieśmiałości, czy też dlatego, że nie chcemy
zranić czyichś uczuć. A tymczasem
dobra rada jest cenniejsza od pieniędzy. Świadczy też o tym, że komuś
zależy, że chce pomóc, podtrzymać
na duchu, wesprzeć.
Strapionych pocieszać. Słowo
„strapionych” brzmi staroświecko
i niemodnie. Dziś powiedzielibyśmy
zmartwionych, będących w kryzysie, potrzebujących. Nasze życie nie
jest wolne od utrapień. Potrzebujemy pocieszenia. Nie chodzi tu jednak o puste: „Będzie dobrze”, „Nie
martw się”. Prawdziwe pocieszenie to bliskość. Słowa nie są ważne,
ale przekonanie osoby pocieszanej,
że nie jest nam obojętne to, co przeżywa. Bliskość znaczy bardzo wiele.
Czasami wystarczy, by odbudować
nadzieję i wesprzeć.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Uczynek ten wydaje się absurdalny. Czemu ma służyć przyjmowanie
krzywd? I to jeszcze z cierpliwością,
którą tak łatwo pomylić z bezsilnością albo lękiem. W jaki sposób odpowiadać na krzywdę? Nie nerwami,
złym słowem, chęcią odegrania się,
ale milczeniem i modlitwą za wyrządzającego krzywdę. Panu Bogu pozostawmy trudne sytuacje i „wyrównanie” krzywd.
Urazy chętnie darować. Jak łatwo
można kogoś urazić. Jak można samemu można poczuć się urażonym.

Jesteśmy tacy delikatni, bolą nas niesprawiedliwe słowa, nieżyczliwe gesty. Kościół zachęca nas do ich darowania i to od razu – chętnie. Po to,
by nie pozwolić doznanej krzywdzie
stać się powodem rozgoryczenia
i niechęci. Z umiejętnością darowania uraz żyje się łatwiej.
Modlić się za żywych i umarłych. Uczynek ten uświadamia,
że chociaż możemy wiele dobrego
zrobić dla naszych bliźnich, to Pan
Bóg może więcej niż my. Modląc
za żywych i umarłych uznajemy potrzebę pomocy ze strony Kogoś, kto
jest silniejszy od nas. Modlitwa pomaga w sytuacjach trudnych, często
po ludzku beznadziejnych. Prośba
skierowana do Boga z pewnością nie
pozostanie bezowocna.

doświadcza pragnienia, pojmuje lepiej, jak wielkim darem jest przysłowiowy kubek wody. Zwróćmy uwagę, aby nie marnować tego cennego
dobra.
Nagich przyodziać. Brak ubioru
wystawia człowieka na pośmiewisko,
sprawia, że traci swoją godność. Ten
uczynek miłosierdzia dotyczy troski o ludzkie ciało, nie tylko w kwestii odzienia. Może mamy niepotrzebną odzież w dobrym stanie?
Warto przekazać ją organizacjom
dobroczynnym, które niosą pomoc
potrzebującym.
Podróżnych w dom przyjąć.
Podczas podróży bardzo docenia
się życzliwych ludzi. Takich, którzy
wskażą drogę, pomogą przenieść
bagaż, zaoferują nocleg. Przysłowie
mówi: „Gość w dom – Bóg w dom”.
Znaczy to, że każdego człowieka
należy przyjmować tak, jak samego
Boga. W gościnnym domu dobrze
się czujemy, jak u siebie. Pielęgnujmy słynną polską gościnność.
Więźniów pocieszać. Jak wygląda więzienie? Smutne miejsce z kratami w oknach, ze strażnikami i osadzonymi. Także więźniom winniśmy
współczucie, dobre słowo i modlitwę. W więzieniach przebywają tysiące ludzi. Skazani za złamanie prawa ponoszą słuszną karę. Prośmy
Pana Boga o łaskę skruchy i nawrócenie dla nich.
Chorych nawiedzać. Ciężar
choroby i cierpienia jest trudny
do udźwignięcia. Zwłaszcza przez
osoby samotne, opuszczone, bez rodziny. Nie zostawiajmy ich samym
sobie. Pomóżmy im zadbać o dom,
zrobić zakupy, może zabrać na spacer. Pomyślmy też z wdzięcznością
o tych, którzy okazują chorym najwięcej serca – pielęgniarkach, wolontariuszach, pracownikach hospicjów.
Umarłych grzebać. Ten uczynek wydaje się dla nas, Polaków,
taki oczywisty. Jednak np. w Szwecji bywa tak, że nie ma kto odebrać
z domu pogrzebowego urny z prochami. Bardzo przygnębiający jest
widok stojących na półkach urn,
świadczących o wielkiej samotności zmarłych już osób. Oddanie szacunku zmarłemu, ostatnie pożegnanie i pogrzeb są bardzo ważne.
Nasza obecność, modlitwa, komunia św. przyjęta w intencji zmarłego – to ostatnia przysługa, jaką możemy mu wyświadczyć. Szczególną
miłość i szacunek okazujmy zmarłym przez modlitwę w ich intencji,
Mszę św. i wypominki.

Uczynki miłosierne co do ciała

Głodnych nakarmić. Tyle biedy wokół. Wielu ludzi nie ma nawet
na chleb. Z pewnością widzieliśmy
szukających pożywienia na śmietnikach, żebrzących, wyciągających
ręce z prośbą o posiłek czy pieniądze. Nie powinniśmy być obojętni
na los i potrzeby innych ludzi. Liczy
się każdy, nawet drobny gest.
Spragnionych napoić. Są miejsca
na ziemi, w których woda to skarb.
Sami odczuwamy jej wielkie pragnienie w upalny, letni dzień. Brak
wody jest jeszcze bardziej dotkliwy,
niż brak pokarmu. Kiedy człowiek

Uczynki miłosierne co do duszy

Miłosierdzie w nauczaniu
Papieży
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Grzeszących upominać. Zawsze? Czy to naprawdę nasz chrześcijański obowiązek? A jeśli ktoś się
obrazi, pogniewa? Może lepiej tego
nie robić... Tymczasem upominanie
grzeszących jest obowiązkiem płynącym z miłości. Przestrzeganie kogoś
przed złem jest aktem miłosierdzia.
Jest jak koło ratunkowe rzucone tonącemu. Upominanie nie jest łatwe
dla obu stron. Trzeba starannie dobierać słowa, wybrać właściwy moment. Nikt nie lubi upominać, nikt
też nie lubi być upominanym. Ale
i jedno, i drugie jest potrzebne dla
rozwoju człowieka.
Nieumiejętnych
pouczać.
To w miarę łatwe. Wielu z nas ma
tendencję do pouczania, udzielania
rad, a nawet do wymądrzania się.
Czy jednak zawsze nasze pouczanie idzie w dobrym kierunku? Może
pouczamy innych o rzeczach mniej
ważnych, pomijając to, co naprawdę
istotne? Także sami słyszymy wiele
wskazówek i pouczeń, a zbyt mało
w tych słowach konkretów i działania. Pouczać trzeba umieć.
Wątpiącym dobrze radzić. Kiedy mamy problem i potrzebujemy
pomocy dobrze, gdy obok jest ktoś,
kto nam udzieli rady. Często przemilczamy swoje uwagi: ze wstydu,

„Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie” – mówił św. Jan Paweł II w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie–
Łagiewnikach. „Historia jakby wpisała je w tragiczne doświadczenie
drugiej wojny światowej. W tych
trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym

źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla całego narodu. Było
to i moje osobiste doświadczenie,
które zabrałem ze sobą na Stolicę
Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu” – dodał.
Zainspirowany orędziem Miłosierdzia Bożego, które Bóg przekazał przez Siostrę Faustynę, napisał
pierwszą w historii Kościoła encyklikę o Bożym miłosierdziu „Dives in
misericordia”, w której wyraził pragnienie „ażeby niniejsze rozważania
przybliżyły wszystkim tę tajemnicę,
stając się równocześnie żarliwym powołaniem Kościoła o miłosierdzie,
którego tak bardzo potrzebuje człowiek i świat współczesny Potrzebuje,
choć często o tym nie wie”.
W pamięci starszych zapisały się
pełne wymowy słowa, które św. papież Jan XXIII wypowiedział na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II:
„Dziś jednakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością. (...) Kościół Katolicki
pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych,
podnosząc za pośrednictwem tego
Soboru Powszechnego pochodnię
prawdy katolickiej”. Okazją do przypomnienia światu orędzia Miłosierdzia były także fragmenty Encykliki Mater et Magistra, którą napisał
Jan XXIII. Możemy tam przeczytać
m.in.: „Trzeba tu dodać, że kto kieruje się miłością chrześcijańską, ten
nie może nie kochać innych i nie
uważać ich potrzeb, cierpień i radości za swoje własne. Jego zaś działanie, czegokolwiek by nie dotyczyło,
jest wytrwałe, dynamiczne, przeniknięte ludzką życzliwością, a także
pełne troski o dobro innych”.
Na zakończenie Soboru również
bł. papież Paweł VI wspomniał
o miłosierdziu Bożym: „Strumień
miłości i uwielbienia wylał się z Soboru na współczesny świat ludzki.
(...) Zamiast deprymujących diagnoz, zachęcające lekarstwa; zamiast
złowrogich przewidywań, w stronę
świata współczesnego wysłaliśmy
z Soboru przesłania pełne zaufania:
jego wartości nie tylko zostały uszanowane, ale i uhonorowane, jego
wysiłki wsparte, jego zamierzenia
oczyszczone i pobłogosławione. (...)
I jeszcze inną rzecz powinniśmy zauważyć: całe to bogactwo doktrynalne jest zwrócone w jednym kierunku:
służyć człowiekowi. Człowiekowi,
możemy tak to powiedzieć, w każdym jego położeniu, w każdej jego
chorobie i w każdej jego potrzebie”.
Zgłębianie tajemnicy miłosiernej miłości Boga do człowieka było
też obecne w nauczaniu papieża Benedykta XVI. Ojciec święty w czasie swojej pielgrzymki do Polski 27
maja 2006 roku nawiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Tutaj spotkał się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi ich
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opiekunami oraz apostołami Bożego
Miłosierdzia. Skierował serdeczne
słowa do osób dotkniętych krzyżem
choroby i cierpienia. Na zakończenie
wizyty udał się do kaplicy Wieczystej Adoracji, gdzie w modlitewnym
skupieniu powierzał Bogu wszystkie
sprawy Kościoła oraz całego świata. Powiedział wówczas: „Cieszę się,

że mogę się z wami spotkać przy okazji mojej wizyty w tym sanktuarium
Bożego Miłosierdzia. (…) W tej okoliczności stajemy przed dwiema tajemnicami: tajemnicą ludzkiego
cierpienia i tajemnicą Bożego miłosierdzia. Na pierwszy rzut oka te dwie
tajemnice wydają się sobie przeciwstawiać. Kiedy jednak staramy się

je zgłębić w świetle wiary, widzimy,
że istnieje pomiędzy nimi harmonia,
dzięki tajemnicy krzyża Chrystusa.
(...) Wy, drodzy chorzy, naznaczeni
cierpieniem ciała i ducha, jesteście
najbardziej zjednoczeni z krzyżem
Chrystusa, a równocześnie jesteście
najbardziej wymownymi świadkami
miłosierdzia Bożego. Dzięki wam,
przez wasze cierpienie On z miłością
pochyla się nad ludzkością. To wy,
mówiąc w zaciszu serca: Jezu, ufam
Tobie, uczycie nas, że nie ma innej głębszej wiary, innej, żywszej nadziei, innej gorętszej miłości od tej,
jaką żywi człowiek, który w nieszczęściu zawierza siebie pewnym dłoniom
Boga. A ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą
przedłużeniem tych Bożych dłoni”
– zaapelował Benedykt XVI.
Papież Franciszek również wielokrotnie wzywał do tego, aby chrześcijanie w naszych czasach stawali
się apostołami i świadkami miłosierdzia Bożego. Ustanawiając nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
napisał Bullę Misericordiae vultus.
Czytamy w niej: „Potrzebujemy nieustannie kontemplowwać tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas
źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które
objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny
akt, w którym Bóg wychodzi nam
na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka
w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego

brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”.
Nauczanie Kościoła i kolejnych
Następców Świętego Piotra wzywa
nas nie tylko do modlitwy i praktyki
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życia sakramentalnego, ale do konkretnych czynów i działań, które każdy z nas winien podejmować. Świadczenie dobra bliźnim
powinno się stać nie tylko stylem chrześcijańskiego życia, ale
również podstawową zasadą życia
społecznego.
MARTA CHOJECKA
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Papież młodych
zrozumieć to słowo dla waszego życia – wtedy spotkacie się z Chrystusem i pójdziecie za Nim, angażując
dzień po dniu swoje życie dla Niego! Rzeczywiście szukacie właśnie
Jezusa, kiedy marzycie o szczęściu”.
Jan Paweł II nieustannie podkreślał,
że właśnie Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie trudne pytania
stawiane przez ludzi młodych. Zapewniał ich: „Mówiąc »tak« Chrystusowi, mówicie »tak« wszystkim
swoim najszlachetniejszym ideałom”.
Dla młodych ludzi na całym świecie Jan Paweł II był (i jest nadal) niekwestionowanym autorytetem, mimo
iż głosił prawdę, która często była
trudna do przyjęcia. Tak było podczas spotkania z polską młodzieżą
na Westerplatte, podczas pielgrzymki
do Ojczyzny w 1987 r.. Papież zwrócił się do młodzieży słowami: „Każdy
z was, młodzi przyjaciele, znajduje
też w życiu jakieś swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar zadań, które musi
podjąć i wypełnić. (...) Więc w takim
momencie pamiętajcie: oto przychodzi w twoim życiu Chrystus i mówi:
»Pójdź za Mną«. Nie opuszczaj Go.
Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie może zachowasz „wiele majętności”, tak jak
ten młodzieniec z Ewangelii, ale
„odejdziesz smutny”. Pozostaniesz
ze smutkiem sumienia.”

ochał młodzież. Prowadził
nieustannie dialog z młodym człowiekiem. „Wy jesteście moją nadzieją”
– mówił. Słowa te stale towarzyszyły jego pracy, pielgrzymkom
i posługiwaniu. Wykorzystywał różne środki i metody, aby poprzez nie
dotrzeć do młodych, szukał kontaktu
z młodzieżą gdziekolwiek był i jakąkolwiek posługę pełnił. W obecności
młodych ludzi Jego twarz rozjaśniała
się a ruchy stawały się żwawsze. Nie
ma wątpliwości, że przez cały pontyfikat młodzież była tym środowiskiem, w którym Jan Paweł II czuł
się najlepiej.

K

U początków posługi
kapłańskiej

Autentyzm wiary i szczerość Jana
Pawła II budziły wśród młodych entuzjazm, radość i zaufanie do Jego
osoby. Wyzwalały w nich wiarę, pytanie o sens życia, moralność, a także o ich stosunek do wartości religijnych i nadprzyrodzonych. Już
w pierwszych latach pracy kapłańskiej w krakowskiej parafii św. Floriana przyszły Papież katechizował
starsze klasy licealne i prowadził
duszpasterstwo wśród studentów.
Wygłaszał konferencje dotyczące istnienia Boga i duchowości, organizował dyskusje, odwiedzał akademiki i stancje, chodził ze studentami
do kina, teatru, grał z nimi w szachy
i... wędrował po górach. Nieustannie
szukał towarzystwa młodych.
W czasie swoich podróży Jan Paweł II zawsze spotykał się z młodzieżą. Często były to spotkania
nieoficjalne, które przeradzały się
w przyjacielski dialog.

Ostrzegał i pouczał

W dniu 22 października 1978
roku Jan Paweł II uroczystą Mszą
św. zainaugurował swój pontyfikat.
„Jesteście przyszłością świata – powiedział do młodzieży – jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją
nadzieją”. Po tych słowach przyszły
inne, bezpośrednie, oficjalne i nieoficjalne, pełne ciepła, zachęty, a czasami twarde i wymagające. Młodzież
przyjmowała je wszystkie, bo za tymi
słowami stała autentyczność, szczerość, głęboka wiara, miłość i troska
o ich dobro.
Kilkanaście dni później, 8 listopada, w czasie audiencji Ojciec Święty skierował do zebranych tam 11
tys. młodych ludzi następujące słowa: „Papież kocha wszystkich, ale
w szczególny sposób kocha młodych,
gdyż oni mają uprzywilejowane miejsce w sercu Chrystusa, który pragnął
przebywać wśród dzieci i rozmawiać
z młodymi; do młodych też szczególnie kierował swoje wezwanie, a Jan
najmłodszy spośród apostołów był
Jego uczniem umiłowanym. Patrzę
na was uważnie – myślę z drżeniem
i z ufnością o tym, co was czeka
w życiu, czym będziecie w świecie
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Kochał i troszczył się
o młodych

jutra; pragnę zostawić wam jako wiatyk na całe życie trzy myśli: szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa, dawajcie świadectwo Jezusowi”.

