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T
ajemnice Męki Pańskiej, 
przekazywane w sposób 
wizualny, mają miejsce nie 
tylko w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Odtwarzanie 

scen Męki Pańskiej stało się w świe-
cie chrześcijańskim bardzo rozpo-
wszechnione. W samej Polsce można 
znaleźć pewną ilość miejsc, gdzie in-
scenizuje się ostatnie dni życia Chry-
stusa Pana.

Poza Polską, w Europie, jest wie-
le takich miejscowości, które posia-
dają bogate tradycje w wystawianiu 
przedstawień Męki Pańskiej. Bywa, 
że jest to zobowiązanie mieszkań-
ców tych miast przekazywane z po-
kolenia na pokolenie. Bywa, że jest 
to akt wdzięczności za otrzymaną 
kiedyś opiekę i pomoc Bożą. Bywa-
ją wtedy przedstawienia, które an-
gażują całą ludność tamtejszej miej-
scowości, które są świętem dla tam-
tejszych ludzi. Przedstawienia te 
ściągają wiele ludzi tak z bliska, jak 
i z daleka. Przedstawienia te stają się 
głębokim przeżyciem dla uczestni-
ków tych uroczystości.

Miejscowości takich jest w Euro-
pie dość dużo, szczególnie w Niem-
czech i we Francji. Wystarczy tu-
taj wymienić niemieckie Oberam-
mergau i włoskie Romagnano Ses-
sia. Istnieje nawet Europejskie Sto-
warzyszenie Miejsc Wystawiających 
Mękę Pańską. Nazywa się ono Euro-
passion. Stowarzyszenie to odbywa 
swoje regularne, zazwyczaj dorocz-
ne, zjazdy i wymienia swoje doświad-
czenia. Oczywiście Kalwaria jest na 
nich reprezentowana, w latach 1980 
– 1985 przewodniczącym Stowarzy-
szenia był nasz przedstawiciel.

Przedstawienia Męki Pańskiej 
nie są specjalnością tylko Europy. 
Dla przykładu: w Ameryce, w sta-
nie Południowa Dakota, w miejsco-
wości Spearfisch, też są tego rodza-
ju przedstawienia. Należy przypusz-
czać, że europejskie stowarzyszenie 
wkrótce stanie się stowarzyszeniem 
z udziałem także przedstawicieli in-
nych kontynentów.

Przedstawienia, o których mowa, 
są realizowane przez amatorów. Tu 
nie chodzi o zawodową doskonałość 
wystawienia spektaklu. Głównym 
motywem tych amatorskich przed-
stawień jest głoszenie Ewangelii, sze-
roko rozumiana ewangelizacja. Czy 
można ewangelizować przedstawie-
niem teatralnym? Odpowiedź jest 
jednoznaczna. Ewangelizacja może 
mieć wiele twarzy.

Stoimy jednak na stanowisku, że 
Kalwaria ma swoją własną specyfikę 
i nie może być przyrównywana do in-
nych przedstawień religijnych, choć 

można zauważyć pewne podobień-
stwa: aktorami są amatorzy ubrani 
w odpowiednie szaty. Przemawiają 
przeważnie słowami zaczerpniętymi 
z Ewangelii. Sceny, które ukazują, są 
wyuczone. I właściwie na tym koń-
czą się podobieństwa.

Kalwaria ma jednak swoją spe-
cyfikę. Obok podobieństw pojawia-
ją się różnice.

Kalwaryjskie misterium nie jest 
celem samym w sobie. Ono służy od-
bywanej pielgrzymce. Misterium jest 
pomocą, która ułatwi przeżycie zda-
rzeń Wielkiego Tygodnia. Pielgrzym-
ki się nie ogląda. W pielgrzymce się 
uczestniczy. Oglądanie winno po-
móc w uczestnictwie.

Przy każdej stacji kalwaryjskiej dro-
gi krzyżowej może być jakaś, dłuższa 
lub krótsza, scena. Przy każdej kalwa-
ryjskiej stacji musi być kazanie. Ono 
ma podkreślać sens Męki Chrystusa 
Pana. Kazanie jest ważniejsze od sce-
ny. Przy przedstawieniach teatralnych 
Męki Pańskiej nie ma kazań.

Tam, gdzie są teatralne przed-
stawienia, są bilety wstępu. O tym 
w Kalwarii nie może być mowy. 
Tam, gdzie są bilety, są miejsca sie-
dzące i wygodnie ogląda się spektakl. 
W Kalwarii jest wszystko w ruchu, 
często w niewygodzie. Pielgrzymi 
są w bezpośrednim kontakcie z sa-
mym misterium. Bywa nawet taka 
sytuacja, kiedy wierni przeciskając 
się do pochodu procesyjnego, mie-
szają się z nim, i trzeba ich oddzie-
lać od pochodu. 

W czasie przedstawienia teatralne-
go zachowują ciszę, najwyżej wyra-
żają swoje zadowolenie lub niezado-
wolenie. W Kalwarii, poza kazaniami 
i scenami, należy się modlić. Każde 
kazanie jest poprzedzone modlitwą. 
Każdy pokonywany odcinek drogi 
jest właściwie ciągłym śpiewem. Piel-
grzym nie jest pozostawiony sobie. 

Pielgrzym nieustannie uczestniczy 
w misterium pasyjnym.

Przedstawienia teatralne bywają 
realistyczne. Trzeba w nich pokazać 
wszystko. Również sceny drastycz-
ne, a tych na Drodze Krzyżowej jest 
wiele. Jest przed wszystkim ukrzyżo-
wanie, jest biczowanie. Takich scen 
w Kalwarii się nie pokazuje, ponie-
waż pielgrzym przybył tu, by się po-
modlić, a nie oglądać okrucieństwa 
lub przyzwyczajać się do okrucień-
stwa. W Spearfisch jest ukrzyżowa-
nie. Wprawdzie wiele tuszuje odpo-
wiednie oświetlenie, ale widać falują-
ce i drgające mięśnie młodego czło-
wieka. Czy wpływa to na rozbudzanie 
ewangelicznej miłości i łagodności?

I wreszcie kalwaryjskie miste-
rium jest powiązane z liturgią Ko-
ścioła. Organizowane jest jedynie 
w Wielkim Tygodniu. Przedstawie-
nia teatralne obywają się po wielo-
kroć, tak jak odbywają się przedsta-
wienia w teatrach: kilka razy w tygo-
dniu, a nawet codziennie.

Przeto: nie odmawiając walorów 
przedstawienia Męki Pańskiej na spo-
sób teatralny, stwierdźmy, że Kalwa-
ria to coś innego. Po odbyciu piel-
grzymki do Kalwarii ktoś mniej wyro-
biony religijnie może powiedzieć: wi-
działem Mękę Chrystusa Pana. Ktoś 
bardziej wyrobiony religijnie – prze-
żyłem Mękę Chrystusa Pana. Ci naj-
bardziej wyrobieni religijnie – uczest-
niczyliśmy w misterium Męki Pana. 
Natomiast ci, którzy byli na przedsta-
wieniu teatralnym o Męce Chrystusa, 
mogą w każdym przypadku powie-
dzieć to pierwsze: widzieliśmy. Dru-
gie: przeżyliśmy, będą mogli odpo-
wiedzieć tylko bardzo nieliczni. Do 
trzeciej odpowiedzi nawet ci najbar-
dziej religijni, nie będą upoważnieni.

Do teatru przychodzi się popa-
trzeć. Patrzenie może doprowadzić do 
głębszych refleksji. Ale nawet: jeżeli 

jest to patrzenie na rzeczy wzniosłe, 
religijne, ewangeliczne – to i tak nie 
jest to bezpośrednia modlitwa.

Na pewno natomiast zmysły, 
a więc w tym wypadku patrzenie, 
może nam wiele pomóc. Po zobacze-
niu danej sceny żywiej pracuje na-
sza wyobraźnia. Łatwiejsze są skoja-
rzenia oglądanych scen z rzeczywi-
stością własnego życia. Pasyjna sce-
na, poparta odpowiednim kazaniem, 
oglądana wśród trudu stania i wielo-
godzinnego marszu, współbrzmią-
ca z pasyjnymi pieśniami może głę-
boko oddziaływać na duszę ludzką. 
Wywołać w człowieku głębokie re-
fleksje i chęć zmiany niewłaściwego 
trybu własnego życia.

O. FIDELIS MACIOŁEK OFM

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 

KALWARYJSKIEJ 

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Porządek Nabożeństw 

w Wielkim Tygodniu

Chwalebne Misterium Męki Pańskiej

25 - 30 III 2018 r.