Pomagał pokonywać trudności

Jan Paweł II szedł pod prąd ogólnoświatowych tendencji. Nie proponował życia lekkiego, łatwego i przyjemnego. Wręcz przeciwnie. Podczas
XV Światowych Dni Młodzieży
w Rzymie mówił: „Czy trudno jest
wierzyć w takim świecie? Czy trudno
jest wierzyć w roku dwutysięcznym?

Tak! Jest trudno. Nie należy tego
ukrywać. Jest to trudne, ale z pomocą łaski jest to możliwe, tak
jak Jezus wyjaśnił Piotrowi: »Ciało
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie«. Tego
wieczoru przekażę wam Ewangelię. Jest to dar, który Papież zostawia wam tej niezapomnianej nocy.
Słowo zawarte w Ewangelii jest słowem Jezusa. Jeśli będziecie słuchać
go w milczeniu, w modlitwie, korzystając z mądrej rady waszych księży
i wychowawców, pomagającej wam

Jan Paweł II przestrzegał młodzież przed sytuacjami, które wyciskają na młodym człowieku piętno
na całe jego życie. Do nich Papież
zaliczał pokusę przesadnego krytycyzmu, sceptycyzmu wobec tradycyjnych wartości, cynizm wobec problemu pracy, kariery, małżeństwa,
dzieci, życia rodzinnego oraz bezmyślną rozrywkę, odciągającą od poważnego zaangażowania się w życie,
sprzyjającą postawie bierności, izolacji i egoizmu.
Pisał: „Zagraża Wam, drodzy
młodzi Przyjaciele, zły wpływ technik reklamy, które podsycają naturalną skłonność do unikania wysiłku,
obiecują natychmiastowe zaspokojenie wszelkich pragnień, podczas gdy
konsumizm z tym związany dyktuje,
by człowiek szukał urzeczywistnienia samego siebie przede wszystkim
w wykorzystaniu dobór materialnych. Ilu młodych, podbitych urokiem kuszących miraży, popada
w moc niekontrolowanych instynktów i szuka szczęścia na drogach
dużo obiecujących, ale w rzeczywistości pozbawionych autentycznych
ludzkich perspektyw! Odczuwam
potrzebę powtórzenia tych słów, które napisałem w Orędziu Wam poświęconym na Światowy dzień Pokoju: ‘niektórzy z Was mogą odczuwać
pokusę ucieczki od odpowiedzialności: ucieczki w złudny świat alkoholizmu i narkotyków, przelotne związki
nieprowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, w obojętność, cynizm, a nawet w gwałt. Strzeżcie się

zasadzek świata, który dąży do wyzyskania lub wypaczenia Waszych
zdecydowanych i usilnych poszukiwań szczęścia i sensu życia”.

Uczył, wskazywał, dawał
nadzieję

Rok 1985 był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Młodzieży.
Z tej okazji Ojciec Święty skierował
on do młodych specjalny List Apostolski, pisał w nim: „Kościół przywiązuje szczególną wagę do okresu młodości jako kluczowego etapu
życia każdego człowieka. Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością
(...). Wszyscy patrzymy w Waszym
kierunku, gdyż przez Was stale niejako na nowo stajemy się młodzi.
I dalej pisze Papież: „A co to znaczy
być wolnym? To znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie – być
– »prawdziwie« wolnym. Być prawdziwie wolnym – to nie znaczy, stanowczo nie znaczy: czynić wszystko,
co mi się podoba, na co mam ochotę.
Wolność zawiera w sobie kryterium
prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego
nie jest prawdziwą wolnością. Jest
zakłamaniem wolności. Być prawdziwie wolnym – to znaczy: używać swej wolności dla tego, co jest
prawdziwym dobrem. W dalszym
ciągu więc: być prawdziwie wolnym
– to znaczy: być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym,
być człowiekiem »dla drugich«”.

***

Papież Polak w ciągu ponad 26 lat
pontyfikatu opublikował dokumenty
i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Dzięki
mediom, których znaczenie doceniał,
jego wystąpienia trafiały do milionów
ludzi na całym świecie. Potrafił prosto
i precyzyjnie opisywać najistotniejsze
kwestie etyczne i społeczne, problemy z zakresu doktryny wiary i życia
Kościoła. Już u schyłku życia, podczas XVII Światowych Dni Młodzieży w Toronto (Kanada) Papież zwracał się do młodych: „Właśnie z tego
powodu mówię Wam dzisiejszego
wieczoru: niech światło Chrystusa
oświetla wasze życia. Nie czekajcie,
aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości. Świętość jest
zawsze młoda, tak jak wieczna jest
młodość Boga. Przekażcie wszystkim
piękno kontaktu z Bogiem, który nadaje sens Waszemu życiu. Poszukując
sprawiedliwości, propagując pokój,
w Waszym braterskim i solidarnym
oddaniu, niech nikt nie będzie lepszy
od Was! (…) To najpiękniejszy i najbardziej cenny dar, jaki możecie dać
Kościołowi na całym świecie”.
Miłość Jana Pawła II, jaką kierował się w kontaktach z młodymi ludźmi, została odwzajemniona
w ostatnich dniach Jego życia. Plac
św. Piotra w Watykanie był wówczas
zapełniony dziesiątkami tysięcy młodzieży, która przyszła pożegnać Ojca
i Przyjaciela.
KAROLINA PADO
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MUKOWISCYDOZA

– A CO TY WIESZ O CHOROBIE?
ukowiscydoza – a co ty
wiesz o chorobie? – pytanie, które kieruje
do społeczeństwa MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Fundacja, która od 24
lat pomaga , wspiera i opiekuje się
chorymi na mukowiscydozę, genetyczną chorobę, która łamie stereotypy o ludziach nieuleczalnie chorych czy niepełnosprawnych, gdyż
nie daje objawów zewnętrznych.
Chory na mukowiscydozę niczym
nie różni się od zdrowego człowieka, jednak choroba rujnuje jego życie w każdym wymiarze: fizycznym,
psychicznym i rodzinnym.
Aby przybliżyć społeczeństwu
co to jest za choroba, z jakimi problemami stykają się chorzy, a także
uświadomić, że może ona dotyczyć
każdego z nas, Fundacja MATIO
w tym roku po raz dziewiętnasty organizuje Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, społeczną kampanię
edukacyjną.
W dużym skrócie chciałabym
Państwu przedstawić tę chorobę, jej
patogenezę, objawy, leczenie, a także
problemy z jakimi na co dzień spotykają się chorzy.
Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest nieuleczalną chorobą
genetyczną, najczęściej występującą
wśród chorób rzadkich. To przewlekła choroba wielonarządowa. W patogenezie choroby podstawową rolę
odgrywają mutacje genu CFTR, zlokalizowanego na długim ramieniu
chromosomu siódmego. Produktem
genu jest białko CFTR odpowiedzialne za równowagę soli i wody
w płucach oraz innych tkankach, tzn.
za prawidłowy, przezbłonowy transport jonów chlorkowych. Mutacja
genu powoduje, że nie działa on prawidłowo, co powoduje nadmierną
produkcję gęstego, lepkiego śluzu,
który zaburza pracę wszystkich narządów posiadających gruczoły śluzowe, a w szczególności układu oddechowego i pokarmowego. Szacuje
się, że w Polsce co 35 osoba jest nosicielem uszkodzonego genu. Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny, co oznacza, że aby
urodziło się chore dziecko mutację
musi mieć każdy z rodziców.
Uszkodzony gen wywołuje nadmierną produkcję i zagęszczenie śluzu w organizmie, co zaburza pracę wszystkich narządów mających
gruczoły śluzowe, przede wszystkim
w układzie oddechowym, pokarmowym i rozrodczym.
Objawy mukowiscydozy występują najczęściej ze strony układu
oddechowego i pokarmowego. Gęsty i lepki śluz zalega w oskrzelach
i oskrzelikach oraz blokuje przewody trzustkowe. W przypadku układu

M

oddechowego utrudnia oddychanie, prowadzi do nawracających zakażeń oskrzeli i przewlekłego stanu
zapalnego, wywołanego rozwojem
bakterii, a w konsekwencji do trwałego uszkodzenia tkanki płucnej. Natomiast w układzie pokarmowym
zaburza proces wydzielania przez
trzustkę enzymów, odpowiedzialnych za rozkładanie i wchłanianie
tłuszczów, węglowodanów i białek
z pokarmu do krwiobiegu. Enzymy
te nie docierają do jelit, co powoduje, że pokarmy nie są prawidłowo
i w całości trawione – organizm nie
otrzymuje wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania ilości substancji odżywczych. W konsekwencji
chorzy wolniej rosną i słabiej przybierają na wadze. Dodatkowo zalegające w trzustce soki trawienne
niszczą ten narząd, prowadząc m.in.
do nietolerancji glukozy i cukrzycy.
Mukowiscydoza wymaga szerokiego spektrum leczenia i zaangażowania wielu specjalistów. Leczenie
farmakologiczne chorych na mukowiscydozę ma charakter objawowy. Stosowane są leki mukolityczne
, rozrzedzające wydzielinę i antybiotyki, suplementacja enzymów
trzustkowych , leki przeciwzapalne,
suplementacja witamin i dieta hiperkaloryczna. W leczeniu mukowiscydozy podstawą jest fizjoterapia, stosowana codziennie i przez całe życie.
Chorzy żyją z widmem nieuchronnej
śmierci. Prawie połowę swojego krótkiego życia spędzają na rehabilitacji,
przestrzeganiu rygorystycznej diety
oraz zażywaniu tysięcy sztuk leków
rocznie. W ostatnim stadium choroby
praktycznie nie opuszczają szpitalnego łóżka. Roczne koszty bezpośrednie ponoszone na leczenie szacowane są na 20 tys. złotych, natomiast
pośrednie, wynikające z konieczności aktywnej opieki nad dzieckiem
to ok. 89 tys. złotych*.
Choroby rzadkie mniej niż inne
budzą zainteresowanie społeczeństwa. Mimo, iż niektóre z nich
są chorobami śmiertelnymi, lub
zmieniają całe życie chorego i życie
jego rodziny, wciąż wychodzą poza
obszar uwagi społecznej.
Dlatego, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, podczas tegorocznej
kampanii Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy chce położyć
szczególny nacisk na podniesienie
świadomości społecznej dotyczącej
choroby rzadkiej jaką jest mukowiscydoza w różnych jej aspektach.
Hasło kampanii : „MUKOWISCYDOZA – A CO TY WIESZ
O CHOROBIE” ma sprowokować
odbiorcę do zastanowienia się nad
tym co to jest mukowiscydoza, czy
ta choroba może mnie dotyczyć?
Jeśli tak, to jak ją zdiagnozować,

a może ktoś w moim otoczeniu choruje na nią itd. Od dziewiętnastu lat
prowadzimy edukację podnoszącą świadomość społeczeństwa dotyczącą mukowiscydozy, lecz nadal ta wiedza jest niewielka. Mało
się mówi o chorobie, która jest najczęściej występującą spośród chorób rzadkich. Dlatego też celem tegorocznej kampanii jest skupienie
się nie tylko na działaniach edukacyjnych skierowanych do szerokiego odbiorcy, ale również bezpośrednio do osób na co dzień stykających
się z chorymi na mukowiscydozę,
do osób, które w różnych środowiskach same mogą podjąć działania edukacyjne czy też informacyjne
o chorobie, do osób, które w świadomy sposób chcą pomóc chorym
na mukowiscydozę i ich rodzinom,
a przede wszystkim do osób młodych, planujących założenie rodziny.
Mukowiscydoza jest na razie chorobą nieuleczalną, ale chorym i ich
rodzinom nie wolno odbierać nadziei. Dlatego też Fundacja MATIO
aktywnie wspiera i pomaga chorym i ich rodzinom w pokonywaniu
wielu trudności, które niesie życie
z tą chorobą. Pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów nie tylko bezpośrednio związanych z chorobą, ale
również tych dotyczących życia codziennego, prostych dla osoby zdrowej, a nie do pokonania dla chorego. Stara się, aby to światełko nadziei
nigdy nie zgasło naszym Podopiecznym. Chcemy, aby mieli poczucie,
że nie zostają sami ze swoją chorobą, i że zawsze mogą na nas liczyć.
Wszystko co robimy jest z myślą
o naszych podopiecznych.
Wszystkie działania Fundacja MATIO finansuje ze środków zgromadzonych po przekazaniu 1% podatku
oraz darowizn przekazanych na rzecz
Fundacji. Prowadzimy też zbiórki publiczne, oraz aukcje na portalu Allegro Charytatywni, w ten sposób pozyskujemy środki na pomoc naszym
podopiecznym. Jak wcześniej wspomniałam leczenie mukowiscydozy wymaga dużego zaangażowania rodziny,
a także dużych środków finansowych.
Dla wielu z naszych podopiecznych
walka z chorobą jest również, o czym
też wcześniej sygnalizowałam, walką z problemami dnia codziennego,
szczególnie tymi finansowymi, ale nie
tylko. Trudności pojawiają się na różnych etapach leczenia, w zawiłych
przepisach prawnych czy w przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych. Dlatego wiele naszych działań jest ukierunkowanych na pomoc
w rozwiązywaniu właśnie takich problemów. Fundacja prowadzi również
konsultacje fizjoterapeutyczne i dietetyczne, z których chorzy mogą korzystać telefonicznie lub ( w przypadku fizjoterapii) osobiście w Fundacji.

Pisząc o problemach z jakimi
zmagają się nasi podopieczni, trudno nie docenić naszych darczyńców, którzy w bardzo różny sposób
wspierają Fundację, a przez nią pojedynczych podopiecznych. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i otwartego serca,
jeśli masz taką możliwość podziel
się z potrzebującym.” Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten,
kto dużo daje”. Mając na uwadze
cytowane przeze mnie słowa Ericha Fromma wierzymy, że chorzy
na mukowiscydozę będą mogli liczyć
na bezinteresowną pomoc innych ludzi, którzy chociaż ich bezpośrednio
nie znają, to rozumieją skalę potrzeb
związanych z tą chorobą. Państwa
wsparcie pozwoli Fundacji na lepszą realizację założonych celów. Jednocześnie zapewniamy, że udzielona
pomoc zostanie spożytkowana rozważnie i zgodnie ze statutem Fundacji. Od 24 lat Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, walczy o poprawę jakości
życia chorych, prowadzi kampanie
i akcje informacyjne na temat tej nieuleczalnej choroby oraz przedstawia
możliwości przeprowadzenia diagnostyki i leczenia. Przez cały okres
działalności Fundacji nie szczędzimy wysiłków, aby społeczeństwo

dostrzegło i zrozumiało istotę tej
choroby – niepełnosprawności.
Jak w prosty sposób pomożecie nam skuteczniej działać ? Otóż,
można przekazać darowiznę finansową na rzecz podopiecznych Fundacji na numer konta: BGŻ BNP
Paribas Polska o/Kraków 86 1600
1013 0002 0011 6035 0001 lub:
Fundacja MATIO od 2008 roku
posiada status organizacji pożytku
publicznego,
KRS 0000097900
możecie przekazać na rzecz podopiecznych Fundacji 1% podatku dochodowego, lub skontaktujecie się
z nami w sprawie pomocy naszym
podopiecznym.
Każda pomoc jest nieoceniona w morzu potrzeb naszych
podopiecznych.
Więcej na www.mukowiscydoza.pl
RENATA DROPIŃSKA

MATIO Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym
na Mukowiscydozę
30-507 Kraków, ul. Celna 6;
tel. 12 292 31 80,
krakow@mukowiscydoza.pl
* Źródło: Dorota Sands, Opieka
nad chorymi na mukowiscydozę
w Polsce, Warszawa, Kraków 2019
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KALENDARZE #BajkowiBohaterowie
KUPUJĄC – WSPIERASZ podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

kalendarze z misją... Młodzieżowe notatniki, plannery. Wewnątrz: uśmiechnięte twarze
– na zdjęciach: modelki i modele, w wieku: od trzech do szesnastu lat... siostry i bracia podopiecznych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, czyli
#BajkowiBohaterowie.
Helenka, Igor, Bartek, Martynka, Władzio,
Natalia, Mateusz, Milenka, Michalina, Kamila, Adelka, Konstancja, dwie Karolinki, Kinga i Wojtek – wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. W ten sposób chcieli dotrzeć
zwłaszcza do swoich rówieśników, przekazać
im: że choć starają się żyć tak, jak inne kilkulatki i nastolatki... to ich życie – dzieciństwo i czas dorastania – to zuepłnie inna bajka. Bardzo wcześnie poznali, czym jest strach,
ból i cierpienie... szybciej musieli dojrzeć i stać
się odpowiedzialni... dużo musieli zrozumieć
– choćby to, że mama i tata często muszą poświęcić siostrze/bratu więcej czasu... choć
wszystkie swoje dzieci kochają tak samo mocno. Trzeba było nauczyć się cierpliwości, żeby
poczekać na tę uwagę rodziców... pogodzić
się z tym, że czasami ich sprawy trzeba odłożyć na drugi dzień – bo są chwile, kiedy zwyczajnie nie można odejść od obłożnie chorego.
W domu są nawet nie tyle BajkowymiBohaterami... co SuperBohaterami – bo pomagają w codziennych obowiązkach, poświęcają swój czas
niesamodzielnemu rodzeństwu, wspierają domowników, dodają im siły i otuchy. Dla nich,
udział w sesji zdjęciowej był niezwykłym wydarzeniem: „Mogłam spędzić czas z osobami,
które są w podobnej sytuacji. Było to nowe doświadczenie, ale bardzo przyjemne” – podkreśliła Karolina, bohaterka z kalendarza.
Wzięli udział w projekcie, żeby pomóc sobie – choć na moment oderwać się od problemów... a na pewno sprzyjało temu wyjątkowe
miejsce, jakim jest Rodzinny Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. Poznali osoby,
z którymi rozumieją się bez słów – bo mają
podobne problemy... Mogli wymieniać doświadczenia i głośno mówić o tym, że: gorszy
nastrój, zachowanie, problemy z koncentracją – to wszystko może wynikać z problemów
w domu. Liczą na więcej zrozumienia w szkołach, przedszkolach i na to, że więcej będzie
mówiło się o sytuacji osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich bliskich... Może

To

warto częściej poruszać takie trudne tematy
także na lekcjach?
Decydując się na sesję zdjęciową i swoje
miejsce w plannerze – #BajkowiBohaterowie pomagają także swoim bliskim, bo każdy kalendarz – to cegiełka... wsparcie dla
podopiecznych Małopolskiego Hospicjum
dla Dzieci, które pod swoją opieką ma ponad pięćdziesiąt rodzin. Lekarze, pielęgniarki
i fizjoterapeuci – odwiedzają przewlekle i nieuleczalnie chorych młodych ludzi w ich domach... pomagają o każdej porze dnia i nocy
– gdy dzieje się coś niepokojącego. W najtrudniejszych momentach – rodziny mogą
liczyć na wsparcie psychologa. W ramach
Hospicjum działa też Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie – w którym rodzice mogą
pozostawić na jakiś czas swoje niesamodzielne dziecko pod fachową opieką i na przykład
spędzić więcej wspólnych chwil z jego zdrowym rodzeństwem.