Niedziela Palmowa - 25 III 2018

UROCZYSTA INAUGURACJA ODPU-

STU WIELKIEGO TYGODNIA

  6.00  Msza św.

  7.00  Msza św.

  9.00  Msza św.

10.45   Poświęcenie palm przy kaplicy 

św. Rafała

11.00   Msza św. - Kustosz O. Konrad 

Cholewa OFM

13.00  Msza św.

15.00   Misterium Męki Pańskiej:

„Wjazd Pana Jezusa do Jero-

zolimy”, ”Wypędzenie prze-

kupniów”

16.00  Msza św.

17.00  Msza św.

18.00  Gorzkie Żale z kazaniem

19.00  Msza św.

20.30   Różaniec, Apel Maryjny i zasło-

nięcie cudownego obrazu

 

Od Wielkiego Poniedziałku do Wiel-

kiej Środy – (26 - 28 III 2018)

   5.30   Odsłonięcie cudownego obra-

zu Matki Bożej Kalwaryjskiej, 

Godzinki

  6.00  Msza św. z kazaniem

18.00  Gorzkie Żale z kazaniem

19.00  Msza św.

20.30   Różaniec, Apel Maryjny i zasło-

nięcie cudownego obrazu Mat-

ki Bożej

 

Wielka Środa - 28 III 2018

 20.00   Misterium Męki Pańskiej: sce-

ny „Uczta u Szymona” i „Zdra-

da Judasza”

 Wielki Czwartek - 29 III 2018

   5.30   Odsłonięcie cudownego obra-

zu Matki Bożej Kalwaryjskiej, 

Godzinki

  6.00   Nabożeństwo Eucharystyczne 

z kazaniem, poświęcenie „Wie-

czerzy Pańskiej”

13.00   Gorzkie Żale, Mandatum – 

„Umycie nóg Apostołom”, Pro-

cesja pasyjna do Pałacu Kajfa-

sza,  Wieczorny sąd „U Kajfa-

sza” Msza św. w Wieczerniku, 

adoracja Najśw. Sakramentu w 

Piwnicy PJ

19.30   Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

(na Placu Rajskim) - Prowincjał 

O. Teofil Czarniak OFM

 

Wielki Piątek - 30 III 2018

   6.00  Poranny sąd „U Kajfasza”, 

   8.00   Dekret „U Piłata”, Słowo pa-

sterskie metropolity krakow-

skiego Ks. Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego

  8.30   Droga Krzyżowa na Wzgórze 

Ukrzyżowania, Liturgia Wielkiego 

Piątku przy kościele Ukrzyżowa-

nia - Ks. Biskup Jan Szkodoń

Komunia św. dla uczestników Li-

turgii od godz. 8.00 do 13.00 

(krużganki Drogi Krzyżowej)

Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w Grobie Pana Jezusa do 

Rezurekcji

 

Wielka Sobota - 31 III 2018

   8.00   Poświęcenie pokarmów w ba-

zylice (co 15 min.) Zakończenie 

o godz. 16.00

19.00  Liturgia Wigilii Paschalnej 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO - 01 IV 2018

 Msze św.: 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00

  6.00   Procesja rezurekcyjna z „Grobu 

Pańskiego” do bazyliki., Msza 

św. - Ks. Biskup Jan Szkodoń 

 

Ważna informacja dla pielgrzymów 

przybywających do Sanktuarium kal-

waryjskiego: Wszystkie klasztorne par-

kingi są darmowe zarówno w dni zwy-

kłe jak i w czasie odpustowym!!!

 

Do udziału w uroczystościach za-

praszają OO. Bernardyni z Kalwarii 

Zebrzydowskiej

ADRES SANKTUARIUM:

Klasztor OO. Bernardynów

ul. Bernardyńska 46 

34-130 KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA

www.kalwaria.eu

tel. (33) 87 66 304; 

fax (33) 87 66 641; 

e-mail: info@kalwaria.eu 

Kalwaryjski sens misterium pasyjnego
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W 33 roku po Narodzeniu 
Chrystusa świat chrze-
ścijański po raz pierw-
szy przeżywał wielki 
dramat. Ulicami Jero-

zolimy podążał orszak w kierun-
ku góry Golgoty. W orszaku tym, w 
cierniowej koronie na głowie, zgię-
ty pod ciężarem krzyża przemierzał 
ostatnią swą ziemską drogę Chry-
stus. Otaczał Go kordon rzymskich 
żołnierzy, a za Nim spory tłum cie-
kawskich. Na obliczach wielu uczest-
ników pochodu można dostrzec źle 
ukrywaną radość. To członkowie 
najwyższej rady żydowskiej, którzy 
wydali wyrok na Chrystusa. Innych 
natomiast wiodła na Golgotę cieka-
wość. Chcieli zobaczyć jak będzie 
umierał i konał Chrystus. I wreszcie 
szła gromadka współczujących Mu  
niewiast i dzieci.

Powoli lecz nieubłaganie zbliżał 
się kres ziemskiej wędrówki Zbawi-
ciela świata. Kiedy cały ten orszak 
doszedł do miejsca swego przezna-
czenia, ciężki młot rozpoczął swą 
pracę, a pod jego ciężarem ostre 
gwoździe przebijały ręce i nogi Chry-
stusa. Straszny i niewypowiedzia-
ny ból przeszywał ciało Zbawicie-
la. Ból doszedł do kulminacyjnego 
momentu kiedy krzyż podniesiono 
i osadzono głęboko na kamienistej 
górze. Rozpoczęło się powolne ko-
nanie. Ale nie było to konanie zwy-
kłego człowieka. Umierał Bóg, Któ-
remu świat zgotował tak bolesną 
śmierć. Swoje święte, czyste życie 
złożył w ofierze Ojcu dla odkupie-
nia ludzkości. Umierał z tym głębo-
kim przekonaniem, że jego ofiara nie 
idzie na marne.

Tragedia Wielkiego Piątku to 
pierwsza ofiara Mszy świętej, ofia-
ra dokonana w sposób bolesny i 
krwawy. Przedłużeniem tej wielko-
piątkowej Mszy świętej jest każdo-
razowa ofiara Mszy świętej, która 
trwać będzie wiecznie aż do skoń-
czenia świata.

Odkupienie ludzkości nie skoń-
czyło się na Kalwarii. To odkupie-
nie trwa ciągle i nieprzerwanie, jak 
ciągłe są grzechy ludzkie. Chrystus 
stale ponawia ofiarę krzyża. Stale 
za nami się wstawia przed Bogiem 
i broni od wiecznej kary. Jednak-
że wielu ludzi obojętnie przechodzi 
wobec ofiary krzyżowej. Wielu lek-
ceważy ofiarę Mszy świętej, nie ro-
zumiejąc i nie dostrzegając wielkości 
krzyżowej ofiary Chrystusa.

Różne są tego przyczyny. W dzi-
siejszym rozważaniu zajmiemy się 
tylko jedną z nich.

Główną – jak się zdaje – przyczy-
ną obojętności wobec Mszy świętej 
jest to, że tak łatwy mamy do niej 
dostęp. Taka jest nasza ludzka na-
tura, że im łatwiej nam coś przycho-
dzi, tym mniej to sobie cenimy. Kil-
ka minut drogi, trzy kwadranse, lub 
godzinę pobytu w kościele nie spra-
wia nam wielkiego trudu. Nie rozu-
miemy wartości Mszy świętej, albo-
wiem spowszechniała nam bezkr-
wawa ofiara i nad tym znamiennym 

faktem przechodzimy do porządku 
dziennego.

Rozumieli jej wartość ci, którzy 
wiele dla Mszy świętej cierpieli. Przy-
patrzmy się kilku przykładom takie-
go głębokiego rozumienia i ocenie-
nia wartości Mszy świętej.

Wiele razy wysłuchali Irlandczycy 
Mszy świętej, ale żadnej nie wysłu-
chali tak, jak tej w puszczach austra-
lijskich, dokąd skazał ich na wygna-
nie rząd angielski. Pod groźbą kary 
śmierci nie wolno im było odprawiać 
i słuchać Mszy świętej, a kiedy dotar-
ła do nich wieść, że w głębokiej pusz-
czy zostanie odprawiona Msza świę-
ta szli przez kilka dni pieszo, by tyl-
ko wziąć w niej udział. Ołtarz zbu-
dowany z bierwion droższy był dla 
nich niż ołtarze wspaniałych katedr. 
Teraz dopiero zrozumieli, jak bardzo 
należy cenić Mszę świętą.

Wiele razy Mszy świętej słuchał 
król francuski Ludwik XVI, ale w 
żadnej nie uczestniczył tak, jak w 
ostatniej przed śmiercią w więzieniu. 
W przeddzień egzekucji wszedł do 
celi kapłan, by odprawić Najświętszą 
Ofiarę. Obok na zimnej posadzce, 
klęczał król. Rozpamiętywał ostat-
nie chwile Jezusa na ziemi: Wiel-
ki Czwartek, Wielki Piątek, Ogró-
jec, Pojmanie i wszystkie katusze 
zadane Zbawicielowi przed śmier-
cią, głęboko te wydarzenia przeży-
wał. „Osądź mnie, Panie i rozpoznaj 
sprawę moją” powtarzał skruszony 
król za kapłanem. Teraz w przed-
dzień śmierci doskonale zrozumiał 
ofiarę Chrystusa i jej wagę.

Wiele Mszy świętych wysłuchali 
mieszkańcy wsi na Podlasiu, ale ich 
nie doceniali. W żadnej nie uczest-
niczyli tak, jak w tej ostatniej przed 

zamknięciem kościoła. Wyszedł bo-
wiem nakaz carski, nakazujący za-
mknięcie kościoła. Kapłan wyszedł 
z ostatnią Mszą świętą. Odezwały 
się dzwonki, a towarzyszył im ogól-
ny szloch. Ostatnie Gloria, ostat-
nie Podniesienie, ostatnia Komunia 
święta. Po raz ostatni wstąpił Jezus 
do serc wiernych. Już więcej nie będą 
mogli tu z Nim się spotkać. Kapłan 
oczyścił puszkę, zostawił tabernaku-
lum otwarte na znak, że Jezusa już 
tutaj nie ma. Ostatnie: Idźcie ofiara 
spełniona. Zrywa się płacz. Jezu, nie 
odchodź od nas! Jezu nie opuszczaj 
nas! Cóż my bez Ciebie poczniemy. 
Oficer nakazuje kapłanowi, by wy-
niósł Najświętszy Sakrament. Ka-
płan już schodzi po stopniach, ale 
zagradza mu drogę mur wiernych. 
Wówczas do kościoła wpada wata-
ha Kozaków i przeklinając morduje 

wiernych. Teraz dopiero zrozumieli 
wierni, jaką cenę zapłacił Chrystus 
za nasze zbawienie i jak cenić należy 
Mszę świętą, bo broniąc Chrystusa 
Pana razem z Chrystusem cierpieli.

Wielokrotnie uczestniczyli Po-
lacy we Mszy świętej zanim Hitler 
uwięził ich w obozach koncentra-
cyjnych. Żadnej jednak nie wysłu-
chali tak, jak obozowej pasterki w 
1944 roku. Za ołtarz służył opera-
cyjny stół na którym widoczne pla-
my krwi bardzo przypominały ołta-
rze pierwszych chrześcijan. Kapłan 
w pasiaku bez alby i bez ornatu. Za-
miast kielicha, wyczyszczona pusz-
ka od konserw. Zamiast wina kro-
ple wyciśnięte z rodzynek i odro-
bina chleba. A wierni? Przed woj-
ną należeli do różnych stronnictw i 
partii. Każdy chciał po swojemu bu-
dować Polskę. Teraz tworzą wspól-
notę. Razem z kapłanem odmawia-
ją słowa ministrantury: „Boże, tyś 
mocą moją. Dlaczegoś mnie opuścił 
i dlaczego smutny chodzę, gdy gnę-
bi mnie nieprzyjaciel?” Jakże słowa 
te odpowiadają rzeczywistości. Ci-
che Gloria, bo głośno nie wolno śpie-
wać, gdyż za drzwiami gestapo. Pły-
ną ciche kolędy: Wśród nocnej ciszy, 
A wczora z wieczora, Gdy się Chry-
stus rodzi. Przywodzą one na myśl 
wspomnienia z wolności, kiedy to w 
wieczór wigilijny wspólnie z rodziną 
zasiadano do stołu. Zbliża się ofia-
rowanie. Kapłan przemawia, zachę-
cając wiernych do ofiary. Za chwi-
lę złożą Bogu w ofierze chleb, któ-
ry przemieni się w Ciało Chrystusa. 
Złóżcie i wy więźniowie na mszalną 
patenę wasze nadzieje i wasze cier-
pienia, jako Jezusową ofiarę. Jezus 
dzisiaj się rodzi. Ale cóż my może-
my Mu złożyć w ofierze? Ofiaruj-
my Mu ból targanych głodem żołąd-
ków naszych, nasze zabiedzone cia-
ła, naszą krew przelaną pod pałkami. 
Niech to wszystko będzie miłą ofiarą 
dla Nowonarodzonej Dzieciny. Na-
deszło podniesienie. Wszyscy płaczą 
nawet ci najbardziej twardzi. Dziecię 
Boże, wróć mnie moim dzieciom – 
błaga ojciec. Dziecię Boże wróć nas 
Ojczyźnie naszej. Teraz, tak bar-
dzo cierpiąc, zrozumieli i przeko-
nali się czym jest i jak należy cenić 
Mszę świętą.

Nauczmy się i my cenić Mszę świę-
tą tak, jak cenili ją ci rozsiani w pusz-
czach australijskich, po wsiach Po-
lesia  czy w koncentracyjnych obo-
zach śmierci. Ojcowie i matki, uczcie 
i zachęcajcie swe dzieci do miłowa-
nia Boga, zachęcajcie je do uczest-
nictwa we Mszach świętych w nie-
dziele i święta. Sami też uczestniczcie 
we Mszach świętych i nie opuszczaj-
cie ich z błahych powodów. Wykażmy 
głębokie zrozumienie dla Najświętszej 
Ofiary, którą po raz pierwszy złożył na 
drzewie krzyża Chrystus Zbawiciel. 
Uczestniczenie we Mszy świętej nawet 
za cenę osobistego cierpienia sprawi, 
że Jezus nigdy nas nie opuści i zapew-
ni nam pokój i dobro już tu na ziemi, 
a kiedyś szczęście wieczne w niebie.

O. LETUS SZPUCHA OFM

Msza święta jako ofiara
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„Zmartwychwstały Jezu naucz mnie 
kochać Ciebie, ludzi, świat”
Wielkanocna refleksja

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młod-
szy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część 
majątku, która na mnie przypada”. Podzie-
lił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał 
w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 
ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cier-
pieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego 
z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swo-
je pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świ-
nie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zasta-
nowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu 
ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i po-
wiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem ciebie; już nie jestem godzien na-
zywać się twoim synem: uczyń mię choćby jed-
nym z najemników. Wybrał się więc i poszedł 
do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, uj-
rzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wy-
biegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję 
i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem cie-
bie, już nie jestem godzien nazywać się two-
im synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 
„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 
na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i za-
bijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponie-
waż ten mój syn był umarły, a znów ożył; za-
ginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tym-
czasem starszy jego syn przebywał na polu. 
Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał mu-
zykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i py-
tał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój 
brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utu-
czone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wte-
dy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz 
on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę 
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; 
ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wró-
cił ten syn twój, który roztrwonił twój mają-
tek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 
utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: 
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 
i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”.

Moi drodzy czytelnicy „Szlaku Wiary”. Te-
goroczne zamyślenie wielkanocne postano-
wiłem zacząć dość nietypowo, bo od przypo-
mnienia pięknej przypowieści o synu marno-
trawnym. I bynajmniej nie chodziło mi, aby 
tę przypowieść omawiać, ale zwrócić uwa-
gę na zagadnienie miłości, która w tej przy-
powieści odsłania przed nami całą swą głębię 
i piękno; na miłość, która wyprzedza nawet 
sprawiedliwość. 

Spróbuj zatem przeczytać raz jeszcze 
tę przypowieść, a następnie przemedytuj jej 
treść, a odkryjesz siłę Bożej miłości. Bo tu nie 
chodzi tylko o tego ewangelicznego młodzień-
ca, który gdzieś się pogubił, ale chodzi i o cie-
bie i o mnie, ale o wszystkich ludzi, bo każdy 
z nas jest takim synem marnotrawnym.

Siłą takiej miłości bez granic – jaką odkry-
wamy w tejże przypowieści ze strony stare-
go ojca w stosunku do powracającego syna 

– zbawił nas Jezus Chrystus, który przez mękę 
i krzyż i śmierć tego dokonał. Dzięki Ci Jezu.

Dlatego dziś trzeba nam prosić; Zmar-
twychwstały Panie obdarz nas prawdziwą mi-
łością, abyśmy prawdziwie kochali innych, ko-
chali świat.

Kiedy dzisiaj zadaje się pytanie czym jest 
miłość, to w 90 procentach odpowiedź brzmi 
– miłość jest uczuciem. I to jest zła odpowiedź. 
Owszem w miłości mieści się cząstka uczucia, 
ale tylko cząstka. Ale pragnę dodać w tym miej-
scu, że na takiej miłości współczesny człowiek 
buduje swoje życie, życie puste, pełne preten-
sji i frustracji.

Wiele jest różnych definicji miłości, ale war-
to sobie uświadomić, że najlepsze określenie 
miłości podał św. Paweł Apostoł w 1 Liście 
do Koryntian w 13 rozdziale:

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
 Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, 
tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majęt-
ność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
 Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
 nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
 nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
 Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
 Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
 Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, nie-
jasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem po-
znany. 
 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość 
– te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość”.