Pierwsze kalendarze w rękach
uczniów!
Młodzi ludzie z klasy 5b, w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym nr 1, im Jana Pawła II w Wieprzu – jako pierwsi mieli okazję
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przeglądać kolorowe plannery i wypełniać je
notatkami. Uczniowie docenili: ciekawą formę zeszytu i miejsce na zapiski. Klasa ma też
swoją Bajkową Bohaterkę: Karolinę – która
wzięła udział w Projekcie i w sesji zdjęciowej
do kalendarza... a na co dzień jest SUPER–
SIOSTRĄ Malwinki – podopiecznej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Jak można kupić planner?
Jeden planner kosztuje 25 złotych + wysyłka: do 2 sztuk – 6,70 zł, a przy większym zamówieniu: 13 zł. W przypadku zakupów: powyżej 20 sztuk – cena ustalana jest
indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie
mailowym.
Zamówienie...
Dane:
– imię i nazwisko
– adres wysyłki
– e–mail
– nr telefonu

– potwierdzenie przelewu
(kwota za plannery + koszty przesyłki)
dokonanego na konto:
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci,
ul. Odmętowa 4, 31–979 Kraków
PKO BP 29 1020 2892
0000 5302 0408 1352
w tytule przelewu wpisujemy: planner, imię
i nazwisko, ilość zamówionych sztuk
Zamówienie i wszelkie pytania – wysyłamy
na adres: kalendarze@mhd.org.pl
Sesja i kalendarz to wspólne wyzwanie:
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci,
Krakowskiego Biura Festiwalowego,
Pracowni Fotograficznej MICUDA, Salonu
Fryzjerskiego ROMAN Hair & Beauty,
stylistki – Joanny Baumgartner, firmy
ANSWEAR.com i Rodzinnego Parku
Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze.

www.mhd.org.pl

BO ŻYCIE
JEST CZASEM
ZBYT KRÓTKIE
podaruj
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Idźmy do Józefa
eden z najstarszych
krakowskich kościołów
oddany w opiekę świętego Józefa – to barokowy kościół kontemplacyjnego zakonu sióstr
bernardynek, położony w najstarszej części miasta, w obrębie dawnych murów miejskich
przy ulicy Poselskiej. W kościele tym znajduje się łaskami słynący obraz Św. Józefa o wymiarach 254 x 127 cm. Został
on namalowany farbami olejnymi na płótnie przez nieznanego
artystę szkoły włoskiej na początku XVII wieku.
Interpretując obraz świętego Józefa, widzimy, że dzieło
to jest odzwierciedleniem kultu
świętego Józefa jako Żywiciela
Pana. Można dojrzeć to w zatroskanej twarzy świętego Józefa i w wyraźnym geście prowadzenia Jezusa. Laska, którą
trzyma w lewej ręce, jest znakiem przewodzącej i władczej
potęgi, która wspiera i chroni.
Wskazuje ona na Józefa jako
na Opiekuna i Przewodnika.
Święty Józef przedstawiony jest
jako starzec. Motyw podeszłego wieku św. Józefa prawdopodobnie został zaczerpnięty
z apokryfów oraz z wypowiedzi niektórych Ojców Kościoła, którzy w ten sposób bronili dziewictwa Maryi przeciwko
heretykom.
Cała kompozycja przesiąknięta jest ciszą, lecz jednocześnie wyczuwa się tutaj jakieś
stłumione napięcie sytuacji, które zwiększa kontrast pomiędzy jasną twarzą Jezusa a ciemnym obliczem św. Józefa. Jezus
pragnie iść własną drogą, inną
niż wskazuje święty Józef. Jest
świadomy swego posłannictwa, lecz jest poddany i posłuszny ziemskiemu Opiekunowi. Koszyczek z narzędziami
ciesielskimi w prawej ręce Jezusa prawdopodobnie zawiera
młotek i gwoździe, narzędzia
symbolizujące zapowiedź męki
Chrystusa.
Od początku swego istnienia sanktuarium Św. Józefa jest
licznie odwiedzane przez wiernych, którzy powierzają Opiekunowi Jezusa i Maryi swoje
troski i kłopoty czy też podziękowania za otrzymane przezeń łaski. Również siostry bernardynki zawdzięczają opiece
św. Józefa kilkakrotne uratowanie z ciężkich opresji podczas
pożarów i wojen. Od samego początku istnienia klasztoru na Poselskiej siostry doświadczały niezwykłej troski św.
Józefa.
W swojej mowie wprowadzającej siostry do nowego klasztoru w 1646 roku biskup krakowski Piotr Nałęcz
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Matka Teresa Zadzik,
fundatorka i pierwsza
przełożona sióstr
Główna brama wejściowa
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Nawa główna w Kościele Sióstr Bernardynek

Św. Józef

Gembicki powiedział: „Wychwalajcie Pana, bo dobry jest,
bo na wieki miłosierdzie Jego”.
Tymi słowy proroka odzywam
się do wszystkich, a najprzód
do was, Najmilsze Siostry
w Chrystusie. O, jakże wielkie miłosierdzie okazał wam
Pan dobry, iż was nie tylko
do zakonu św. powołał i Oblubienicami swymi uczynił, ale
przeniósł was do bezpiecznego gmachu, z klasztoru św.
Agnieszki na Stradomiu, gdzie
jak doświadczyłyście, częste wylewy Wisły zalewały nie tylko
piwnice klasztorne, ale kościół
i cały klasztor. Pobudzi Pan Bóg
do ofiar serca na ziemi polskiej,
i mamy nadzieję, że wkrótce powiększycie klasztor, i postawicie
świątynię Pańską na cześć św.

Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy.
Same zamknięte za furtą
klasztorną, nie mogłyście kierować przerobem gmachu
na klasztor, ale życzliwe wam
osoby zajęły się tym całą duszą i zasobami im udzielonymi.
Módlcie się za wszystkimi
wam życzliwymi, módlcie się
także za tych, którzy na wezwanie króla Władysława IV ten
gmach wam odsprzedali i jakąkolwiek pomoc i przychylność ofiarowali, i za robotnikami, którzy tu pracowali, żeby
wszyscy doznali miłosierdzia
Pańskiego.
Kiedy Salomon zbudował
świątynię jerozolimską, urządził wspaniałą uroczystość, która siedem dni trwała. […] Wy,

służebnice pańskie, ofiarujcie serca wasze – niech spłoną całe na ołtarzu w ogniu miłości, by się w nim wypaliło
wszystko, co jest ziemskiego
i niedoskonałego, a sam tylko czysty płomień wzbijał się
w górę, by z tych serc szła zawsze przed tron Boży pieśń
święta: „Dzięki Ci, Boże za
wszystkie dobrodziejstwa”.
Ale i wy, mieszkańcy Krakowa, śpiewajcie tę pieśń chwały
i wdzięczności, bo oto przybywa wam nowa ubłagalnia Boża,
nowa stolica łaski. Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni,
ukazał mu się Pan i rzekł: „Poświęciłem dom ten, któryś zbudował, abym tam położył imię
moje na wieki”. W onej świątyni była tylko arka przymierza,

tu przebywa sam Pan Jezus
z Bóstwem i Człowieczeństwem, acz ukryty pod postacią Sakramentu, przebywa jako
Król pełen majestatu i jako Ojciec pełen dobroci, a oczy Jego
ciągle na nas zwrócone.
Śpieszcie tedy skwapliwie do
kościółka św. Józefa, nim większy nie będzie wybudowany,
a ścieląc się przed przybytkiem Pańskim, wylewajcie dusze wasze w modlitwie gorącej
a pokornej. Módlcie się, bo bez
modlitwy nie otrzymacie łaski,
a bez łaski nie zwyciężycie pokus, nie nabędziecie cnót, nie
osiągniecie zbawienia. Kto się
nie modli odpycha Boga od siebie […].
Oto kapłani Chrystusowi,
oto służebnice pańskie i w świecie pobożnie żyjący. Wy szczególniej córki św. Franciszka,
tego seraficznego mistrza modlitwy, oddawajcie się z świętym żarem modlitwie, a podczas, gdy wielu ludzi, naśladując
wróble, szuka chciwie ziarna
po ziemi, wy jako skowronki Boże wzlatujcie w górę, by
śpiewać Panu hymn uwielbienia, miłości, pokory i żalu. I nie
tylko za sobą proście i dziękujcie, ale modlitwą niby złotą wstęgą opasujcie to miasto
i wszystkie dusze, a szczególnie te, które się nie modlą, ciągnijcie tu przed tron Pana Jezusa, błagając: „O Jezu, ulituj się
nad nami, jakoś się ulitowałeś
nad Magdaleną i nad łotrem,
i nad paralitykiem, i nad rzeszą
na pustyni. O Jezu, daj im chleba powszedniego i chleba łaski, aby ze wszystkich serc i ust
płynął do Ciebie hymn chwały:
Ciebie, Boże chwalimy przez
całe życie i wieczność całą!
Lecz na tym nie dosyć.
Oprócz stolicy łaski przybywa
tutaj nowa Kalwaria, tu bowiem
Pan Jezus ponawiać będzie codziennie w sposób bezkrwawy
Ofiarę Krzyża, by nas zasłonić przed karzącą sprawiedliwością i wypuści z Ran swoich
strugi miłosierdzia. Gdyby nie
ta Ofiara Mszy św., stalibyśmy
się jak Sodoma i Gomora. I kto
wie, czy by i na to miasto nie
spadł ogień siarczysty, b o i jego
mieszkańcy, licznych a ciężkich
dopuszczają się grzechów.
Śpieszcież tedy wszyscy
na tę Kalwarię, przed ołtarz
św. Józefa, by łączyć się ze Zbawicielem, ofiarującym się za
nas, jako też z Bogurodzicą i Jej
Oblubieńcem św. Józefem, św.
Franciszkiem Ojcem waszym
i z św. Klarą Matką waszą, modlącymi się za nami, i i z miłością Jana Ewangelisty, z pokorą i skruchą Marii Magdaleny,
uczestniczyć w tej Najświętszej, najzbawienniejszej Ofierze.

Ale i poza Mszą Św. składajcie
Bogu ofiary, bo wszakże według słów św. Piotra, i wy jesteście kapłaństwem królewskiem,
i to ofiary rozumu i przez wiarę pokorną, z woli przez posłuszeństwo zupełne, uległe, z ciała przez umartwienie i choroby
cierpliwie znoszone, z mienia
przez jałmużnę chętną, z życia całego przez służbę wieczną. […]Niestety, wielu ludzi nie
chce się ofiarować Bogu, natomiast kłaniają się ohydnym
bożyszczom, tj. błędom i namiętnościom. I któż nieszczęsnych obroni przed karą? Kto
wynagrodzi Panu ubytek ofiar
od tych ludzi?
Oto znowu kapłani Chrystusowi, służebnice pańskie
w zakonie. Mianowicie, dusze
zakonne stają się przez śluby
ofiarą całopalną, bo przez ślub
ubóstwa oddają Panu swe mienie, przez ślub czystości swe
ciało i serce, przez ślub posłuszeństwa swą wolę. Nadto, całe
ich życie jest ciągłą ofiarą. A jeśli to o wszystkich zakonnicach
powiedzieć można, o ile więcej
o was, siostry drogie, któreście
obrały życie twarde i umartwione, bo oddane tylko modlitwie
i pracy. Otóż, to życie składajcie w codziennej ofierze, by wynagradzać Panu Bogu te zniewagi, jakie od niedowiarków
i grzeszników ponosi, im zaś
samym wypraszać miłosierdzie
Boże. […] Ten ci jest duch
św. Ojca Waszego Franciszka.
W kościółku Porcjunkuli błagał
Matkę Bożą o zbawienie dusz
ludzkich grzesznych.
Toż rzucając się codziennie na twarze przed ołtarzem
Pańskim, wołajcie z głębi serca: „przepuść Panie, przepuść
ludowi Twojemu”, a szczególnie za duszami nie pokutującymi. Kołatajcie usilnie do Serca
Zbawiciela, do Serca Ucieczki
grzeszników i do św. Józefa, Patrona i Opiekuna waszego kościoła, aby wszyscy nawróceni
i uświęceni wychwalali dobroć
nieskończoną Bożą. […]
Jeszcze do was, Najmilsi,
którzy na pierwszym nabożeństwie w tym kościółku św. Józefa jesteście! Nas Pan Bóg
nie powołał do życia zakonnego, bo każdy ma własny dar
od Boga. Ale chociaż w świecie żyjemy, starajmy się żyć
w łasce Pana Boga, unikajmy
grzechów, a czyńmy dobrze.
Nie ślubowaliśmy ubóstwa,
ale kto bogatym jest, niechże
nie przywiązuje serca do bogactw, niech daje jałmużnę
ubogim, niech składa ofiary,
niech wspiera wszystkie zbożne, dobre przedsięwzięcia. Kto
ubogim jest, niech ubóstwo
cierpliwie znosi, niech pracuje,
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niech bodaj żebrze, a nie szemrze na Boga, i niech nie ma
w nienawiści tych, którzy więcej
mają. Nie ślubowaliśmy doskonałej czystości dozgonnej, ale
niech czystości strzeże każdy
według stanu swego. Nie ślubowaliśmy posłuszeństwa zakonnego, ale bądźmy posłuszni
przykazaniom boskim i przykazaniom kościelnym, i przełożonym naszym duchownym
i świeckim.
Nie możemy zadawać sobie
umartwień takie, jakie w zakonach są używane, ale jednak umartwiajmy jak możemy
ciała nasze, i w niewolę podbijajmy, i krzyżujmy ciała nasze
z ich złymi pożądliwościami, by
ciało nie pożądało przeciw duchowi i byśmy nie byli od Boga
odrzuceni. Nie możemy tyle
się modlić, ile się modlą ludzie
poświęcający się Bogu a zakonach, ale przecież módlmy się
wiele, a wszystkie nasze sprawy na chwałę Boga poświęcajmy, według słów św. Pawła: „Czy jecie, czy pijecie, czy
co innego czynicie, wszystko
ku chwale Bożej czyńcie”. Właśnie dlatego, że w świecie żyjemy, wśród mnóstwa niebezpieczeństw dla duszy, z bojaźnią
i ze drżeniem zbawienie nasze
sprawujmy, byśmy się dostali
do nieba, gdzie wszyscy, którzy tam będą, będą wiedli życie bogomyślne, zupełnie zatopieni w Bogu.
Aby ten klasztor sióstr bernardynek pod wezwaniem
i opieką św. Józefa stał się
kolebką wielu dusz świętych
i ogniskiem wielu łask Bożych,
daję wszystkim tu obecnym pasterskie błogosławieństwo.
Sama Matka Teresa Zadzik,
fundatorka i pierwsza przełożona sióstr w swym opisie początków pisze do sióstr: „My
tutaj na nowej fundacji nowego i ciężkiego ubóstwa z ubogim Panem naszym doznawamy, gdyż na pierwszą kolację
biednego dla posilenia nie było
za co kupić. Ale Opiekun, dobry Józef św., pod którego tytułem i opieką kościół i klasztor ten zostaje, wziąwszy nas
w opiekę swoją, abyśmy zawsze
w przyczynie Jego ufność wielką
miały – wzbudził szlachciankę,

www.szlakwiary.pl

Biskup krakowski Piotr Nałęcz
Gembicki

zacną panią Elżbietę Kotkowską, która nas posiłkiem chleba i wina obdarzyła, abyśmy
wedle potrzeby naszej, posilenie ubogie i skromne wziąwszy, milej i wdzięczniej Odpust
nasz przyszły odprawiały”. Tak
np. okupację niemiecką, która
boleśnie dotknęła wiele klasztorów klauzurowych, siostry
przeżyły szczęśliwie uniknąwszy rozproszenia.
Ożywieni duchem pobożności i wiary w przemożne wstawiennictwo św. Józefa przyglądnijmy się teraz kilku
przykładom Jego ojcowskiej
opieki.
Około roku 1770 w wigilię uroczystości św. Józefa, 18
marca przyniesiono do kościoła przed obraz św. Józefa ciężko chorą pannę Teresę Michałowską, sędziankę krakowską,
wielką kalekę. Nie mogła ona
chodzić, klęczeć ani nawet dobrze siedzieć na skutek ogromnych cierpień. Noszono więc ją
na rękach.
Chora, wzmocniwszy ufność
swoją w pomoc św. Józefa,
w głos się modliła, mówiąc:
„Święty Józefie, wielu pocieszałeś, pociesz i mnie…” I św.
Patriarcha nie zawiódł jej ufności. Teresa została zupełnie
uzdrowiona. Uszczęśliwiona
z łaski cudownego uzdrowienia, zaraz chciała poświęcić się
na służbę Bogu i zostać zakonnicą w klasztorze, pod opieką
św. Józefa. Przełożona jednak

zaproponowała, aby do klasztoru wstąpiła za rok dla wypróbowania autentyczności
powołania. Rzeczywiście, Teresa wstąpiła do wspólnoty
sióstr i pozostała w klasztorze
jako bardzo gorliwa, pobożna
i uzdolniona zakonnica.
W 1725 roku miało miejsce zdarzenie spisane w kronikach klasztornych, które może
być przykładem ufnej i wytrwałej modlitwy. We wsi Muszyna pewna niewiasta czując się
niezadowoloną i nieszczęśliwą
z powodu, że będąc zbyt młodo wydaną, nie mogła podołać
obowiązkom gospodyni. Miała
stąd wiele do znoszenia od swego męża i od jego krewnych.
Chcąc tego uniknąć, uciekła
z domu do Krakowa. Zgłosiła się na służbę do klasztoru
sióstr bernardynek za przełożeństwa M. Anny Koniecpolskiej, przedstawiając się jako
panna wolnego stanu. A że była
pracowita, skromna i pobożna,
zdobyła sobie serca zakonnic.
Tymczasem jej mąż, którą bardzo ją kochał, zrozumiał swoją winę, opłakiwał ją
i przyrzekał poprawę. Zamawiał Msze św., aby Pan Bóg mu
ją przywrócił. Prosił nawet księży, aby z ambon ogłaszali, niczego nie szczędził, byle tylko
ją odnaleźć. Chodził na przeróżne odpusty, mając nadzieję,
że ją spotka. Przeżył kilka lat
w takim zmartwieniu. Wreszcie
ulitował się nad nim św. Józef.

Przedstawił się jemu trzy razy
we śnie w wizerunku naszego obrazu i powiedział do niego: „U św. Józefa szukaj jej!”
Biedny mąż nie wiedział, w jakiej miejscowości jest taki św.
Józef. Udał się więc z sąsiadami
na Kalwarię, sądząc, że tam coś
się dowie. Przybywszy stamtąd do Krakowa, obchodził
kościoły szukając w nich obrazu św. Józefa, jaki przedstawił mu się we śnie. Przyszedł
wreszcie do naszego kościoła
i nie mogąc się dostać, bo był
zamknięty, ukląkł w kruchcie.
Po modlitwie wstał i o cudo!
Z furty klasztornej wychodzi
jego żona, którą właśnie wysłano do złotnika. Spostrzegłszy
ją ów mąż, w uniesieniu radości wykrzyknął: „Moja Anusia,
moja żona!” Małżonka chciała
uciec do klasztoru, lecz przełożona wybadawszy całą sprawę,
nie przyjęła jej. Tak więc św. Józef przywrócił umiłowaną swemu czcicielowi, który opłakiwał
swoją winę i poprawił się.
Gdy w 1850 roku osiemnastego lipca wybuchł w Krakowie pożar, uległ temu żywiołowi także klasztor bernardynek.
Ogień szerzył się, a z nim spustoszenie w przerażający sposób. Cały korytarz przyległy
do ściany kościoła gorzał wraz
z celami znajdującymi się przy
nim. Od chórku, tuż przy wielkim ołtarzu, oddzielały go tylko
cienkie drzwi, na których dotąd istnieje wymalowany obraz

św. Teresy od Jezusa. Ta zaś za
życia swojego gorliwie szerzyła cześć św. Józefa, niemniej
okazała się troskliwą o Niego
w obecnym zdarzeniu, gdyż nie
przepuściła ognia, który gdyby
tylko za te drzwi się przedarł,
byłby niewątpliwie pochłonął cały kościół. Tak więc siostry dotąd podziwiają ten cud,
a wiarygodne zakonnice, które
były tego świadkami mówiły,
że nawet kilka dni po tym pożarze mury były gorące.
Kroniki klasztorne mówią
jeszcze o innym przykładzie
miłosierdzia: „ Roku 1850, dnia
18 lipca o godz. w pół do 2–giej
zapaliły się na naszym klasztorze w jednej chwili wszystkie dachy. Gdy więc z rozkazu P. Konsystorza musiałyśmy
z klasztoru, spotykamy Ks. Klemensa Domagalskiego, który
nas pocieszał i gorliwie bronił,
wynosząc wraz z innymi kapłanami aparaty kościelne do kościoła św. Piotra. Gdy później
nie można było przejść ulicą,
z powodu palących się kamienic z jednej strony, z drugiej
z powodu zrywania dachów, ks.
Klemens nie zważając na niebezpieczeństwo, dociera do kościoła naszego. Aliści, zaledwie
wszedł do niego, runęła wieża na kościele, a przez otwór
w środku sklepienia kościoła
wpadły ogniste belki na ławki. W tej stanowczej chwili,
niezmordowany ks. Klemens
uważa za niepodobny ratunek.

Chce wracać, ale drzwi kościoła
zamknięte, od dymu nic nie widać. Wzywa ratunku Pana Jezusa Koletańskiego i pomocy
św. Józefa. Na pamięć wracając ku drzwiom kaplicy, prowadzących do klasztoru napotyka
na konewkę napełnioną wodą.
Za ten dar jakby z nieba zesłany, składa dzięki Bogu, porywa oną konewkę, wraca z nią
do ławek, zalewa wodą, nogami zadeptuje ogień, i tak ocala świątynię Pańską. Św. Józef
z pewnością wyjednał sowitą nagrodę ks. Klemensowi za
uratowanie Jego obrazu.
Dowodem nadal żywego
kultu świętego Józefa są liczne
wota umieszczone wokół obrazu i znajdujące się w skarbcu klasztornym, które wierni składają na podziękowanie
za otrzymane łaski. Zachowała
się księga nadzwyczajnych łask,
zaprowadzona pod koniec XVII
wieku, a sięgająca zapiskami
do roku 1648.
W roku 1936 zostało erygowane przy kościele Stowarzyszenie Dobrej Śmierci pod
wezwaniem świętego Józefa.
Aktu erekcji dokonał dniu 3
lutego arcybiskup Adam Stefan Sapieha. Stowarzyszenie istnieje po dzień dzisiejszy
i jest bardzo żywotne. Świadczą o tym księgi zawierające
nazwiska członków. W roku
1994 została wydana nowa
karta wpisowa do Stowarzyszenia oraz założona została nowa księga członkowska.
Stowarzyszenia. Obdarzone
jest ono licznymi odpustami
zupełnymi i cząstkowymi. Nie
posiada zewnętrznej organizacji, łączność jego członków
jest tylko duchowa. Celem Stowarzyszenia jest modlitwa za
konających oraz o szczęśliwą
śmierć dla siebie i członków
Stowarzyszenia.
Kult świętego Józefa w kościele sióstr bernardynek jest
ciągle żywy, a kościół należy
do najbardziej nawiedzanych
w Krakowie. O każdej porze
dnia można tu spotkać modlących się wiernych. Przyjeżdżają
tu również czciciele z odległych
nieraz zakątków Polski, a także
z zagranicy.
Liturgiczną formą kultu
świętego Józefa są nabożeństwa odprawiane ku Jego czci.
Każda środa jest mu szczególnie poświęcona. Szczególnym
pietyzmem otoczony jest święty
Józef przez cały marzec. Przed
uroczystością odbywa się nowenna, która gromadzi bardzo
dużo czcicieli tego św. Patrona.
Oto nasz adres:
Siostry Bernardynki
ul. Poselska 21,
31–002 Kraków
Tel. 12 422–22–46
Kościół Świętego Józefa
Msze święte
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta:
8.00, 9.30, 10.30, 18.30
www.bernardynki.com
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Łaskami słynący obraz Świętego Józefa
Historia obrazu

Telegram do świętego Józefa
w nagłej potrzebie

Łaskami słynący obraz świętego
Józefa znajduje się w głównym ołtarzu kościoła świętego Józefa przy ul.
Poselskiej. Obraz w kształcie pionowego prostokąta o wymiarach 254
x 127 cm malowany jest farbą olejną na płótnie około 1600 r. Charakter obrazu manierystyczny. Miejsce
powstania – Włochy. Autor obrazu
jest nieznany.
Obraz ten, według tradycji przekazanej przez kronikę klasztoru,
otrzymał w 1627 roku od papieża Urbana VIII biskup Jakub Zadzik. Papież, przekazując biskupowi obraz, zobowiązał go wybudować
w Krakowie kościół pod wezwaniem
świętego Józefa. Biskup ofiarował
obraz swej siostrze Teresie Zadzik,
przełożonej klasztoru Sióstr Bernardynek w Krakowie, która zamierzała wtedy założyć nowy klasztor przy
ul. Poselskiej.
Początkowo obraz umieszczono w pierwszym drewnianym kościele św. Józefa, następnie przeniesiono go do obecnego murowanego
kościoła. Dla umieszczenia obrazu
w ołtarzu głównym wycięto w nim
prostokątne górne narożniki. Każde wycięcie miało 0,22 m wysokości na 0,35 m szerokości.

CZYLI TRIDUUM ODPRAWIANE W JEDNYM DNIU
DLA WYBŁAGANIA SZYBKIEGO RATUNKU
Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie.

Modlitwa
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez
wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię, dla miłości Boga i Najświętszej Maryi
Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia
i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę... (tu wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym
strapieniu. O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. Ojcze
nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego
Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego
na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... dla NN... O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Pięć westchnień do św. Józefa

Przez dłuższy czas obraz miał sukienkę metalową, pochodzącą z XVII
wieku. Sukienka wykonana była
w stylu późniejszego baroku. Swoim kształtem naśladuje draperię sukien dwu postaci, przedstawionych
na obrazie. Jest metalowa z blachy
srebrnej, częściowo złoconej. Trybowaną robotą wyrobiono wypukłości
fałdów i na całej przestrzeni rzucono wzór arabesek, różnych kwiatów i gałązek roślinnych na kształt
wypukłego haftu. Miejscami można
zauważyć linie ryte puncyną, matowane lub groszkowane płaszczyzny.
Nie wiadomo dokładnie kiedy
zdjęto sukienkę z obrazu, lecz można
przypuszczać, że została ona zdjęta
po roku 1934. Świadczą o tym zdjęcia zachowane w archiwum klasztoru. Na zdjęciu z 1913 r. (po remoncie kościoła) widzimy obraz jeszcze
w sukience. Na późniejszym zdjęciu, robionym po następnym remoncie 1934 r., jest on już bez sukienki.

Opis formalno–treściowy
i kolorystyczny obrazu

Obraz, w kształcie pionowego
prostokąta, przedstawia dwie centralnie ustawione całe postacie. Widzimy świętego Józefa, który prowadzi młodocianego Jezusa.
Kompozycja obrazu jest głęboka.
Obie postacie kroczą na tle pejzażu,
po murawie bujnej, złożonej z traw
i roślin liściastych. W tle niebo szarozielonkawo–niebieskie. Bliżej postaci widać fragment skały. Z prawej
strony tło jest mgliste i ciemne. Ziemia brunatno czarna.
Postać świętego Józefa przedstawiona w trzech czwartych do widza po lewej stronie od Jezusa.

FOT. ARCH. SIÓSTR BERNARDYNEK

Sukienka

Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz
goręcej, z całego serca mego, kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę. Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym – tak jak Ty – umiał łączyć
życie czynne z głębokim życiem modlitwy. Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej
czystości. Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących
nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.
Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef!
Amen.

Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie

Przedstawiony jest jako wysoki,
szczupły mężczyzna. Głowa pokazana frontalnie, trochę pochylona
w stronę Jezusa i otoczona aureolą.
Święty Józef przedstawiony jako
człowiek starszy, o głowie suchej
i kościstej. Twarz świętego Józefa jest
prostokątna o rysach wydatnych typu
południowego, z obfitą i szeroką brodą i z wąsami. Włosy rozwiane, bujne
i siwe spadają na ramiona. Nos jest
ostry, usta zamknięte. Wzrok skierowany jest na Jezusa. Na czole widać
zmarszczki. Twarz ciemna, trochę
oświetlona z prawej strony.
Prawe ramię skierowane ku przodowi i mocno oświetlone. Święty Józef, lewą ręką, skierowaną w głąb obrazu, wsparty na długiej lasce. Prawą
ręką, ugiętą w łokciu i wysuniętą
ku przodowi, trzyma za lewą rękę
i energicznie prowadzi naprzód młodego Chrystusa. Widoczna jest lewa
stopa, zacieniona i skierowana w jednym kierunku z lewą stopą Jezusa.
Stopa obuta w trzewiki, jakby pantofle z podatnego materiału, może
sukna, bez obcasów.
Święty odziany jest w fałdzistą
ciemno szafirową, sięgająca ziemi szatę z grubej, miękkiej tkaniny
sztywno załamującej się na fałdach

i opierającej się ruchowi powietrza.
Przez lewe ramię narzucony zdrapowany od przodu rdzawo brunatny płaszcz, który rozwiewa się za
plecami Józefa.
Postać Chrystusa, idącego u prawego boku świętego Józefa, przedstawiona jest frontalnie do widza. Jezus jest małego wzrostu jako mniej
więcej 12–letni chłopiec. Wzrostem
sięga trochę wyżej łokcia swego
Opiekuna.
Głowa, lekko nachylona w prawą
stronę, pokazana frontalnie. Twarz
owalna i mocno oświetlona, ma wysokie czoło i prosty nos, usta zamknięte, policzki pulchne. Wzrok
pełen spokoju, skierowany prosto
lub w dal (zależy od punktu spojrzenia). Jasne loki włosów, kręcone
i gęste, sięgają ramion. Ręce miękko ugięte w lewą stronę.
W prawej ręce Jezus trzyma mały,
kolisty, wiklinowy koszyczek z narzędziami ciesielskimi. Lewą rękę
wyciąga w bok i pozwala ująć Józefowi na wysokości pasa.
Spod długiej szaty widoczne odsłonięte do kostek bose stopy ubrane w sandały z rzemykami. Z prawej strony na stopy pada światło.
Lewa stopa skierowana ku przodowi,

prawa cofnięta i ugięta w lewo, pozostaje z tyłu w ruchu kroczącym.
Jezus ubrany jest w szafirową szatę
o długich rękawach, okryty cynobrowym krótkim zdrapowanym płaszczem o trójkątnym kroju, zarzuconym na ramiona .
Sposób malowania świadczy
o rozmachu artysty, lecz nie jest
zbyt delikatny. Farby, kładzione gęstymi pasmami, zlewają się i zostawiają mnóstwo punkcików gruntu
nie pokrytych barwą. Staranniej wykończone są głowy. Pomarszczona
twarz św. Józefa i pełna młodzieńcza twarz Chrystusa są modelowane szczegółowo i wyraziście. „Szaty
wykazują schematyczne potraktowanie. Nie brak błędów w detalach, np.
ręce i dłonie, stopy, elementy draperii, światło na rękawie prawej ręki
św. Józefa”. Lewa ręka św. Józefa
prawdopodobnie została nieudolnie
przemalowana, a jej rysunek pozostawia wiele do życzenia. Skrócenie
ręki jest niezrozumiałe, chociaż reszta szczegółów odznacza się poprawniejszym rysunkiem. Koloryt obrazu mocno sczerniały pod wpływem
werniksów, ma ton ciemno brunatny. W jego cieniach ukrywa się wiele szczegółów.