Takiej miłości uczy nas Jezus Chrystus. 
Do takiej miłości trzeba dążyć, aby nią żyć 
i taką miłością darzyć bliźnich. Nie jest to ła-
twe zadanie, ale możliwe do osiągnięcia. Trze-
ba tylko być konsekwentnym w swoich dzia-
łaniach i umieć oprzeć się licznym pokusom.

Św. Jan Paweł II w encyklice Redemptor 
hominis napisał m.in.: „Człowiek nie może żyć 
bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, 
jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka 
się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni 
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej 
żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chry-
stus–Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, 
„objawia w pełni człowieka samemu człowie-
kowi”. To jest ów — jeśli tak wolno się wyrazić 
— ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Czło-
wiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, 
godność i wartość swego człowieczeństwa. Czło-
wiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo 
potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. 
Stworzony na nowo! „Nie ma już Żyda ani po-
ganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 
wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszy-
scy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystu-
sie Jezusie” (Ga 3, 28). Człowiek, który chce 
zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś 
tylko doraźnych, częściowych, czasem powierz-
chownych, a nawet pozornych kryteriów i miar 
swojej własnej istoty — musi ze swoim niepo-
kojem, niepewnością, a także słabością i grzesz-
nością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć 
się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść 
z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasy-
milować całą rzeczywistość Wcielenia i Od-
kupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się 
w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owo-
cuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także 
głębokim zdumieniem nad sobą samym. Jakąż 
wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, 
skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odku-
piciela (por. hymn Exsultet z Wigilii Wielkanoc-
nej), skoro Bóg „Syna swego Jednorodzonego 

dał”, ażeby on, człowiek „nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (por. J 3, 16).

Biskup A. F. Dziuba podejmując temat mi-
łości w kontekście nauczania św. Jana Pawła 
II napisał m.in.: „Z antropologicznego punk-
tu widzenia człowiek nie może żyć bez miło-
ści. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezro-
zumiałą, jego życie pozbawione sensu, jeśli nie 
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Mi-
łością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś 
sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 
uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus–Od-
kupiciel, jak to już zostało powiedziane, „ob-
jawia w pełni człowieka samemu człowieko-
wi” (RH 10). Bo owocami miłości są radość, 
pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci 
i upomnienia braterskiego; jest życzliwością; ro-
dzi wzajemność; trwa bezinteresowna i hojna. 
Miłość jest przyjaźnią i komunią (KKK 1829).

Na drodze uczenia się miłości z pomocą 
przychodzi nam Jezus, który nie zostawia nas 
samych sobie, ale nas wspomaga. Mówi bo-
wiem: „Ja jestem chlebem żywym, który zstą-
pił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata” (J 6, 51) 

K. Jeżyna na temat eucharystii w kontekście 
nauczania św. Jana Pawła II napisał m.in.: „Eu-
charystia jest szkołą miłości, albowiem otwie-
ra na przyjęcie miłości Boga i wzywa do wy-
rażenia jej Bogu i braciom: prawdziwa cześć 
dla Eucharystii staje się z kolei szkołą czyn-
nej miłości bliźniego. Dla człowieka dwojaka 
miłość Boga i bliźniego jest jednocześnie da-
rem, wezwaniem i nakazem; jest zobowiąza-
niem do czynu i aktywności poprzez modlitwę, 
ewangelizację i bezinteresowną służbę. Eucha-
rystia jako sakrament miłości Boga do człowie-
ka wyzwala także miłość między ludźmi. Wyra-
ża się ona poprzez afirmację drugiego człowie-
ka i gotowość czynienia dobra, angażowania się 
w sprawy innych, poświęcenia się bliźnim, po-
noszenia dla nich wyrzeczeń i ofiar. Stąd jed-
nym z ważniejszych kryteriów dobrego uczest-
nictwa jest upodobnienie się do Chrystusa mi-
łującego wszystkich ludzi i wrażliwego na po-
trzeby chorych, ubogich i opuszczonych.

Eucharystia wychowuje do miłości bliźnie-
go w sposób najgłębszy, ukazuje bowiem perso-
nalny charakter miłości. Chrystus w Euchary-
stii uczy pierwotnej tożsamości z drugim czło-
wiekiem, ponieważ nie tylko za każdego umarł, 
ale także dla każdego staje się pokarmem (…). 
Pełny udział w Eucharystii pozwala odkryć naj-
głębszy motyw odniesienia do bliźniego, jego 
godność, którą Chrystus potwierdził swoją ofia-
rą, oddając życie za wszystkich. Jeśli więc Eu-
charystia jest nie tylko pamiątką uniwersalnej 
ofiary miłości, ale jej uobecnieniem, to staje 
się dla uczestników szkołą uniwersalnej miło-
ści. Dlatego udział w kulcie eucharystycznym 
powinien pogłębiać uznanie godności każde-
go człowieka. (…). W ten sposób Eucharystia 
włącza się w nurt cywilizacji miłości – poprzez 
pogłębiony szacunek dla godności człowieka 
i gotowość służby”. 

Prośmy zatem Zmartwychwstałego Pana 
o potrzebne dary i łaski, abyśmy byli ludźmi 
wiary, a tym samym ludźmi budującymi swo-
je życie osobiste, małżeńskie, rodzinne i spo-
łeczne na prawdziwej miłości, której tak bar-
dzo brakuje we współczesnym świecie.

 Zebrał i opracował KS. MAREK RUSECKI
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Z
martwychwstanie… Nie 
wolno nam zagubić tego, 
co najważniejsze, a do-
kładniej, Tego, Który Jest 
Najważniejszy. Bo – nie-

stety – można skupiając się 
na tym, co ulotne, zagubić Treść. 
W Dniu Zmartwychwstania przy-
glądamy się zwycięstwu Chrystu-
sa, Syna Bożego, który przyjął 
ludzkie ciało, aby Ojciec z Nieba 
mógł do każdego człowieka po-
wiedzieć „moje dziecko, mój synu, 
moja córko”. Tak chce do nas mó-
wić Pan Bóg!

Każda niedziela przypomina 
Zmartwychwstanie, ale w Uroczy-
stość Wielkanocną mamy corocz-
ną okazję, by najgłębiej przemy-
śleć fakty będące fundamentami na-
szej wiary.

Prowadzeni przez Słowo
Na pulpicie przy ołtarzu leży pod-

czas Mszy świętej lekcjonarz, w któ-
rym zawarto przeznaczone na każ-
dy z okresów liturgicznych frag-
menty Pisma Świętego przeznaczo-
ne na poszczególne okresy. Rów-
nież, a może wręcz szczególnie, 
w okresie wielkanocnym otrzymu-
jemy dar Słowa, które nam przypo-
mina to, co najważniejsze i które nas 
prowadzi.

Popatrzmy na niektóre z cytowa-
nych fragmentów.

Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego

Święty Piotr przemawia: Wszyscy 
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto 
wierzy w Jezusa, w Jego imię otrzy-
muje odpuszczenie grzechów (por. 
Dz 10,43).

A święty Paweł zachęca:  Jeśliście 
więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w gó-
rze, gdzie przebywa Chrystus zasiada-
jąc po prawicy Boga (Kol 3,1).

Poniedziałek w oktawie 
Zmartwychwstania:

Psalmista podsuwa nam modli-
twę: Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię 
radości u Ciebie, rozkosze na wieki 
po Twojej prawicy (z Ps 16).

Liturgiści  do tego Psalmu doda-
li refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie 
zaufałem.

Wtorek w oktawie 
Zmartwychwstania:

Święty Piotr dzisiaj ostrzega 
i prosi: Ratujcie się spośród tego 
przewrotnego pokolenia! (Dz 2,40).

Środa w oktawie 
Zmartwychwstania:

Widzimy dzisiaj radość uzdro-
wionego, który: Zerwał się i stanął 
na nogach, i chodził, i wszedł z nimi 
do świątyni, chodząc, skacząc i wiel-
biąc Boga (Dz 3,8), a potem jeste-
śmy świadkami nieoczekiwanego za-
dziwienia, gdy uczniowie z Emaus: 
poznali Go przy łamaniu chleba (Łk 
24,35).

Czwartek w oktawie 
Zmartwychwstania:

Psalmista pomaga nam modlić 
się wołając: O Panie, nasz Boże, jak 
przedziwne Twe imię po wszystkiej 
ziemi! (z Ps 8), a Ewangelista przy-
pomina, że do przyjęcia sercem 
faktu zmartwychwstania potrzeb-
na jest łaska (którą Pan Bóg przy-
gotował dla każdego):

Wtedy oświecił ich umysły, aby 
rozumieli Pisma (Łk 24,45) i do-
dał po kilku słowach obietnicę 
Pana Jezusa:

Oto Ja ześlę na was obietnicę 
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż będziecie przyoble-
czeni mocą z wysoka (z Łk 24,49).

Piątek w oktawie 
Zmartwychwstania:

Liturgia Słowa przynosi dzisiaj 
przypomnienie prawdy wiary, gdy 
święty Piotr mówi o Jezusie Chry-
stusie: nie ma w żadnym innym 
zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego imie-
nia, w którym moglibyśmy być zba-
wieni (Dz 4,12).