Interpretując obraz świętego Józefa, nasuwają się przepuszczenia,
że dzieło to jest odzwierciedleniem
kultu świętego Józefa jako Żywiciela
Pana. Widzimy to w zatroskanej twarzy świętego Józefa i w wyraźnym
geście prowadzenia Jezusa, trzymając go za rękę. Laska, którą trzyma
w lewej ręce, jest znakiem przewodzącej i władczej potęgi, która wspiera i chroni. Ona wskazuje na Józefa jako na Opiekuna i Przewodnika.
Święty Józef przedstawiony jest
jako starzec. Motyw podeszłego wieku św. Józefa prawdopodobnie zaczerpnięty z apokryfów oraz z wypowiedzi niektórych Ojców Kościoła,
którzy w ten sposób bronili dziewictwo Marii przeciw heretykom.
Cała kompozycja tchnie ciszą,
a jednocześnie stłumionym napięciem. Owo napięcie sytuacji potęguje kontrast jasnej twarzy Jezusa
i ciemnego oblicza św. Józefa. Jezus pragnie iść własną drogą, inną
niż wskazuje święty Józef, jest świadomy swego posłannictwa, lecz jest
mu poddany i posłuszny. Koszyczek
z narzędziami ciesielskimi w prawej
ręce Jezusa prawdopodobnie zawiera młotek i gwoździe, symbolizując
zapowiedź męki Chrystusa.
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Zwiastun dobrej nowiny, świadek Chrystusa
ukrzyżowanego, orędownik prawdy i wolności
List Prymasa Polski przygotowujący do beatyﬁkacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
Umiłowani Siostry i Bracia,
tekstach Pisma
Świętego czytanych podczas
dzisiejszej niedzielnej Eucharystii mowa jest o dwóch niezwykle ważnych i cennych darach,
jakie otrzymujemy od Boga.
Są nimi sól i światło. Jedno
i drugie jest niezbędne dla życia człowieka i przyrody, która
go otacza. Sól przecież nadaje smak pokarmom i zachowuje je przed zepsuciem, światło
natomiast ogrzewa i oświeca.
Słowo Boże zwraca jednak naszą uwagę na głębsze znaczenie
tych darów. Obraz soli i światła
to nauka jaką otrzymuje każdy
z nas od Chrystusa. Jako Jego
uczniowie nosimy w sobie jej
niepowtarzalny „smak”. Naszym zaś zadaniem jest to, by
nie zatrzymywać Chrystusowej nauki dla siebie, ale należy przenosić ją tam, gdzie życie utraciło swój smak i panuje
ciemność. Dlatego tak ważne
jest nasze codzienne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa,
wówczas światło słowa Bożego,
które w sobie nosimy, zabłyśnie
w ciemnościach (Iz 58,10) i będzie świeciło wszystkim, którzy
są w domu (Mt 5,15).
Solą ziemi i światłem świata
był i ciągle jest Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Możemy o nim powiedzieć, tak jak
św. Paweł o sobie mówił mieszkańcom Koryntu, że nie przybył, aby błyszczeć słowem i mądrością, ale głosić Boże słowo,
nie znał niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, stawał przed ludźmi
w słabości i bojaźni, by ukazywać moc Bożą (por. 1Kor
2,1–5). Siedemdziesiąt jeden
lat temu, w święto Ofiarowania
Pańskiego, 2 lutego 1949 roku,
prymas Polski Stefan Wyszyński
stanął z wielkim drżeniem (1Kor
2,3), a jednocześnie z pokorą i dumą przed podwojami
„prastarej, płodnej matki kościołów polskich, bazyliki prymasowskiej”, by odbyć ingres
do gnieźnieńskiej katedry. Cztery dni później, 6 lutego, uczynił
to samo w stolicy Polski. W liście pasterskim na tą uroczystość napisał, że „ze czcią wielką
i z religijnym namaszczeniem”
stawia „swe stopy na warszawskim bruku (…) obmytym
krwią ofiarną najlepszych, bohaterskich dzieci tego wspaniałego miasta” (02.02.1949 r.).

FOT. ARCHIWUM INSTYTUTU PRYMASOWSKIEGO STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO

W

Prymas Wyszyński z dziećmi, Warszawa 20 stycznia 1973r.

Wracamy dziś pamięcią
do tych dwóch ingresów prymasa Polski, ponieważ przypominają one, że jego pasterska
posługa w naszej Ojczyźnie była
niczym sól i światło, bo dawała ludziom smak wiary na godne życie dzieci Bożych i wlewała nadzieję w niejedno ludzkie
serce, w którym zgasła ufność.
Kiedy prymas Stefan Wyszyński obejmował biskupie stolice
w Gnieźnie i Warszawie, wypowiedział program swojej posługi. W liście na dzień ingresu pisał: „Nie przychodzę jako
nieprzyjazny człowiek, ale jako
zwiastun Dobrej Nowiny! Idę
przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego (…). Idę,
by zwiastować Wam Ojca, który jest w niebie, (…) by głosić Wam miłość, pokój i dobro, by wszczepiać w dusze
Wasze nowe życie łaski Bożej, by serca otuchą krzepić”
(02.02.1949 r.).
Dzisiaj, kiedy spoglądamy
z perspektywy czasu na jego
ponad trzydziestoletnią prymasowską posługę, kiedy oczekujemy na czerwcowy dzień jego
beatyfikacji, z przekonaniem
możemy powiedzieć, że nakreślone zadania wypełnił. Nie
sposób wymienić wszystkich
Jego dokonańale warto zwrócić uwagę na niektóre z nich,
a zwłaszcza na słowa wypowiedziane przez niego u początku
prymasowskiej posługi, które
wiernie realizował i były dla niego drogowskazem.

„Przychodzę (…) jako
zwiastun Dobrej Nowiny”.

Prymas Stefan Wyszyński miał świadomość tego,

że w pierwszym rzędzie dla
powierzonych mu kapłanów
i wiernych jest pasterzem. Dlatego też, wielką wagę przykładał do głoszenia Bożego słowa.
Zdawał sobie sprawę z tego,
że „potrzebna jest światu Ewangelia, głoszona przez Kościół”
(Domaniewice, 23.05.1971),
a „biskup jest po to, by głosił Ewangelię” (Warszawa 24.09.1975). Nie sposób
zliczyć kazań, homilii, przemówień, listów pasterskich,
w których przepowiadał Dobrą
Nowinę o zbawieniu. Ten Boży
Pasterz był wiernym głosicielem Ewangelii w słowie i czynie. Bardzo kochał Kościół,
czuł się za niego odpowiedzialny, patrzył na niego oczami
samego Chrystusa jak na Oblubienicę. Zwiastowanie wiernym Dobrej Nowiny, rozumiał
jako zadanie, które ciągle musi
trwać. Prymas uczył, że „Ewangelia i krzyż to nie są zabytki, że Kościół to nie archiwum
– to aktualne życie! Nie wystarczy wspominać i mówić. Tak,
to było dobre tysiąc lat temu,
ale dziś? Właśnie i dziś aktualna jest Ewangelia i krzyż Chrystusowy, i dziś jest potrzebna
służba Kościoła Chrystusowego Narodowi przez biskupów
i kapłanów. Bo Kościół Chrystusowy to Kościół Boga Żywego, to Chrystus, który nie umiera. On żyje w nas!” (Gniezno,
24.04.1977 r.).
Istnieje dzisiaj potrzeba
przypomnienia tych prymasowskich słów, kiedy wiara w Polsce
u wielu ludzi, zwłaszcza w młodym pokoleniu, gaśnie. Kardynał Stefan Wyszyński staje się
dla nas ogromnym wyrzutem

sumienia, że niekiedy z obojętnością przechodzimy wobec
wyzwań Chrystusowej Ewangelii i przypominamy zwietrzałą sól, która utraciła swój smak
i nie świecimy przykładem żywej wiary otrzymanej na chrzcie
świętym (por. Mt 5,13.15). Nie
należy zapomnieć o tym, że wyrośliśmy z chrześcijańskich korzeni, tak jak i Europa, której jesteśmy częścią, wyrosła z tych
samych korzeni co Polska.

„Idę przepowiadać
Wam Chrystusa
ukrzyżowanego”.

Prymas Tysiąclecia jest dla
nas nie tylko wzorem przepowiadania Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jego życie dowodzi,
że możliwe jest zachowanie
właściwej równowagi pomiędzy tym, co się głosi, a codziennością. Był wierny temu,
co przyrzekł w dniu ingresu:
„Idę przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego”. Słowa
te urzeczywistniły się bardzo
szybko, kiedy doświadczył tułaczki i więzienia, pozbawiono
go możliwości spełniania biskupiej posługi, zabroniono bezpośrednich kontaktów z kapłanami i wiernymi jego dwóch
archidiecezji, odizolowano go
od świata, tak jakby był największym zbrodniarzem i przestępcą. Ale także po uwolnieniu,
niemal przez wszystkie lata prymasowskiej posługi, spotykał
się ze strony ówczesnej komunistycznej władzy z upokorzeniami, oskarżeniami o zdradę
Ojczyzny, o współpracę z obcymi mocarstwami. Stał się w ten
sposób świadkiem Chrystusa
ukrzyżowanego i przykładem

wytrwałego znoszenia każdych cierpień. Dlatego po latach, u schyłku swojego życia,
mógł otwarcie wyznać: „Z wielu
rzeczy musiałem zrezygnować.
Ale jednego nie mogłem się wyrzec: odwagi, męstwa i gotowości na każdą ofiarę, której Pan
Bóg ode mnie zażąda. A wiecie, że zażądał wiele.” (Gniezno, 02.02.1979 r.).
Kiedy patrzymy na ten jakże bolesny, ale i potrzebny wymiar życia prymasa Stefana
Wyszyńskiego, przypominamy
sobie słowa św. Pawła z drugiego dzisiejszego czytania:
Postanowiłem (…) nie znać
niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (1Kor 2,2). Prawdziwy
uczeń Chrystusa bierze każdego dnia krzyż i w ten sposób
Go naśladuje (por. Mt 16,24).
Chociaż współczesny człowiek często wzbrania się przed
taką perspektywą swojego życia i chciałby uciec przed tym,
co wymaga trudu, poświęcenia
i odwagi w wyznawaniu wiary, to tylko w taki sposób idzie
się do świętości i doskonałości
– przez krzyż i ofiarę z życia.
Przypomina nam o tym sam
Chrystus, który będąc w pełni solą ziemi i światłem świata nadaje smak i moc naszemu życiu. Przypomina o tym
również Wielki Prymas Tysiąclecia poprzez swoją heroiczną wiarę, która nie cofnęła się
nawet przed upokarzającym
więzieniem.

„Przychodzę (…), by serca
otuchą krzepić”.

Ksiądz prymas Stefan Wyszyński zapewniał też w dniu
swojego ingresu, że przychodzi, by serca otuchą krzepić.
Zadanie to wypełniał nie tylko
poprzez głoszenie Ewangelii,
ale również przez to, że okazał
się prawdziwym Ojcem Narodu sponiewieranego, upokorzonego i zniewolonego przez
komunistyczny reżim. Dlatego wołał do rządzących, by
uszanowali „prawo do prawdy, prawo do sprawiedliwości, prawo do szacunku, prawo
do miłości, prawo do wolności,
prawo do wolności sumienia,
wyznania i do służby Bożej, prawo do katolickiego wychowania dzieci i młodzieży” (Gniezno, 14.04.1966 r.). Wiele razy
upominał się o te elementarne prawa przysługujące każdemu człowiekowi. W okresach
niepokojów społecznych zapewniał, że „Kościół nigdy nie

mobilizuje dzieci żadnego narodu przeciwko temu narodowi i jego prawdziwemu dobru,
przeciwko państwu i tym, którzy państwem władają” (Gniezno, 14.04.1966 r.).
Wsłuchując się w głosy
współczesnych polityków, ludzi
nauki i kultury, dziennikarzy
i publicystów, osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, należy przypomnieć jakże aktualne dzisiaj
słowa wielkiego Ojca Narodu,
które mogą stać się przesłaniem kierowanym do każdego z nas. „Jesteśmy przekonani – mówił prymas Stefan
Wyszyński – że lepiej jest, gdy
Naród wierzy, niż gdyby nie
wierzył, że umacnianie wiary
bardziej służy jedności Narodu, aniżeli jej niszczenie. (…)
Umacnianie w Narodzie wiary w Boga Jedynego i Żywego dobrze Polsce służy. Sami
oceńcie, co lepiej służy Narodowi: czy to, że jest zjednoczony w imię Boga Żywego,
czy to, że jest bez Boga w sercu?” (Gdańsk, 18.01.1959 r.).
Trwając w oczekiwaniu
na beatyfikację wiernego i oddanego Chrystusowi Pasterza,
nie ustawajmy w pogłębianiu
naszej wiary. Wracajmy do naszych korzeni, do chrztu świętego, który uczynił nas dziećmi
Bożymi i dał nam nowe życie
w Chrystusie. Bądźmy też wyrazicielami głębokiej wdzięczności wobec Boga za wkrótce
błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który w naszych
czasach staje się przykładem
świadka Chrystusowej Ewangelii, uczy wiernego trwania
pod Jego krzyżem i jest ojcem, który otuchą krzepi ludzkie serca.
Niech czas, poprzedzający
dzień beatyfikacji Czcigodnego
Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanie się dla
wszystkich okazją do przypomnienia sobie jego nauczania.
Niech przez modlitwę przygotuje nas i sprawi, abyśmy odpowiadając na nasze powołanie,
stawali się w tym świecie solą
ziemi i światłem świata, którzy
– jak wzywa nas papież Franciszek – będą dawać innym
„wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana” (por. EG
121). Na owocne przeżycie duchowego przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia
wszystkim z serca błogosławię
+ WOJCIECH POLAK
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
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Prymas Wyszyński w słowie i obrazie
7
czerwca tego roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja
Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Po 39 latach od śmierci ten wybitnych
duchowny i przywódca narodu zostanie wyniesiony na ołtarze. Stanie
się zadość powszechnemu od dawna
w Polsce przekonaniu, że Prymas Tysiąclecia był osobą świętą, wyjątkową
w swojej pobożności i pełną poświęcenia działalnością na rzecz kraju i narodu. Proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego rozpoczął się w 1989 r.
i trwał 30 lat. W styczniu 2019 r. komisja lekarzy z Watykanu zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu.
Dotyczy on 19–latki ze Szczecina,
która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans
na przeżycie. Wtedy grupa zakonnic
rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie
za wstawiennictwem Stefana Wyszyńskiego, które nastąpiło nagle i zostało
uznane za trwałe. Niezbędny – i chyba najważniejszy – warunek wyniesienia na ołtarze został spełniony.
Z tej okazji postać i dorobek Prymasa Tysiąclecia przypomniało krakowskie wydawnictwo Biały Kruk,
które przygotowało album zatytułowany „Święty Prymas”. Otwiera go
tekst napisany w 1971 r. przez kard.
Karola Wojtyłę „Znaczenie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła”. Ówczesny metropolita krakowski przedstawił w nim postać i dorobek Prymasa od momentu

objęcia przez niego urzędu w 1948 r.,
przez kontakty z kolejnymi papieżami Janem XXIII i Pawłem VI, udział
w Soborze Watykańskim II aż po obchody Millenium Chrztu Polski.
W części drugiej albumu znalazł się
artykuł ks. prof. Waldemara Chrostowskiego dotyczący aktualności
przesłania kard. Stefana Wyszyńskiego. Ks. Chrostowski ma szczególne
powody, by pisać o Prymasie: został
przez niego wyświęcony na kapłana,
a później dzięki niemu mógł odbyć
studia biblijne w Rzymie i Jerozolimie.
Obydwa te teksty zilustrowane
są zdjęciami wykonanymi przed laty
i współcześnie przez znanych fotografików: Ryszarda Rzepeckiego i Adama Bujaka. Oglądamy na nich całą
życiową drogę Stefana Wyszyńskiego: od miejscowości, w której się urodził, przez okres seminaryjny, kapłański i biskupi, posługę prymasowską,
aż po ostatnie dni życia. Są unikatowe zdjęcia z papieżami Piusem XII,
Janem XXIII i Pawłem VI (te ostatnie wykonane podczas zapomnianej
dziś pielgrzymki Polaków do Rzymu
z okazji Roku Świętego w październiku 1975 r.). Nie brakuje też fotografii Prymasa z kardynałem Wojtyłą.
Jak wiadomo, metropolita krakowski
był bliskim współpracownikiem Wyszyńskiego w dziele ewangelizacji narodu, stąd ich liczne spotkania i kontakty uwiecznione na fotografiach
(np. podczas corocznych krakowskich procesji ku czci św. Stanisława).

Znajdziemy w albumie także zdjęcia ze słynnych obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Władze PRL chciały je przykryć własnymi
uroczystościami pod hasłem Tysiąclecia Państwa Polskiego, więc Kościół
i wierni pod przewodem Prymasa
z tym większą gorliwością świętowali to ważne religijne wydarzenie. Ciekawe są też zdjęcia z miejsc internowania kard. Wyszyńskiego. Oglądamy
na nich cele w klasztorach w Prudniku, Rywałdzie i Komańczy, w których
w skromnych warunkach był przetrzymywany. Wówczas były to miejsca odosobnienia, dziś to miejsca
kultu związane z osobą Wielkiego
Prymasa. Poruszające są np. stacje drogi krzyżowej, które Wyszyński wypisał własnoręcznie ołówkiem
na ścianach celi w rywałdzkim klasztorze. Album kończą wzruszające
zdjęcia papieża Jana Pawła II, który
modlił się przy grobie Prymasa Tysiąclecia w warszawskiej katedrze
św. Jana.
PAWEŁ STACHNIK

„Święty Prymas”, 136 str., 20,5
x 28 cm, twarda okładka, Biały
Kruk, Kraków 2019
ZAMÓWIENIA: Wydawnictwo
Biały Kruk, ul. Szwedzka 38,
30–324 Kraków.
Tel: 12 260 32 40, 12 260 32 90,
12 254 56 02,
e–mail: marketing@bialykruk.pl

Zeszyty formacyjne o. Bogdana Kocańdy OFMConv
rozwiązują problemy:
DUSZPASTERZY, którzy nie mają wizji całościowej formacji wspólnot świeckich,
LIDERÓW WSPÓLNOT, którzy nie mają odpowiednich materiałów formacyjnych,
OSÓB WE WSPÓLNOTACH, które inwestują we własny rozwój więcej niż inni,
OSÓB WIERZĄCYCH, NIE BĘDĄCYCH WE WSPÓLNOTACH KOŚCIELNYCH,
które chcą wzrastać w życiu chrześcijańskim,
TYCH, KTÓRZY CHCIELIBY ZOSTAĆ ZAŁOŻYCIELAMI WSPÓLNOT
I POSZUKUJĄ CHARYZMATYCZNEJ WIZJI, bowiem otrzymują:
 konkretną strukturę formacji i treść formacyjną,
 łatwe i praktyczne przygotowanie spotkań wspólnot i grup duszpasterskich,
 pomoc w pracy z małymi grupami,
 konkretne metody działania ewangelizacyjnego,
 narzędzia do kształtowania postaw ucznia, świadka, charyzmatyka, lidera,
 dodatkowy czas, którego już nie trzeba poświęcać na przygotowanie katechez,
 poczucie spełnienia dobra przez ﬁnansowe wsparcie dzieł prowadzonych przez
Fundację RSC.
Możesz je zamówić w siedzibie Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka,
ul Franciszkańska 1,
34–322 Gilowice, tel. 511 380 403,
pisząc na adres: fundacja.rsc@franciszkanie.pl
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To nie jest książka.
To dzieło sztuki.

Księga Jedności Narodu
Od Wydawców
Wydając Księgę Jedności Narodu, przyświecało nam kilka celów. Najpierw myśleliśmy o pięknie. Pragniemy oddziaływać
przez piękno tej księgi. A jest to wartość
uniwersalna, dostępna niemal dla każdego. Drugim naszym celem było uczcić największego spośród synów polskiej ziemi.
A są ku temu ważne okoliczności: 40 lecie
pontyfikatu/16 X 2018/, 40 lecie pierwszej
pielgrzymki JP II do Polski/2–10 VI 2019/
i 100 lecie urodzin/18 V 2020/. Trzecim
naszym celem było wpisanie naszego dzieła w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości. To co pozwala nam utrzymać
niepodległość Ojczyzny, jest treścią naszej
Księgi. Jest jeszcze czwarty cel: głód jedności naszego Narodu. Wierzymy, że Księga
którą dajemy Polakom, może stać się pokarmem w tym głodzie.
Praca nad Księgą
Nad księgą pracowaliśmy ponad 5 lat.
Zawiera ona 9101 myśli, sentencji i aforyzmów świętego Papieża Jana Pawła II.
Podzieliliśmy je na 325 tematów. Księga
posiada indeks szczegółowy i noty bibliograficzne. W treść dzieła włączyliśmy
papieskie portrety autorstwa Jerzego Rymara. Artysta gdy rozpoczynał pracę nad
rysunkami z ogromnym bólem trwał w wyniszczających nałogach/alkoholizm i narkomania/. Kiedy zakończył papieskie portrety, był już innym człowiekiem. W Jego
życiu doszło do całkowitej przemiany.
Na początku księgi umieściliśmy certyfikat
z jej kolejnym numerem.
Wersja jubilerska
Edycja ta nawiązuje do średniowiecznych
szczytowych osiągnięć ludzkiej twórczości w oprawianiu ksiąg. Cała oprawa jest
metalowa pokryta złotem i srebrem. Wysadzana malachitami i turkusami. Na przedniej okładce umieściliśmy wizerunek
Ojca Świętego w artystycznej interpretacji Mariusza i Kamila Drapikowskich. Papież ujmuje dłonią krzyż. Nogi Chrystusa
nie są przybite do krzyża lecz spoczywają

na dłoniach Jana Pawła II. Całość wkomponowano w gotycki ornament. Tylna strona okładki przedstawia 6 scen z życia Ojca
Świętego. Na górze: święcenia kapłańskie,
przyjęcie sakry biskupiej i wybór na papieża. Na dole zamieściliśmy: pocałunek ziemi, spotkanie z niedoszłym zabójcą i symboliczny detal z pogrzebu – zamykającą się
księgę na trumnie. W centralne miejsce
wpisano herb papieski, a całość otulono
ornamentyką gotycką. Grzbiet Księgi jest
złocony.
Księga jest ręcznie oprawiona w barwioną skórę koźlęcą. Obita jest na deskach
scalających całość księgi. Krańce grzbietu
ograniczają rzemienne, ręcznie haftowane, dwukolorową nicią kapitałki. W górnej
krawędzi grzbietu osadzone są trzy, rożnych wzorów i kolorów lasety/zakładki/
ze skórzanymi tłoczonymi zakończeniami.
Na obitej skórą desce, mocowane są metalowe okucia. Montaż wykonano według
starych technik rzemieślniczych. Są one
ręcznie dopasowane i mocowane specjalnymi złoconymi gwoździami. Część metalowa wykonana jest z czystej 100 % miedzi.
Galwanicznie została ona srebrzona i selektywnie złocona 24 karatowym zlotem.
Całe pokrycie jest postarzane chemicznie i ręcznie polerowane, aż do uzyskania
efektu „starej oprawy”. Pokrycie kruszcami
szlachetnymi jest dodatkowo zabezpieczone specjalnym transparentnym lakierem, służącym jako dodatkowa ochrona.
W projekcie metalowych części koładki,
przewidziano zdobienia kamieniami jubilerskimi, w zależności od wyboru: turkus,
malachit, lapis, koral i bursztyn. Łącznie
w oprawie umieszczono 44 kamienie jubilerskie.
Dedykacja
Na początku księgi przeznaczyliśmy jedną
stronę na dedykację. Osoba nabywająca
Księgę, może podać nam tekst, który pragnie tam zamieścić. Wyspecjalizowany kaligraf, w stylu czcionki, która zawarta jest
w treści Księgi, napisze dedykację, która
wpisana jest w bogatą ornamentykę.

Niezwykły prezent na każdą dużą uroczystość
Możliwość zakupu na raty
Kontakt: tel. 575–113–125 email: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl
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Być kapłanem dziś
„Musicie być solidarni z narodem. Stylem życia bliscy
przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodziny. (…)
Z tego będzie was sądził Bóg i wasze sumienie (…).
Byłoby prawdziwym dramatem, gdyby sytuacja bytowa
księży, wolność od wielu codziennych udręk, z którymi
muszą borykać się często świeccy, stworzyły pomiędzy
duchowieństwem a wiernymi jakąś obcość.”.
Jan Paweł II, Przemówienie do alumnów, księży i zakonników
zgromadzonych w katedrze w Szczecinie – 11. 06. 1987.
iszący poniższe zamyślenie
chce w tym krótkim tekście
odnieść się do zagadnienia,
które sformułował: „stosunek do duchowieństwa
i Kościoła w społeczeństwie polskim
w czasach współczesnych”.
W tym miejscu pragnę zaznaczyć,
iż celem niniejszego rozważania nie
jest chęć gloryfikacji Kościoła i duchowieństwa w dzisiejszej Polsce,
ani też usprawiedliwiania Kościoła i duchowieństwa, lecz wydobycie
na światło dzienne prawdy o polskim Kościele.
Kapłan we współczesnym świecie ma do spełnienia ogromną rolę.
Musi być człowiekiem, który jest autentycznym świadkiem Pana Jezusa,
który całkowicie poświęcił się Panu
Bogu i wiernym. I tylko wtedy taki
kapłan będzie mógł skutecznie oddziaływać na innych – prowadząc

P

ich ku Bogu. I z tym się każdy zgodzi. O takich kapłanach mówił i wołał o takich kapłanów święty Jan Paweł II, Benedykt XVI i teraz mówi
i woła papież Franciszek.
I piszę to z całym przekonaniem, że w Polsce jest dziś, i była
wcześniej – cała rzesza takich kapłanów, świętych kapłanów, którzy
każdego dnia dają piękne świadectwo życia poprzez rozmaite formy
pracy duszpasterskiej: na ambonie,
w przedszkolu, w szkole, w konfesjonale, w szpitalu, w kancelarii parafialnej, w pracy z ministrantami,
dziećmi Maryi, w prowadzeniu rozmaitych grup modlitewnych. Można
by jeszcze długo wymieniać, ale nie
o to chodzi. Chodzi raczej o to, aby
współczesny Polak sumiennie i sprawiedliwie oceniał Kościół i stan duchowny. A z tym to już jest problem.
Problemem jest uznanie prawdy za

prawdę, którą się często zaczernia,
mówi półprawdy. Jest to bardzo często po prostu niezrozumiały bełkot,
od którego roi się w środkach masowego przekazu: prasie, radiu, telewizji, Internecie. Jest to jakaś szatańska
sprawa. I tym karmią się młodzi ludzie, którzy kształtują w ten sposób
fałszywy pogląd na Kościół, księży
i cały świat. Coś niesłychanego, jak
wielka i negatywna moc środków
masowego przekazu.
Jakże dziś łatwo rzuca się oskarżenia na Kościół. Mówi się, że nie
idzie on z duchem czasu, że nie jest
przychylny człowiekowi, że trzyma
się „starych” zasad, które nie pasują do obecnych czasów (zabrania eutanazji, aborcji, antykoncepcji, in vitro).
Dzisiejszy Polak, zwłaszcza młody, coraz częściej deklaruje zasadę:
„jestem wierzącym, ale nie praktykuję”. Mówi też często: „Kościół nie
jest mi do niczego potrzebny”, albo
stwierdza: „księża, to nieroby, którzy
tylko myślą o kasie, dobrym samochodzie i wygodnym życiu”.
Zadać trzeba pytanie: komu
zależy na zdyskredytowaniu Kościoła i duchowieństwa w Polsce?
Myślę, że nie trzeba odpowiadać
na to pytanie, bo każdy doskonale
zna odpowiedź.
I jeszcze jedno stwierdzenie,
zresztą bardzo trafne – na temat Kościoła i duchowieństwa wypowiada

się dziś wielu ludzi, którzy tak naprawdę nigdy nie byli w Kościele,
nie poznali Kościoła, nie znają pracy
kapłańskiej. Mówią często bez sensu, bez znajomości historii Kościoła
w Polsce, opierając się tylko i wyłącznie na pogłoskach, fałszywych doniesieniach, dwuznacznych opiniach,
które nie mają pokrycia w konkretnej rzeczywistości.
Dzięki Bogu jest jeszcze w naszym społeczeństwie ogromna rzesza wiernych, też ludzi młodych,
którzy umieją docenić pracę księży i Kościół, który miał i ma ogromne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich
i chrześcijańskich.
Ojciec święty Jan Paweł II w 1995
roku w Skoczowie wołał o ludzi sumienia w Polsce. Powiedział wówczas m.in.:
„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj
przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je
rozwiązywać mądrze i wytrwale.
Jednak najbardziej podstawowym
problemem pozostaje sprawa ładu
moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska
woła dzisiaj nade wszystko o ludzi
sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim
w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie

zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je
w sobie i wokół siebie, a także nie
godzić się nigdy na zło, w myśl
słów św. Pawła: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!"
(Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać.
Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie
królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach,
w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy
także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne,
nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej
solidarności. (…)”.
I dziś trzeba wołać, może jeszcze głośniej o ludzi sumienia w naszej Ojczyźnie, abyśmy umieli sprawiedliwie oceniać zło i skutecznie je
piętnować, ale i sprawiedliwie dostrzegać dobro, ogromne dobro, które jest udziałem Kościoła i duchowieństwa w Polsce.
Trzeba się modlić o to, aby zwyciężyło dobro i raz jeszcze powtórzyć za św. Pawłem, aby dobrem
zwyciężać zło.
KS. MAREK RUSECKI

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu
ieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w osobnej kaplicy
obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Mieści ona jednorazowo około 40 osób, z tego powodu liczba chętnych do modlitwy w tym
samym czasie jest ograniczona. Adoracja nocna trwa od godz. 21:00 do 6:00,
można jednak rozpocząć czuwanie parafii wcześniej już w godzinach południowych. W nocy może czuwać jedna
grupa całą noc lub kilka grup w poszczególnych godzinach (zależy to od
możliwości dojazdu i podejmowanych
zajęć w dniu po nocnym czuwaniu).
Modlitwa adoracji odbywa się w ciszy.
W przypadku grupy z parafii może ona
być prowadzona na głos, jednak należy
zachować ciszę w godz. 23:00–23:30,
1:30–2:00 oraz od 4:00–4:30.
Potwierdzenie podjęcia adoracji w konkretnym dniu i godzinie należy zgłaszać z tygodniowym
wyprzedzeniem:
• osobiście w Punkcie Informacyjnym Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
• telefonicznie na numer: (12) 252–
33–11 lub 252–33–33
• drogą elektroniczną na adres:
adoracja@milosierdzie.pl

W

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym lub na
stronie:
www.milosierdzie.pl/adoracja.php

Dojazd do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie
– Łagiewnikach:

Samochody osobowe mogą dojechać na parking obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Jadąc z kierunku Katowic, Warszawy lub Rzeszowa
najlepiej kierować się na południowe
obejście autostradowe wokół Krakowa i zjechać oznaczonym zjazdem
na Łagiewniki. Jadąc od Zakopanego można również wjechać na obwodnicę Krakowa na kierunek Rzeszów i zjechać oznaczonym zjazdem
na Łagiewniki. Jest także możliwość
zjazdu z „zakopianki” wprost na ul.
Siostry Faustyny przy stacji kolejowej
Kraków–Łagiewniki.
W kierunku Łagiewnik można się
dostać również tramwajami następujących linii: nr 8, 19 (odjeżdża z Dworca Głównego), 22. Należy wysiąść na
przystanku „Sanktuarium”.
Dojazd autokarem według oznaczeń
drogowych na parking przy ul. Motarskiego; dojście z parkingu wprost na
Bazylikę.
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Dzień życia konsekrowanego
lutego osoby konsekrowane: zakonnice, zakonnicy, członkowie instytutów
świeckich, pustelnicy, dziewice i wdowy konsekrowane obchodzą swoje święto. Kim
są osoby konsekrowane?
To mężczyźni i kobiety, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych – posłuszeństwa, ubóstwa
i czystości – są w sposób szczególny poświęceni Bogu i całkowicie
oddają się Mu do dyspozycji. Warto wspomnieć w modlitwie o tych,
którzy na całym świecie dają świadectwo życia dla Boga.

2

Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest w Kościele
od 1997 roku. Ustanowił go Ojciec
Święty Jan Paweł II. Wybrał datę 2
lutego, kiedy w liturgii wspomina się
ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Dzień Życia Konsekrowanego jest
zachętą do modlitwy o powołania
zakonne. To święto wszystkich ludzi, którzy idą za Jezusem.
Kilka lat temu biskupi w liście
na Dzień Życia Konsekrowanego
pisali: „Nie myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla tych, którzy nie są w stanie
poradzić sobie w życiu. Nie ulegaj przewrotnej mentalności świata, wedle której sensem życia jest
bogactwo i przyjemność. Jeśli słyszysz głos Mistrza, który Cię wzywa
– odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem jest On sam,
Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione. Jeśli Pan Cię wzywa,
nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli wypłynąć na głębię”.