Sobota w oktawie 
Zmartwychwstania:

W dalszym ciągu wypowiedzi 
świętego Piotra słyszymy retorycz-
ne pytanie: czy słuszne jest w oczach 
Bożych bardziej słuchać was niż 
Boga? (Dz 4,19),  a chwilę potem 
pierwszy papież przypomina nakaz 
skierowany do każdego chrześcija-
nina wszech czasów: my nie może-
my nie mówić tego, cośmy widzieli 
i słyszeli (Dz 4,20).

Ten sam nakaz przypomina 
Ewangelista opisując scenę wnie-
bowstąpienia: Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu (Mk 16,15).

Zmartwychwstanie 
w zwyczajach

Wielkanoc to najstarsza i naj-
ważniejsza uroczystość w re-
ligii chrześcijańskiej. Liturgia 
tego okresu jest bogata w znaki 
– od procesji w Niedzielę Palmową, 
poprzez mandatum, czyli obmycie 
stóp, którego dokonuje celebrans 
podczas Mszy św. Wieczerzy Pań-
skiej w Wielki Czwartek, poprzez 
procesję ze światłem symbolizu-
jącym Chrystusa, aż do obrzędów 
sprawowanych pod c z as Rez urekcji.

Poza liturgią jest wiele obrzędów 
i zwyczajów, o których pamięta-
my w tym okresie i kultywujemy je 
od lat, często nie wiedząc, że więk-
szość z nich ma swoje pochodzenie 
w obrzędach pogańskich. Zgod-
nie z najlepszą zasadą misyjną, ci, 
którzy niosą Ewangelię, starają się 
„ochrzcić” zastane zwyczaje, uka-
zać w nich intuicję jeszcze nie po-
znanej religii, zawartą w gestach 
i znakach. Oczywiście nie chodzi 
o „naciąganie na siłę”, oświetlenie 
ludowych tradycji światłem płyną-
cym z pustego grobu Pana Jezusa 

daje zadziwiający efekt – widzimy, 
że nawet nie znając Ewangelii lu-
dzie za nią tęsknili, a tę tęsknotę 
wyrażali w tym, czego precyzyjnie 
przestrzegali.

Zauważmy choć niektóre:
Święconka – zawartość ko-

szyczka różni się w zależności 
od regionu, jednak nigdy nie za-
braknie w nim: jajek, które są sym-
bolem nowego życia, baranka 
przypominającego Chrystusa, któ-
ry jak baranek składany przez 
wyznawców religii mojżeszowej 
złożył samego Siebie w ofierze 
przebłagalnej, nie zabraknie soli 
i chrzanu – są one znakiem tego, 
co konserwuje, czyli zachowu-
je od zepsucia, nie zabraknie też 
chleba, który jest oczywistym na-
wiązaniem do Eucharystii;

Różnobarwne pisanki, często 
ozdabiane malowaniem lub wydra-
pywaniem na kolorowej skorupce 
wielu scen i wzorów; niewielu już 
pamięta, że każdy kolor ma swoje 
własne znaczenie: fioletowy, nie-
bieski i różowy oznaczają Wielki 
Post, czerwony przypomina krew 
Chrystusa przelaną na krzyżu, zie-
lony – budzące się wiosną życie, 
brązowy i żółty wyrażają radość. 
Tradycja podpowiadała naturalny 
sposób malowania jajek: gotowano 
je w łupinach cebuli, kwiatach mal-
wy czy w korze dębu. Obecnie naj-
częściej korzysta się z barwników 
chemicznych. Na początku śnia-
dania wielkanocnego, dzielimy się 
poświęconym jajkiem, składając so-
bie życzenia. Gdzieniegdzie jest też 
zabawny zwyczaj „walk” na roz-
bijanie skorupek gotowanych ja-
jek, niektórzy etnografowie widzą 
w tym ujawnianie, kto lepiej umie 
wykorzystać moc płynącą ze zmar-
twychwstania;

„Śmigus Dyngus”, czyli lany 
poniedziałek, to pogańskie święto 
– przejrzysty symbol budzenia się 
przyrody do życia oraz oczyszcze-
nia z zimowego brudu. Prawie nikt 
już nie pamięta, że związana była 
z tym przepowiednia, która mówi, 
że im mocniej oblana panna, tym 
większe szanse na szybkie zamąż-
pójście. Przepowiednie nie mają 
nic wspólnego z chrześcijaństwem.

Z tego świątecznego czasu moż-
na wspomnieć zwyczaje z Wiel-
kiego Tygodnia: topienie Judasza 
– w Wielką Środę topiono słomia-
ną kukłę, przygniatając ją wrzuca-
nymi do wody kamieniami, oraz 
pogrzeb żuru i śledzia – to poże-
gnanie z postnymi potrawami mia-
ło miejsce w Wielki Piątek.

Gdzieniegdzie podtrzymuje się 
obdarowywanie wielkanocnymi 
prezentami – to zabawa podejmo-
wana po świątecznym śniadaniu 
– zebrani chodzą po domu i szu-
kają ukrytych upominków. Zwy-
czaj ten nazywany jest „szukaniem 
zajączka”.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Aby mocy starczyło na długo…
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Niech Zmartwychwstały Chrystus 
oświeca drogi codziennego życia, 

obdarza błogosławieństwem i pomaga 
czynić życie szczęśliwym.  

Obfitych Łask i Błogosławieństw od 
Chrystusa Zmartwychwstałego oraz 

pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych 
z radosnym „Alleluja” wszystkim 

Czytelnikom, Firmom współpracującym 
z naszym wydawnictwem

życzy redakcja Szlaku Wiary
Kraków, Wielkanoc 2018 r.
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powiedź na pewno nie jest 
celem naszego życia, jest 
środkiem do celu, jakim 
jest zbawienie. Na począt-
ku przypomnijmy sobie, 

że ten sakrament ustanowił Jezus 
Chrystus, było to po zmartwych-
wstaniu. Powiedział do uczniów: 
„Którym odpuścicie grzechy są im 
odpuszczone” (por. J 20,21). Spo-
wiedź jest zawsze przeżyciem trud-
nym, z dobrym jej przeżywaniem 
wiąże się wiele pytań. Poprosiliśmy 
wiele osób o uwagi związane ze spo-
wiedzią: byli wśród nich spowiednicy 
i penitenci, osoby korzystające z tego 
sakramentu i ci, którzy ich otacza-
ją. Posłuchajmy o spowiedzi z róż-
nych stron.

Spowiedź to forma modlitwy
Najpiękniejszym i najkrótszym 

zarazem określeniem modlitwy jest 
„spotkanie z Panem Bogiem”. Wcale 
nie musi być rozmową w potocznym 
rozumieniu, ale na pewno nie ma do-
brej modlitwy bez zasłuchania, zasłu-
chania w Słowo Boże, w głos sumie-
nia mówiący w milczeniu, bez kon-
frontacji tego, co słyszymy, z naszą 
codziennością.

Od strony spowiednika na pewno 
najważniejsza jest modlitwa za peni-
tentów, a w przypadku stałych peni-
tentów również próba poznania oko-
liczności ich życia.

Spowiednik zawsze ma świado-
mość – na to kładzie się nacisk pod-
czas nauki w seminarium – że roz-
grzeszenie jest ważne dzięki obecno-
ści Ducha Świętego, który aktualizu-
je udzielane przez Boga Miłosierdzie.

Oczywiście dla penitenta to też 
ma być modlitwa i to modlitwa 
wspólna ze spowiednikiem – wska-
zuje na to kolejność wypowiadanych 
słów w zalecanej formule spowiedzi: 
najpierw witamy wybranego spo-
wiednika (przez pochwalenie Jezusa 
Chrystusa), a potem wspólnym zna-
kiem Krzyża rozpoczynamy wspól-
ną modlitwę.

Komfort spowiedzi
Dość dziwnie brzmi to słowo 

w zestawieniu z samym sensem spo-
wiedzi – z psychologicznego punktu 
widzenia spowiedź ma być przeży-
ciem niekomfortowym: przecież za-
uważmy zło w swoim życiu – i to zło 
zawinione – i mamy podjąć wysiłek, 
by to zło odrzucić. Ale – może wła-
śnie dlatego – mamy zadbać o kom-
fort przebiegu spowiedzi. Lepiej uni-
kać spowiadania się podczas Mszy 
świętej, a zwłaszcza kiedy głośno 

grają organy – moglibyśmy czegoś 
ważnego nie dosłyszeć. Niech resz-
tę dopowiedzą wypowiedzi samych 
penitentów.

Co w spowiedzi jest 
najważniejsze?