Tajemnica życia
konsekrowanego

Osoby konsekrowane są znakiem
dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są daleko od Kościoła, którzy
są pogubieni, żyją w beznadziei,
czy na rozdrożu. Radykalne opowiedzenie się za Chrystusem osób
zakonnych nie oznacza wygodnego sposobu na życie, ale posługę
wobec świata. Konsekracja to nie
duma, triumf czy powierzchowność, ale podejmowanie trudów
krzyża każdego dnia. To bezinteresowność i całkowite oddanie siebie
Bogu i innym.
W lutym 2017 roku papież Franciszek zwracając się do osób konsekrowanych, powiedział: „Wszyscy jesteśmy świadomi przeżywanej
przez nas transformacji wielokulturowej. Nikt jej nie kwestionuje. Stąd
wypływa konieczność, aby konsekrowani mężczyźni i kobiety byli
wraz z Jezusem włączeni w życie,
w centrum tych wielkich przemian.

FOT. ARCHIWUM SIÓSTR BERNARDYNEK

Życie spełnione

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz u Bernardynek w uroczystość Św. Józefa.

Misja – zgodnie z wszelkim szczególnym charyzmatem – to ta, która nam przypomina, że zostaliśmy
zaproszeni, aby być zaczynem tego
konkretnego ciasta. Z pewnością
może być lepsza ‘mąka’, ale Pan
nas zaprosił, abyśmy byli zaczynem
tu i teraz, z nasuwającymi się wyzwaniami. Nie z postawą obronną, nie poruszeni naszymi lękami,
ale z rękoma na pługu, starając się,
aby wzrosło ziarno wiele razy zasiane pośród kąkolu. Umieszczenie
Jezusa pośród swego ludu oznacza
posiadanie serca kontemplacyjnego, zdolnego do rozpoznania, jak
Bóg podąża drogami naszych miast,
naszych krajów, naszych dzielnic.
Umieszczenie Jezusa pośród swego
ludu oznacza branie na siebie i pragnienie pomóc w niesieniu krzyża
naszych braci. To chęć dotknięcia
ran Jezusa w ranach świata poranionego, tęskniącego i błagającego
o wskrzeszenie.
Wraz z Jezusem stanąć pośród
swego ludu! Nie jako aktywiści
wiary, ale jako mężczyźni i kobiety,
którzy nieustannie otrzymują przebaczenie, mężczyźni i kobiety namaszczeni w chrzcie, aby dzielić się
tym namaszczeniem i pocieszeniem
Boga z innymi”.

Niezwykła posługa

W Polsce działała obecnie blisko
180 zakonów i zgromadzeń zakonnych, do których należy ponad 32
tys. osób. Każda wspólnota, wypełniając wiernie swój charyzmat, służy nie tylko Kościołowi, ale podejmuje szereg inicjatyw społecznych,
nastawionych na pomoc drugiemu

człowiekowi. Osoby konsekrowane
są bardzo potrzebne w dzisiejszym
świecie. Wiele zgromadzeń prowadzi działalność szkolno–wychowawczą. Szczególnym obszarem
zaangażowania wspólnot zakonnych jest również edukacja. Żłobki i przedszkola, tworzone na wzór
dawnych ochronek, dzięki odpowiednio opracowanym metodom
wychowawczym cieszą się dużym
uznaniem. Placówki wspomagają wszechstronny rozwój dziecka
odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych siostry zakonne i księża kładą nacisk
na kształtowanie w wychowankach
umiejętności kierowania się dobrem wspólnym, rozwijanie w nich
wrażliwości na potrzeby innych ludzi, uczenie odpowiedzialności oraz
zdrowej tolerancji, a także kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych i estetycznych.
Charyzmatem wielu zgromadzeń
zakonnych jest opieka nad ludźmi
chorymi oraz potrzebującymi i samotnymi. Siostry zakonne i prowadzą działalność pielęgniarską
w szpitalach, domach, zakładach
opiekuńczo–rehabilitacyjnych, charytatywną służąc najbardziej potrzebującym. Pełnią również posługę
w domach wypoczynkowych i rekolekcyjnych, a także włączają się
w pracę w parafiach: podejmują posługę, jako katechetki, zakrystianki,
organistki, kucharki.
W Polsce działają 83 klasztory klauzurowe. Dla mieszkających w nich mniszek centrum

działalności stanowi modlitwa
i kontemplacja. Dlatego wiele osób
zmagających się z chorobą lub

cierpieniem powierza im swoje intencje. Siostry podejmują również
prace możliwe do wykonania na terenie klasztoru: szyją szaty liturgiczne, wypiekają komunikanty. Warto też wspomnieć o prowadzonych
przez siostry oknach życia. We Wrocławiu utworzyły je boromeuszki, w Płocku – siostry miłosierdzia,
w Warszawie – loretanki.
Księża, ojcowie i bracia zakonni
zajmują się przede wszystkim prowadzeniem parafii i pracują w duszpasterstwie parafialnym, uczą katechezy, pełnią też funkcję kapelanów
szpitalnych.
Od samego początku przybycia
zakonów na ziemie polskie stały się
one ośrodkami ewangelizacji i katechizacji, ale także rozwoju kultury,
rolnictwa i gospodarki, a w kolejnych stuleciach szkolnictwa, pracy wychowawczej i charytatywnej.
Dzisiaj również potrzeba odważnej, pełnej wiary obecności i pracy
zakonników i zakonnic dla przybliżenia ludziom Chrystusa, który uczy
jak i po co żyć.
Bądźmy wdzięczni osobom konsekrowanym: siostrom zakonny, zakonnikom, członkom zgromadzeń
i instytutów życia konsekrowanego
za ich żywą wiarę i twórczą obecność. Otoczmy je modlitwą i prośmy
o nowe i święte powołania do życia
zakonnego.
MONIKA NOWAK

Rekolekcje z Postem Daniela
wg dr Ewy Dąbrowskiej
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic

*

Rekolekcje pogłębione przez post warzywny
jako droga do zdrowia fizycznego i duchowego
ZAPRASZAMY:
- udręczonych problemami zdrowotnymi
(choroby serca, krążenia, nadciśnienie,
otyłość, cukrzyca, rzs, choroby zwyrodnieniowe
stawów, schorzenia układu pokarmowego,
grzybica, niska odporność i wiele innych)
- zainteresowanych profilaktyką zdrowia,
racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem
życia
- potrzebujących odpoczynku, wyciszenia,
pomocy duchowej
- pragnących przeżyć post w atmosferze radości
- oczekujących na spotkanie z Bogiem
przebaczającym i uzdrawiającym

Terminy
w 2020r.
16.03-26.03.
20.04-30.04.
11.05-21.05.
15.06-25.06.
06.07-16.07.
20.07-30.07.
10.08-20.08.
14.09-24.09.
05.10-15.10.
09.11-19.11.

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY

tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl www.zaborowiec.pl
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Dlaczego „Wyklęci”

Po upadku PRL, tych którzy walczyli po zakończeniu drugiej wojny światowej o niepodległość Polski
nazwano „Żołnierzami Wyklętymi”,
bo na taki los skazali ich komuniści,
którzy nie tylko ich mordowali i torturowali, ale uczynili wszystko, aby
zhańbić po śmierci i w końcu skazać
na zapomnienie. Jeden z ubeków mówił: „zadaniem naszym jest nie tylko
zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach
społeczeństwa”. Nie zabrakło więc nie
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W hołdzie „Wyklętym”
chociażby złamane kości żeber, popękane żuchwy. Oględziny przeprowadzone przez naszych lekarzy sądowych wskazują wyraźnie, że w wielu
przypadkach przed śmiercią tych ludzi męczono i co do tego nie mamy
najmniejszej wątpliwości”.

Zacieranie śladów zbrodni

FOT. WIKIMEDIA COMMONS

ołnierze Wyklęci jako pierwsi
walczyli po wojnie z komunistycznym reżimem w Polsce.
Dla większości z nich była
to ta sama walka, na podjęcie której zdecydowali się w 1939
roku – walka o niepodległość Ojczyzny. Zmienił się tylko wróg. 1 marca
obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
„My chcemy Polski suwerennej,
Polski chrześcijańskiej, Polski – polskiej! (…) Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny czy na gruzach
kochanej stolicy – Warszawy – z Niemcami, by świętej Ojczyźnie zerwać pęta
niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać
na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał
Polską Ziemię” – tak cel tej powojennej walki przedstawiał kpt. Władysław
Łukasiuk „Młot”, dowódca 6. Brygady Wileńskiej AK, legenda Podlasia. Tak też myśleli inni dowódcy i ich
podwładni pozostający w konspiracji.
„Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć
lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich
mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.
(…) Sumienie Narodu – to my!” – pisał w jednej z ulotek, klejonych na murach Gdańska wczesną wiosną 1946
roku, mjr Zygmunt Szendzielarz, sławny „Łupaszko”, dowódca odtworzonej
na Pomorzu 5. Wileńskiej Brygady AK.
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Kadra 5. Brygady Wileńskiej AK, w środku dowódca mjr Zygmunt
Szendzielarz–Łupaszko

tylko mordujących ich funkcjonariuszy
UB, prokuratorów, sędziów, ale i tych
co zabijali słowem – pisali oszczercze
książki, wiersze, reżyserowali i kręcili tendencyjne filmy, rzeźbili pomniki zbrodniarzy.
Gdy w 1989 roku upadł komunizm, wydawało się, że odzyskująca
wolność Polska zacznie budowę nowego państwa od fundamentów, a jednym z jego filarów będzie szacunek dla
tych, którzy o tę niepodległość walczyli, tak jak Druga Rzeczypospolita zadbała o ostatnich powstańców styczniowych. Historia potoczyła się jednak
inaczej. Pozostali „Żołnierzami Wyklętymi”. Taki tytuł nosiła poświęcona im
wystawa, przygotowana w 1993 roku
przez grupę młodych ludzi, związanych z Ligą Republikańską oraz książka Jerzego Ślaskiego.

Dopiero w 23. roku od upadku komunizmu podjęto prace ekshumacyjne na warszawskiej „Łączce”, miejscu, gdzie jak przypuszczano znajdują
się ofiary komunistycznych mordów.
Kierujący ekshumacją dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, dziś wiceprezes IPN,
ujawnił, iż „około dwóch trzecich
odnalezionych szczątków nosi ślady
po katyńskiej metodzie uśmiercania.
Oznacza to, że ogromną większość
ludzi tam pochowanych uśmiercono strzałem w potylicę z bliskiej odległości. Część szczątków nie nosi jednak śladów uśmiercenia poprzez strzał
z pistoletu, co wskazuje, że zostali zamordowani w inny sposób. Niektórzy
mogli zostać powieszeni, bo część egzekucji odbywała się właśnie w ten sposób. (…) O tym, że niektóre osoby były
przed śmiercią torturowane, świadczą

Groby były maskowane, a część ciał
próbowano rozpuścić substancjami
chemicznymi. Komuniści chcieli bowiem zatrzeć wszelkie ślady. Otwarte
mogiły jednak przemówiły ujawniając
jednocześnie prawdę o katach „Żołnierzy Wyklętych”. „Sprawców tych
zbrodni cechowało przede wszystkim
to, że obok sowieckich metod uśmiercania, podobnie jak oprawcy w ZSRS,
potrafili zacierać ślady po miejscach
pochówków. Ponadto odznaczali się
brakiem szacunku do ciał nieżyjących
już osób, traktując je w sposób urągający wszelkim zasadom obowiązującym w cywilizowanym świecie. Wrzucanie tych ludzi do jam grobowych
po kilka osób, a następnie zacieranie
śladów świadczy, jaki był stosunek katów do ofiar. Żałuję, że przez 23 lata
od upadku komunizmu w Polsce żadnemu z tych oprawców: funkcjonariuszy straży więziennej, którzy dokonywali pochówków i są odpowiedzialni
za taki, a nie inny sposób postępowania, nie udało się postawić zarzutów zbezczeszczenia zwłok. Szkoda
też, że żaden z uczestników tego niecnego procederu nie wyraził skruchy
za to, co zrobił, ani nie wykazał chęci naprawy swoich błędów sprzed lat
i nie wskazał miejsca, gdzie potajemnie
grzebano ofiary” – podkreślił Krzysztof Szwagrzyk.
Dzięki pracom ekshumacyjnym
udało się odnaleźć m.in. szczątki legendarnych niezłomnych dowódców

antykomunistycznego powstania: mjr.
Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i mjr. Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”.

Pamięć o niezłomnych

Przez wiele lat o pamięć dla „Wyklętych” zabiegały tylko środowiska kombatanckie i ich rodziny. Ich starania
były wspierane przez Janusza Kurtykę,
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
natomiast prezydent Lech Kaczyński – wielokrotnie wcześniej honorujący poległych żołnierzy antykomunistycznego podziemia odznaczeniami
i awansami – zgłosił inicjatywę ustawodawczą, której celem było ustanowienie święta państwowego: Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Obaj polegli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem i nie doczekali urzeczywistnienia swej idei.
Nowe święto państwowe, ustanowione przez Sejm RP „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu Państwa
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny
sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”, po raz pierwszy
obchodziliśmy 1 marca 2011 roku.
Tego dnia w 1951 roku w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej
na Mokotowie zamordowano strzałem
w tył głowy siedmiu członków ostatniego, IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN):
prezesa Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego,
Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę,
ostatniego ogólnopolskiego koordynatora „Walki o Wolność i Niezawisłość
Polski z nową sowiecką okupacją”.
Mord ten jest symbolicznym końcem
działalności największej, ogólnopolskiej, powojennej organizacji niepodległościowej, wywodzącej się z Armii
Krajowej.
JWS

Drogi Czytelniku włącz się w ewangelizację!
Dzięki Twojej pomocy finansowej czasopismo „Szlak
Wiary” dotrze do wielu ludzi i miejsc. Wielkość nakładu
zależy od wsparcia darczyńców. Zapraszamy każdego
do materialnego wsparcia funduszu wydawniczego
czasopisma „Szlak Wiary”. Drogi Czytelniku aktualnie
możesz dokonywać wpłat na konto:
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Śmierć z miłości
do Chrystusa

CHRYSTUS

ZMARTWYCHWSTAŁ!
Misteria Męki
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Daj mi Panie łaskę przemiany mojego serca

K

ZAMYŚLENIE NAD MOIM ŻYCIEM
WIARY

Charakteryzując współczesnego
człowieka i współczesny świat z całą
pewnością każdy wskaże wiele pięknych i wzniosłych osiągnięć człowieka, a tym samym i świata. Jednak
mało kto zwróci uwagę na życie wewnętrzne dzisiejszego człowieka, życie z Bogiem. Zazwyczaj ten aspekt
życia człowieka jest gdzieś pomijany, zapominany. I to nie jest dobre,
bo człowiek musi zrozumieć, że jego
życie tutaj na ziemi jest tylko chwilowe. Tutaj na ziemi jest tylko pielgrzymem. Został powołany przez mękę,
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
do życia wiecznego.
W tym szczególnym czasie jakim jest Wielki Post trzeba nam
patrzeć na nasze życie i starać się
jak tylko można je poprawić. Nie
bójmy się tego, aby przybliżyć się
do Pana Jezusa, nie bójmy się przybliżyć do bliźniego – żony, męża,
dzieci, sąsiadów, znajomych. Chciejmy stać się miłosiernymi, jak i nasz
Pan Jezus jest miłosierny do każdego z nas. Niech zachętą do tego będą
słowa papieża Franciszka: „Pan Jezus
pouczył nas, że właśnie z serca wychodzi wszelka nieprawość – pycha,
chciwość, zazdrość, nieczystość. Sprawia to, że nasze życie ulega deformacjom, które niszczą najpierw życie poszczególnego człowieka, niszczą jego
małżeństwo, niszczą rodzinę i wreszcie społeczeństwo”.
Cóż, zatem robić? Wydaje się,
że trzeba przeanalizować swoje życie, zrobić porządny rachunek sumienia i podjąć postanowienie poprawy. Kościół daje wiele środków,
które pomagają w tej przemianie
– jest to przede wszystkim post, jałmużna i modlitwa, ale również nabożeństwa, a nade wszystko sakramenty – sakrament pojednania
i sakrament Eucharystii. Pierwszy
daje możliwość oczyszczenia swojego serca z tego wszystkiego, co nie
jest w nim Boże, drugi natomiast
będzie umocnieniem, aby wytrwać
na drodze osobistego nawrócenia.
Bóg dał człowiekowi jeszcze jedną
pomoc – dał mu Dekalog, dziesięć
słów, które powinny być dla każdego
drogowskazem pokazującym, jak iść
przez życie, jak w nim postępować.
W czasie swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny (1991) Jan Paweł II
na temat Dekalogu powiedział m.

in.: „To Boże prawo moralne jest
dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra.
Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań
z góry Synaj: nie zabijaj – nie cudzołóż – nie mów fałszywego świadectwa – czcij ojca i matkę (por. Wj
20, 13–14.16.12). Chrystus ogarnia
to wszystko jednym przykazaniem
miłości, które jest dwoiste: będziesz
miłował Pana Boga swego ponad
wszystko – będziesz miłował człowieka – bliźniego twego jak siebie samego (por. Mt 22, 37). (…).Ten moralny
fundament jest od Boga, zakorzenia
się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie
ten moralny fundament Przymierza
z Bogiem jest dla człowieka, dla jego
dobra prawdziwego. (…)”.
Dzisiejszy człowiek jest jednak
zagubiony. Zmieniająca się tak bardzo rzeczywistość sprawia, że nie
do końca potrafi dokonać wyboru pomiędzy dobrem i złem. Często
wybory, których dokonuje, podejmowane są nie w kategorii dobra lub
zła, ale w kategorii, że trzeba wybrać
to, co przyniesie mu korzyść, przyjemność. Takie myślenie jest jednak
błędne i prowadzi do nikąd. Dowodem tego są właśnie nasze czasy,
kiedy odrzuca się Chrystusa, bo jest
niewygodny, każe postępować inaczej, odrzuca się sakrament pokuty, bo zagubiło się gdzieś poczucie
grzechu, zagłuszyło się swoje sumienie, odrzuca się sakrament Eucharystii, bo zagubiło się gdzieś swoją
wiarę i wierzy się mocno we własne
siły. Dlatego w dzisiejszym świecie,
a tym samym w naszej Ojczyźnie tyle
nienawiści, tyle niesprawiedliwości,
tyle przemocy, tyle obłudy i braku
wrażliwości, tyle powierzchowności, tyle przypadków deptania ludzkiej godności i podstawowych praw
człowieka.