Istotą spowiedzi jest oczywiście 
zbliżanie się do zbawienia, nie mamy 
jednak wątpliwości, że nie dzieje się 
to jedynie we wnętrzu duszy ludz-
kiej – nie da się ukryć postępu du-
chowego człowieka, który od lat re-
gularnie się spowiada. Jest to też wi-
dziane przez jego otoczenie: zarów-
no współmałżonek jak i dzieci wi-
dzą wyraźnie, że osoba korzysta-
jąca ze spowiedzi zmienia się, jeśli 
nie z dnia na dzień, to już na pewno 
z miesiąca na miesiąc.

Jak odbyć spowiedź?
Bardzo często stawiane są pytania 

o przebieg spowiedzi świętej. Nie-
którzy się skarżą, że jakiś ksiądz nie 
chciał kogoś wyspowiadać, bo się zo-
rientował, że owa osoba nie zna for-
muły spowiedzi. Czy to rzeczywiście 
takie ważne?

Na pewno formuła nie należy 
do istoty spowiedzi. Nie wyobrażam 
sobie sytuacji, w której ktoś decyduje 

się na spowiedź po wielu latach i nie 
może jej odbyć, bo nie zna prze-
pisanej formuły – wówczas każdy 
spowiednik dziękuje Panu Bogu za 
udzielony temu człowiekowi dar na-
wrócenia, dzięki któremu pojawiają-
cy się chętny zdecydował się na prze-
mianę życia. 

Z drugiej jednak strony obowią-
zuje nas posłuszeństwo Kościoło-
wi – gdy ktoś kompetentny (papież 
czy wyznaczone przez niego komi-
sje) ogłosi jakieś ważne zarządzenie, 
to wierni mają obowiązek wprowa-
dzić je w życie. Inaczej mówiąc, oso-
by żyjące w łączności z Kościołem, 
regularnie korzystające z sakramen-
tów świętych, mają obowiązek znać 
to, co Kościół w zakresie sakramen-
tów świętych ogłosił. Nieznajomość 
np. formuły spowiedzi może być po-
traktowana jako lekceważenie papie-
ża i jego władzy – stąd pojawiają-
ce się ostre reakcje niektórych spo-
wiedników.

Gdy osobie spowiadającej się 
co miesiąc zadawałem pytanie, dla-
czego nie uaktualniła sposobu spo-
wiadania się, to najczęściej słyszałem 
odpowiedź: „a skąd ja to mam wie-
dzieć?”. Rzeczywiście, może wte-
dy, kiedy odczytywano list ogłasza-
jący jakieś uaktualnienie dana osoba 
była chora, może ma odziedziczoną 
jeszcze po babci książeczkę do nabo-
żeństwa, ale przecież mamy obowią-
zek śledzić to, czego papież naucza, 
a dzisiaj – w dobie internetu – nie 
ma wymówki dla człowieka, który 
tego nie zna na bieżąco. Ostatecznie 
wskazywana obecnie przez Kościół 
formuła przebiegu spowiedzi obo-
wiązuje już ponad czterdzieści lat…

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Spowiedź w drodze do zbawienia

Bardzo ważne w moim spowiadaniu się było odkrycie, że Pan Jezus 
w objawieniu dotyczącym Komunii Świętej pierwszopiątkowej nie mó-
wił o spowiedzi w tym dniu. Od tamtego czasu korzystam ze spowiedzi 
w ostatnią środę miesiąca, unikam kolejek pierwszopiątkowych, a w każdy 
pierwszy piątek miesiąca przychodzę spokojnie na Mszę świętą bez stresu 
„zdążę się wyspowiadać przed Komunią Świętą, czy nie?”.

Poza tym gdy spowiadam się w „moją” środę, to spowiednik nie wi-
dząc długiej kolejki ma możliwość, by odpowiedzieć na moje pytania, 
rozwiać wątpliwości.

Kluczowym odkryciem było 
dla mnie znalezienie stałego spo-
wiednika. Nie muszę za każdym 
razem opowiadać mojego życia 
od początku, nie muszę relacjo-
nować okoliczności życia, krót-
ko tylko aktualizuję. No i spo-
wiedź umawiam sms–em w cza-
sie dogodnym zarówno dla spo-
wiednika jak i dla mnie – po pro-
stu umawiamy się w wygodnym 
czasie.

Z jaką radością obserwuję 
swoje dzieci, od kiedy spowiada-
ją się u naszego proboszcza. Wi-
dzę po życiu w naszym domu, 
jaką pokutę im zadał… Kiedyś 
widziałam, jak rwały się do po-
mocy. Potem dowiedziałam się, 
że kazał im każdego dnia zrobić 
w domu coś, czego im nie na-
kazano. W innym czasie wyraź-
nie poprawiły się w nauce – było 
to wtedy, kiedy miały lekcje od-
rabiać w dniu, kiedy zostały za-
dane. Nie ma to jak proboszcz 
w ten sposób pomagający w wy-
chowaniu.

Przebieg Spowiedzi Świętej
Uklęknij przy konfesjonale, powiedz:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan odpowiada: 
Na wieki wieków. Amen.
Przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże. 

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz:
Ostatni raz spowiadałem(am) się (tu podaj, choćby w przybliżeniu 

czas, jaki upłynął od ostatniej spowiedzi świętej), pokutę odprawiłem 
(jeśli nie, to powiedz dlaczego).

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (wymień wszyst-
kie swoje grzechy, przy ciężkich podaj liczbę i okoliczności).

Po wyznaniu grzechów powiedz: 
więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, po-

stanawiam poprawę i proszę cię, ojcze, o rozgrzeszenie.
Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną po-

kutę.
Po wysłuchaniu słów kapłana powiedz co najmniej raz: 
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.
Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa:
BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ, PRZEZ 

ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWOJEGO SYNA I ZESŁAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO 
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW, NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU, 
PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY, W IMIĘ OJCA, 
SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Odpowiedz:
Amen.
Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan zwraca się do ciebie słowami:
Wysławiajmy Pana bo jest dobry(może użyć innych słów).
Odpowiedz:
Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan może dodać:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
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M
amy już wiosnę, zbliża się lato. 
A wraz z nimi nieuchronnie nad-
chodzą ciepłe dni. Wszyscy cie-
szymy się z tego powodu, ale dla 
osób dotkniętych przewlekłą nie-

wydolności żylną (PNŻ) kończyn dolnych lub 
zagrożonych pojawieniem się tej choroby, cie-
płe dni niekoniecznie są powodem do radości.

Osobom, które mają genetyczne skłonności 
do PNŻ lekarze profilaktycznie zalecają, by nie 
stosować długich, gorących kąpieli, nie chodzić 
do solarium (UV uszkadza kolagen w naczy-
niach i powoduje poszerzanie żył), nie za czę-
sto odwiedzać saunę, a także nie narażać nóg 
na zbyt wysokie temperatury. Jeśli jednak żyla-
ki już mamy, to tym bardziej powinniśmy uni-
kać wysokich temperatur. Dlaczego? Bo wy-
soka temperatura powoduje nasilenie obja-
wów chorobowych PNŻ, a wraz z nimi uczu-
cia dyskomfortu chorych. Pajączki i żylaki (któ-
re są jednym z najczęstszych objawów PNŻ) 
bardzo nie lubią wysokich temperatur. Wyższa 
temperatura wiosną i w lecie powoduje, że na-
sze żyły rozszerzają się, a to z kolei powoduje, 
że zostaje w nich spowolniony przepływ krwi. 
Krew dłużej zalega w żyłach. Powoduje to m. 
in. nieestetyczne i bolesne obrzęki nóg (najczę-
ściej w okolicach kostek). Tak, to właśnie wyso-
ka temperatura powoduje, że na wiosnę i latem 
PNŻ kończyn dolnych doskwiera nam mocniej 
niż w okresie jesieni i zimy. Na szczęście nie je-
steśmy bezbronni i możemy się ochronić przed 
bolesnymi objawami PNŻ. Aby przynieść ulgę 
bolącym i opuchniętym nogom, i nie dopuścić 
do rozwijania się choroby w okresie wysokich 
temperatur, warto pamiętać o kilku zasadach.

  Zimna woda. Jeżeli tylko mamy taką możli-
wość dobrze jest kilka razy dziennie polewać 
nogi chłodną wodą. Dobrze też jest stosować 
naprzemienne letnie i chłodne strumienie 

wody na nogi z prysznica. Różnica tempe-
ratur powoduje, że w miejscach polewanych 
kurczą się naczynia krwionośne. Reakcją or-
ganizmu jest gwałtowne przepompowanie 
krwi z tych miejsc w kierunku serca. A to wy-
musza lepsze krążenie – przeciwdziała roz-
wojowi choroby.

  Kąpiele. W miarę możliwości w chłodnej wo-
dzie lub niezbyt ciepłej. Dobre efekty daje pły-
wanie w jeziorze, morzu lub basenie. 

  Nogi wyżej. Jeżeli jest to możliwe, co kilka 
godzin poleżmy z nogami ułożonymi powy-
żej linii serca, tak aby zalegająca krew miała 
ułatwiony odpływ z nóg. To spowoduje, że nie 
tylko zmniejszymy ryzyko pogłębienia się 
choroby, ale także pozbędziemy się dyskom-
fortu spowodowanego bólem i obrzękami. 