PAN JEZUS JEST DLA
CZŁOWIEKA JEDYNĄ DROGĄ,
PRAWDĄ I ŻYCIEM
„Ja jestem Drogą, Prawdą
i Życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca jak
tylko przeze Mnie”
J 14,6
Wydaje się, zatem, że konieczna
jest przemiana dzisiejszego człowieka, aby najpierw on stał się lepszy,
a wraz z nim życie małżeńskie i rodzinne i społeczne. Przekonywał nas
o tym święty nasz rodak Jan Paweł II
podczas całego swojego pontyfikatu. Często powtarzał, że życie ludzkie budowane bez Boga, to życie bez
mocnego fundamentu, które wcześniej czy później zawali się, jak dom
budowany na piasku. Przekonywał,
iż człowiek bez Boga nie jest wstanie zrozumieć nawet samego siebie,
a co dopiero innych. Człowiek musi
zrozumieć, że Jezus jest dla każdego z nas drogą, prawdą i życiem.
W 1991 roku podczas IV pielgrzymki
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olejny Wielki Post, kolejne wezwanie Pana Jezusa do mojego nawrócenia. Chciej zatrzymać
się na chwilę, przysiąść
na osobności i tak zwyczajnie popatrzeć na swoje życie, aby je rozważyć w swoim sercu. Jest to konieczne, bo świat tak pędzi, a wraz z nim
i moje życie.
Niech pomocą będą w tym zadaniu poniższe teksty (medytacje),
które zapewne sprawią, że odkryjesz to, co należy zmienić w twoim
życiu wiary, aby podobać się Panu
Jezusowi.

do Ojczyzny Jan Paweł II w dniu 6
czerwca podczas Mszy św. w Olsztynie powiedział na ten temat m. in.:
„Ja jestem drogą i prawdą i życiem (J
14, 6). Chrystus wypowiada te słowa w Wieczerniku w przeddzień swej
męki i śmierci na Krzyżu. Wypowiada
je do Apostołów, którzy wówczas byli
z Nim razem. Przez Apostołów wypowiada je do wszystkich – Apostołowie
bowiem i Kościół mieli te słowa zanieść do wszystkich ludzi i ludów …
aż na krańce ziemi. (…).
Trzeba przeto, żeby dowiedzieli się wszyscy, iż odchodząc (Jezus)
– otwiera nam drogę, abyśmy idąc za
Nim, doszli do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. On jest naszą drogą. Nie ma innej drogi, nie ma innego Pośrednika
między Bogiem a ludźmi, tylko On:
Jezus Chrystus. (…).
Jestem Drogą i Życiem. Gdy
to mówi do Apostołów, wie, że czeka ich śmiertelna trwoga. Trwoga
ta ogarnie ich niedługo, gdy będą
świadkami Jego pojmania, kaźni,
agonii na Golgocie i wreszcie samej hańbiącej śmierci. I dlatego

uprzedza ich lęk: Niech się nie trwoży serce wasze (J 14, 1). Oto bowiem
rozpoczyna się ostateczne Przejście:
odkupieńcze Przejście Syna do Ojca.
Przejście to – czyli Pascha – prowadzi przez ofiarę Krzyża – ale:
niech się nie trwoży serce wasze …
gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie (J, 14, 3).
To Przejście – Pascha Odkupiciela świata – prowadzi przez śmierć
do nowego objawienia Życia w dniu
zmartwychwstania. „Przyjdę powtórnie” – przyjdę, dając świadectwo Życia, które jest we Mnie – życia, które przewyższa śmierć i przezwycięża,
życia, które śmierci ludzkiej zadaje śmierć. To Życie jest z Boga: tylko Bóg jest Życiem. To Życie jest we
Mnie. Ja jestem tym Życiem. To Życie we Mnie jest dla Was …Dla was
– Dwunastu i dla wszystkich, którzy przez wasze słowo uwierzą we
Mnie. To Życie jest ostatecznym darem Nieśmiertelnego Boga dla śmiertelnego człowieka. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14,
3). (…).

Kiedy w Wieczerniku powiedział:
Ja jestem prawdą, powiedział to jako
Bóg z Boga i Światłość ze Światłości
– bo tylko Bóg jest Prawdą. Równocześnie powiedział to jako Człowiek,
który – sam Jeden – jest Świadkiem
Wiernym (por. Ap 1, 5) całej Tajemnicy Boga: całej Prawdy, która jest
w Bogu. Wszelka prawda, do której
dochodzi umysł stworzony, jest tylko cząstką i odblaskiem tej Prawdy,
jaka jest w Bogu. Prawda ta przerasta człowieka. (…).
Ja jestem Prawdą. Jako Prawda
jestem Drogą i jestem Życiem. Wierzymy w to Życie. W dniu Zmartwychwstania Chrystus ostatecznie
potwierdził prawdziwość całej swej
mesjańskiej misji. Całego ewangelicznego orędzia. To ostateczne świadectwo stało się miarą prawdy wszystkiego. I tylko Bóg może mierzyć taką
miarą. (…).
Starajmy się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy: prawda, która wyzwala – wolność przez
prawdę. Nigdy poza prawdą. Poza
prawdą wolność nie jest wolnością.
Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem. A od tej prawdy, którą czyni człowiek, którą stara się kształtować swe życie i współżycie z innymi,
prowadzi droga do Prawdy, którą jest Chrystus. Prowadzi ta droga
do wolności, do której Chrystus nas
wyswobodził”.
Niech nasze osobiste przemyślenia umocnią słowa papieża Franciszka, które wypowiedział do nas
w Orędziu na Wielki Post w 2014
roku: „Drodzy bracia i siostry, niech
w tym czasie Wielkiego Postu cały
Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej,
moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego
istotą jest miłość Ojca miłosiernego,
gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy
do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa,
który stał się ubogi i ubogacił nas
swoim ubóstwem. Wielki Post to czas
ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się
zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli:
ogołocenie byłoby bezwartościowe,
gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna,
która nie boli.
Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie
mają, a posiadają wszystko” (2 Kor
6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas
wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny
miłosierdzia. W tej intencji będę się
modlił, aby każdy wierzący i każda
społeczność kościelna mogli owocnie
przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę
was też o modlitwę za mnie. Niech
Chrystus wam błogosławi, a Matka
Boża ma was w swojej opiece”.
KS. MAREK RUSECKI
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Zdrowie z natury

JARMUŻ PODBIJA MEDYCYNĘ

Jarmuż to wyjątkowo cenne warzywo, które częściej powinno trafiać do naszego codziennego jadłospisu. Jest bliskim krewnym
dobrze znanej kapusty, tyle że nie tworzy jak
ona zwartych główek, tylko silną rozetę kędzierzawych liści.
Są one zazwyczaj w kolorze ciemnozielonym, ale istnieją także odmiany o liściach
ciemnofioletowych (te gromadzą dużo więcej
związków sprzyjających zdrowiu). Możemy je
zjadać w stanie świeżym od lata do wiosny. Liście te zrywa się bez problemu nawet w zimie,
bo nie przemarzają.
Jarmuż uważany jest dziś przez ekspertów za
jeden z najzdrowszych produktów żywnościowych. To popularny na świecie superfood, który zjednał sobie wielką przychylność uczonych.
Przypisuje się mu bardzo wiele zalet leczniczych.
I pomyśleć, że jeszcze 30 lat temu był przede
wszystkim uprawiany w ogródkach dla ozdoby lub dekoracji serwowanych na stole potraw.
Jarmuż uzyskał najwyższą wartość odżywczą w skali ANDI (Aggregate Nutritient Density Index), klasyfikującej rośliny na podstawie
stosunku ilości składników odżywczych do ich
wartości kalorycznej.
Warzywo to znali już mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu, do Polski natomiast przywędrował on dopiero pod koniec XIV wieku.
A w Japonii zasłużył się szczególnie podczas II
wojny światowej, kiedy to ludność tego kraju
cierpiała z powodu klęski głodu. Do rozpropagowania tejże rośliny w dużej mierze przyczynił się wówczas japoński lekarz Niro Endo,
który opracował przepis na popularny do dziś

sok na bazie jarmużu i źdźbła jęczmienia, o nazwie aojiru.
Liczne badania kliniczne, przeprowadzone
w poważnych ośrodkach medycznych świata,
wykazały, że jarmuż to skuteczny środek zarówno leczący, jak i zapobiegający nowotworom. Najlepsze efekty lecznicze uzyskiwano tu przy nowotworach jamy ustnej, gardła,
przełyku, żołądka, jelita grubego oraz płuc.
Zaobserwowano, że taką przydatność mają
związki o nazwie glukozynolany (wśród nich
najczęściej wymieniany jest sulforafan) – zawarte w jarmużu. Zmniejsza także zagrożenie
wystąpienia raka odbytu, gruczołu krokowego
(prostaty) i pęcherza moczowego.
Udowodniono naukowo, że zawarte w tym
warzywie glukozynolany posiadają rzadką
zdolność pobudzania w organizmie tworzenia specjalnych enzymów, które z najwyższą
skutecznością odtruwają organizm z wszelkich toksyn rakotwórczych. Ponadto uwrażliwiają komórki rakowe na działanie cytostatyków (leków stosowanych w chemioterapii),
co zdecydowanie poprawia leczenie nowotworów. Musimy bowiem wiedzieć, że istnieją rodzaje nowotworów opornych na chemioterapię
– i z nimi najtrudniej jest walczyć. To właśnie
z nimi najczęściej chorzy przegrywają walkę
o przeżycie.
Więcej o kuracjach jarmużem i o tym, jakie można przygotować z niego prozdrowotne dania, piszę w mojej nowej książce „Ekodetoks od stóp do głów” (można ją zamówić
w Klubie Książki Katolickiej – nr tel. 12 345
42 00, 12 446 72 56).

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą Cytrynową renomowanej ﬁrmy Reutter
zawierają naturalny ekstrakt z aloesu i olejek trawy cytrynowej.
To idealne połączenie
polecane przy obniżonej
odporności, do wspierania przewodu pokarmowego, wspomagania
pamięci i koncentracji. Dostępne w aptekach i zielarniach.
Cena 7,90 zł.

Prawie 20 lat temu, kiedy pracowałem nad
jakąś publikacją na temat właśnie zalet leczniczych jabłek, umówiłem się na rozmowę
z nieżyjącym już dziś znakomitym naukowcem, niestrudzonym propagatorem sadownictwa w Polsce – profesorem Szczepanem A.
Pieniążkiem.
To legenda polskiego sadownictwa. Profesor
właśnie przeszedł na emeryturę i przeprowadził
się do Warszawy ze Skierniewic, gdzie był dyrektorem Instytutu Sadownictwa od początku
jego istnienia. Rozmawialiśmy długo o różnych
owocach świata oraz jego sadowniczych podróżach. Profesor zjeździł niemal cały świat, poznając smak przeróżnych owoców, napisał nawet
z tych wojaży obszerną książkę „Dookoła sadowniczego świata”. Pamiętam, że zadałem mu
wtedy pytanie: jaką szczególną cechę, oprócz zalet zdrowotno–dietetycznych, mają jabłka? Odpowiedział, że gdy się je zjada wydają przyjemne „chrup, chrup”. Tej cechy nie posiadają żadne
inne owoce znane na świecie. Od siebie dodam,
że jabłka mogą także przedłużać życie człowieka,
co już dawno udowodniono naukowo.

PRAWDZIWY SKARB DLA ZDROWIA

Zawsze powtarzam na moich wykładach,
że warto na swój własny użytek zapamiętać nazwę: polifenole. To bardzo liczna grupa przeróżnych związków chemicznych (mówi się nawet o 7000, 8000 rozmaitych związków), które
przy pełnej świadomości ludzi – mogą zagwarantować im dobre zdrowie i dłuższe życie,

bo chronią przed coraz bardziej powszechnymi
chorobami cywilizacyjnymi. Te cenne polifenole są oczywiście także w owocach jabłek. I ciekawostka, dla przykładu – im bardziej mętny
sok jabłkowy, tym więcej zawiera dobroczynnych polifenoli (głównie w postaci flawonoidów). Tak się składa, że najwięcej zawierają
ich odmiany stare, nieco dziś zapomniane (ale
na szczęście wracają teraz do łask), jak szara
reneta, antonówka, boiken.
Eksperci obliczyli, że gdyby każdy mężczyzna zjadał dziennie tylko 100 g jabłek, to ryzyko wystąpienia u niego zawału serca mogłoby
zmniejszyć się nawet o 50%. W owocach tych
występują jeszcze w dużej obfitości pektyny,
które nie tylko sprawiają, że obniżeniu ulega poziom cholesterolu we krwi, ale pomagają sprawniej usunąć z naszych jelit wszystkie
niestrawione i mogące długo zalegać resztki pożywienia (łącznie z tymi rakotwórczymi
związkami). To idealne lekarstwo na zaparcia
– także te trudne do opanowania. Ludzie, którzy lubią zjadać duże ilości jabłek (lub spożywać przetwory z nich – soki, przeciery itd.)
dużo rzadziej również chorują na nowotwory
jelita grubego. A te w ostatnim czasie zbierają
ogromne żniwo, szczególnie wśród osób w podeszłym wieku. Kwaskowate jabłka są wskazane także dla ludzi zmagających się z cukrzycą
(nietrudno z nich np. przygotować leczniczy
deser z pieczonych owoców z dodatkiem cynamonu, który posiada zdolność obniżania poziomu cukru we krwi).
ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

FOT. Z.T. NOWAK

FOT. Z.T. NOWAK

DLACZEGO WARTO JEŚĆ JABŁKA?

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Żeń–szeń i Imbir
– ZASTRZYK ENERGII
I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza
i zachowuje miliony informacji. By
robić to sprawnie potrzebuje przede
wszystkim energii oraz składników,
które go budują. Żeńsz–szeń zapewnia świetną kondycję oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir
uodparnia i utrzymuje w formie organizm. W Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych ﬁrmy Reutter zastosowano wysokiej jakości
ekstrakty z żeń–szenia i imbiru. Płacisz? Bądź mądry i wymagaj
wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwarantem wysokiej jakości
i oryginałów.
Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe renomowanej ﬁrmy Reutter
są w aptekach i zielarniach, ok. 7,90 zł.

Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.
Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.
Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.
Uwaga! – Nie zostawia plam!
Testowany dermatologicznie.

Super Deo to wypróbowany
oryginalny dezodorant!
Cena: ok. 17 zł
Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Dział reklamy tel. 602-75-45-75
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Wspomagają funkcjonowanie gardła i krtani.
Odświeżają śluzówkę jamy ustnej, gardła,
górnych dróg oddechowych.
Zawierają wysokiej jakości składniki.
Cukierki szałwiowe firmy Reutter
w milionach ust na świecie.
Dla całej rodziny!

Reutter ponad 100 lat zaufania

SZLAK WIARY