  Buty. Bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli wy-
bieramy się na urlop lub w dłuższą podróż 
– co na wiosnę i latem zdarza się najczęściej. 
O tym, że nie należy ubierać butów na ob-
casie wie już zapewne każda kobieta, która 
ma problem z żylakami. Ale trzeba też wie-
dzieć, że wybierając sandały lub klapki (a jest 
to najczęściej wybierane letnie obuwie) nie 
należy decydować się na te na twardej po-
deszwie, bo powodują nadmierne obciąże-
nie stóp, a to z kolei sprzyja żylakom. Naj-
lepsze jest obuwie na elastycznej podeszwie, 
bo dzięki niej mięśnie stóp i łydek będą pra-
cować prawidłowo.

  Dieta. Jak wykazują statystyki latem częściej 
sięgamy po niezdrowe przekąski (a zwłasz-
cza na urlopie, szczególnie gdy wybieramy 
wczasy all inclusive) i alkohol. Pamiętajmy, 
że nieodpowiednia dieta oraz używki mogą 
także nasilać objawy PNŻ kończyn dolnych.

  Depilacja. Wiosną i latem chętnie chodzimy 
z gołymi nogami, a co za tym idzie (przynaj-
mniej w przypadku pań) częściej stosujemy 
depilację. Pamiętajmy, by nie decydować się 
na depilację gorącym woskiem. Problemy 
żylne są przeciwwskazaniem do rozgrzewa-
nia nóg, a takie działanie ma gorący wosk.

  Podróż. Jeśli jedziemy na urlop, przed podró-
żą zadbajmy o przewiewną odzież. Nie powin-
na być obcisła czy uciskająca. Nawet skarpet-
ki powinny mieć bardzo delikatne ściągacze, 
by nie powodowały ucisku w jednym miejscu 
i co za tym idzie zaburzeń w przepływie krwi. 
Jeżeli podróżujemy samochodem lub samo-
lotem zadbajmy, by rozruszać nogi. W przy-
padku jazdy autem można co jakiś czas zro-
bić postój i pospacerować. A zarówno w samo-
chodzie, jak i samolocie należy profilaktycznie 
poruszać stopami i ponapinać mięśnie łydek, 
co poprawi krążenie krwi w kończynach dol-
nych, zapobiegając zaleganiu krwi i tworzą-
cym się w wyniku tego obrzękom.

  Picie. Latem koniecznie trzeba pamiętać 
o piciu odpowiedniej ilości płynów. Do-
bre nawodnienie wpływa na prawidłowe 

funkcjonowanie całego organizmu. Jest także 
bardzo ważne w przypadku chorych z obrzę-
kami i żylakami nóg. Jeżeli organizm osoby 
cierpiącej na PNŻ jest odwodniony, krew sta-
je się gęstsza, wolniej przepływa przez żyły 
i dłużej w nich zalega. A to sprzyja nasilaniu 
objawów tej choroby. 

  Rutyna. Już na wiosnę profilaktycznie moż-
na zażywać preparaty z rutyną, która wyka-
zuje właściwości wzmacniające ściany na-
czyń krwionośnych. Najlepiej skonsultować 
to z lekarzem, chociaż zdecydowana więk-
szość takich preparatów jest dostępna w ap-
tece bez recepty. 

  Diosmina. Wg dostępnych danych to najczę-
ściej stosowany lek doustny w Polsce, łago-
dzący objawy PNŻ kończyn dolnych. War-
to spytać o niego farmaceutę. Jest dostępny 
w aptece bez recepty. Diosminę charaktery-
zuje wielokierunkowe działanie. Zwiększa 
ona napięcie ścian naczyń żylnych, normali-
zuje przepuszczalność naczyń, działa ochron-
nie na ścianę naczyń. 

  Preparaty kosmetyczne. Gdy na dworze robi 
się cieplej dobrze jest zaopatrzyć się w pre-
paraty kosmetyczne, zawierające w składzie 
wyciąg z kasztanowca i heparynę. Tego typu 
preparaty, przeznaczone do stosowania bez-
pośrednio na skórę wspierają preparaty do-
ustne, dodatkowo łagodząc objawy PNŻ. 

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Żylaki nie lubią ciepła
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NAJWAŻNIEJSZE PAPIESKIE WEZWANIE, NAJISTOTNIEJSZE ORĘDZIE!

Wezwanie do modlitwy
Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. ¸k 18,1), powiedział Pan Jezus. Mó-

dlcie 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 – material-
nych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... „Nie samym chlebem żyje czło-
wiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, sło-
wem 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, prze-
mówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniej-
sze. Najistotniejsze orędzie!

Ojciec Święty Jan Paweł II, 
Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 roku F
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L
udzie zawsze się modlili, nie-
zależnie od tego, jak poj-
mowali siły nadprzyrodzo-
ne. Różne to były modlitwy: 
zanoszone w strachu przed 

potęgą żywiołów, w błaganiu o zdro-
wie czy zwycięstwa militarne, o bo-
gactwo czy władzę. Jednak dopiero 
od czasów Abrahama mamy możli-
wość poznania Boga, który „jest za-
interesowany” człowiekiem; Boga, 
który stworzył, prowadzi i zaprasza 
do Swego domu. Od tego czasu mo-
dlitwa to coś zupełnie innego.

Istota i cel modlitwy
Trzeba zacząć od prawdy (cy-

tujemy tutaj dogmat), że Bóg ko-
cha człowieka, że troszczy się o nie-
go i że każdemu obiecał zbawienie, 
czyli miejsce u Swego boku, miej-
sce na wiecznej uczcie, podczas któ-
rej On sam będzie nam usługiwał. 
Przeszkodą, a jednocześnie szansą 
jest jedynie wolność człowieka: tyl-
ko człowiek może się Bogu sprzeci-
wić i tylko człowiek może podjąć de-
cyzję zbliżania się do Stwórcy i Zba-
wiciela. Inaczej mówiąc, nikt i nic nie 
może nam odebrać szansy na zjed-
noczenie z Panem Bogiem i zawsze 
– póki żyjemy – możemy do Niego 
powrócić z każdego labiryntu życia.

Niedawno mogliśmy obejrzeć 
w kinach świetny film o świętym 
Ignacym Loyoli; nie jest to film ściśle 
biograficzny, ale doskonale oddaje 
bieg życia i zmagania bohatera. Po-
znajemy też znaną od stuleci modli-
twę, którą ułożył założyciel jezuitów:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą 
wolność moją, pamięć moją i ro-
zum, i wolę moją całą, cokolwiek 
mam i posiadam. Ty mi to wszyst-
ko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. 
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj 
tym w pełni wedle swojej woli. Daj 
mi jedynie miłość Twoją i łaskę, 
albowiem to mi wystarcza. Amen.

Taki jest cel modlitwy: uprosić 
u Boga łaskę wierności ponad wszyst-
ko, błagać, by nic w naszym życiu Go 
nie przesłaniało, ostatecznie dojść 
do takiej wolności ducha, by być go-
towym oddać Mu wszystko, by tylko 
On się liczył w naszym życiu.

Wielu świętych odkryło też praw-
dę, że powierzając wszystko Bogu 
nic się nie traci. Sam Pan Jezus prze-
cież powiedział:

…każdy, kto dla mego imienia 
opuści dom, braci lub siostry, ojca 
lub matkę, dzieci lub pole, stokroć 
tyle otrz yma i życie wieczne odzie-
dziczy (Mt 19,29).

Rzeczywiście: żona traktowana 
jako dar od Pana Boga jest kimś zu-
pełnie innym niż kobieta wybrana 
według własnego upodobania, dzie-
ci, na które patrzy się jak na osoby 
powierzone przez Stwórcę wycho-
wuje się dla ich szczęścia, a nie dla  
satysfakcji rodziców, i tak dalej…

W wypowiedziach wielu świę-
tych znajdziemy zachęty, by upo-
dabniać się do Pana Boga, by odrzu-
cać wszy stko, co nam Go przesłania. 
Święty Maksymilian Maria Kolbe, 

bliski wszystkim Polakom, mawiał 
często podczas wygłaszanych kon-
ferencji, że musimy zrobić wszyst-
ko, by nasza wola (małe „w”) stawa-
ła się coraz bliższa Woli Pana Boga 
(wielkie „W”).

Jak w takim razie ma wyglądać 
nasza modlitwa?

Jedyna ogólna odpowiedź, 
to taka, że modlitwa ma nas przy-
bliżać do Pana Boga. Badając sku-
teczność modlitwy można stwierdzić, 
że ma ona przemieniać człowieka: 
odsłaniać prawdę o Bożej Miłości, 
umacniać wolę i ożywiać gorliwość.

Modlitwa  w Biblii
Ogromny procent tekstów biblij-

nych to modlitwy zapisane przez bo-
haterów ukazywanych w spokojnych 
i dramatycznych chwilach ich życi a. 
Psalmy to zawsze aktualny skarbiec 
mod litw, które stały się fundamen-
tem ułożonej przez Kościół Liturgii 
 Uświęcania Czasu, czyli brewiarza, 
ale też w innych księgach znajduje-
my modlitwy, do których warto się 
odnosić w sytuacjach, w jakich się 
znajdujemy.

Popatrzmy na Eliasza, który bro-
niąc Imienia Boga stał się prześla-
dowany przez króla Achaba i jego 
żonę Izebel. Uciekał, a nawet pro-
sił o śmierć. Pan Bóg wzywając go 
do dalszych zadań wykorzystał jego 
gorliwość i cierpliwość i objawił się 
w podmuchu wiatru, na który jed-
nak trzeba było poczekać:

…anioł Pański trącając [Eliasza], 
powiedział: „Wstań, jedz, bo przed 
tobą długa droga”. Powstawszy za-
tem, zjadł i wypił. Następnie mocą 
tego pożywienia szedł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy aż do Bożej góry 
Horeb. Tam wszedł do pewnej groty, 
gdzie przenocował. Wtedy Pan skie-
rował do niego słowo i przemówił: 
„Co ty tu robisz, Eliaszu?”. A on od-
powiedział: „Żarliwością rozpali-
łem się o chwałę Pana, Boga Za-
stępów, gdyż Izraelici opuścili Two-
je przymierze, rozwalili Twoje ołtarze 
i Twoich proroków zabili mieczem. 
Tak że ja sam tylko zostałem, a oni 
godzą jeszcze i na moje życie”.  Wte-
dy rzekł: „Wyjdź, aby stanąć na gó-
rze wobec Pana!”. A oto Pan prze-
chodził. Gwałtowna wichura rozwa-
lająca góry i druzgocąca skały [szła] 
przed Panem; ale Pan nie był w wi-
churze. A po wichurze – trzęsienie 
ziemi: Pan nie był w trzęsieniu zie-
mi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: 
Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu 
– szmer łagodnego powiewu. Kiedy 
tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy 
twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy 
wejściu do groty (1 Krl 19,7–13).

W najstarszych tekstach znaj-
dziemy opis nazywany „walka Jaku-
ba z aniołem”, jednak traktowany 
jako dany ludziom przykład zmaga-
nia się z Bogiem. Mamy prawo py-
tać Go o zrozumienie świata, mamy 
prawo – ale tylko u Niego – odna-
wiać świadomość swojej godności. 
Bóg dał nam prawo do wolnego wy-
boru i nawet największą łaskę, jaką 

jest Jego bliskość, możemy przy-
jąć albo odrzucić. Cierpienie przy-
jęte staje się „terenem” nieustanne-
go wzrastania, cierpienie odrzucone 
zwykle jest kamieniem, o który czło-
wiek się potknie, przewróci i… cierpi 
jeszcze bardziej, bo w poczuciu bez-
sensu i samotności.

Przypomnijmy scenę walki Jakuba 
z Bogiem, tekst ma oczywiście zna-
czenie metaforyczne:

Gdy [Jakub] został sam jeden, 
ktoś zmagał się z nim aż do wscho-
du jutrzenki, a widząc, że nie może go 
pokonać, dotknął jego stawu biodro-
wego i wywichnął Jakubowi ten staw 
podczas zmagania się z nim. A wresz-
cie rzekł: „Puść mnie, bo już wscho-
dzi zorza!”. Jakub odpowiedział: „Nie 
puszczę cię, dopóki mi nie pobłogo-
sławisz!”. Wtedy [tamten] go za-
pytał: „Jakie masz imię?”. On zaś 
rzekł: „Jakub”. Powiedział: „Odtąd 
nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izra-
el, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, 
i zwyciężyłeś”. Potem Jakub rzekł: 
„Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe 
imię?”. Ale on odpowiedział: „Czemu 
pytasz mnie o imię?” – i pobłogosła-
wił go na owym miejscu. (…) Słońce 
już wschodziło, gdy Jakub przecho-
dził przez Penuel, utykając na nogę 
(Rdz 32,25–32).

Znajomość imienia dawało w ów-
czesnej symbolice literackiej pano-
wanie nad osobą, dlatego Ten, kto 
zmagał się z Jakubem nie chciał 
ujawnić Swego imienia. Zmaganie 
to właściwie skutki wolności, dzię-
ki której człowiek może Boga przy-
jąć albo odrzucić. Ale ostatecznie 
anioł – Bóg dał błogosławieństwo. 
Zmaganie oznacza uprawnione po-
szukiwanie prawdy. Ostatecznie tej 
najważniejszej prawdy – o Miłości 
Boga do człowieka, o tym, że naj-
więcej skorzystamy poddając się Woli 
Stwórcy i Zbawiciela.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Modlitwa zasłuchania i zmagania
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Jan Paweł II w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 
roku w Rzymie wraz z Papieżem Janem XXIII został wyniesio-
ny do chwały świętych Kościoła Powszechnego. Wielka i wzniosła 
to chwila dla naszego narodu.

Chciałoby się w tym momencie powiedzieć: „Polsko umiej być 
wdzięczna Panu Bogu; On Cię tak wywyższa; umiej być wdzięczna 
za dar Jana Pawła II, syna polskiej ziemi.

Z całą pewnością dziś Polska nie jest wdzięczna Panu Bogu, nie 
jest wierna Panu Bogu. Gdzieś uśpione jest nasze społeczeństwo, 
gdzieś pobłądziło. Powiedziało Panu Jezusowi – nie potrzebuje-
my Ciebie, nie potrzebujemy Twojej nauki, Twojego Krzyża, Two-
jego Kościoła.

Niech kanonizacja będzie dla nas wszystkich tym szczególnym 
momentem przebudzenia, powrotu do wierności krzyżowi, bo jak 
powiedział papież Polska tylko pod krzyżem i z krzyżem będzie sil-
na i wierna.

Na przestrzeni ostatnich lat jak wiele razy daliśmy znać, że chce-
my iść przez życie sami, sami o wszystkim chcemy decydować, 
że Chrystus i Jego przykazania nie są nam konieczne do szczęśli-
wego i dostatniego życia. 

I dobrze wiemy, że sami się okłamujemy, bo ani pieniądze, ani sła-
wa, ani mądrość nie są w stanie zapełnić wewnętrznej pustki, którą 
wypełnić może tylko Chrystus. Jan Paweł II ostrzegał nas przed po-
kusą odrzucenia Chrystusa mówiąc, że człowiek bez Chrystusa nie 
jest w stanie zrozumieć samego siebie i tym samym nigdy nie osią-
gnie pełni człowieczeństwa, pełni rozwoju.

Zróbmy zatem rachunek sumienia, narodowy rachunek su-
mienia i wróćmy bardziej do Chrystusa, nie tylko wtedy kiedy 
potrzebny nam jest kościół, kiedy trzeba ochrzcić dziecko, kiedy 
dziecko idzie do pierwszej Komunii św., do bierzmowania, kiedy 
trzeba zawrzeć sakramentalny związek małżeński, kiedy trzeba 
zrobić katolicki pogrzeb. Bądźmy dziećmi Chrystusa na każdy 
dzień, zmierzając do świętości dzień po dniu – jak to czynił Jan 
Paweł II, bo Chrystus wszystkich nas wezwał do tego, aby starać 
się w życiu o świętość: „świętymi bądźcie, jak Ja jestem święty”. 
To nasz obowiązek wynikający ze chrztu świętego. 

Niech świętość Jana Pawła II będzie dla naszego narodu, dla na-
szej Ojczyzny początkiem nowego przymierza z Chrystusem. Niech 
będzie czasem odrzucenia pokusy wdzierającej się wszędzie filozofii 
naszego czasu – filozofii śmierci, smutku i osamotnienia. Filozofii, 
która każe wątpić w Chrystusa, która ma w swym założeniu odrzu-
cenie wartości chrześcijańskich, która pozwala człowiekowi – nawet 
każe – decydować o życiu człowieka (eutanazja, aborcja), która od-
biera godność człowiekowi, która posługuje się kłamstwem i zakła-
maniem, która obrzuca błotem nienawiści Kościół i duchowieństwo 
– siejąc zamęt i chaos w ludzkich umysłach i duszach – a to wszystko 
w imię człowieka nowoczesnego człowieka postępowego, dla które-
go jedyną normą jest umysł i racjonalizm, a tym samym konsump-
cjonizm i materializm. 

Dziś trzeba mieć wiele wewnętrznej siły, aby odrzucić tę filozofię, 
bo ona nie wychowuje dobrych, rzetelnych i uczciwych Polaków, ale 
daje przyzwolenie na zło w postaci kombinatorów, kłamców, niero-
bów, złodziei. Daje zielone światło dla prywaty i korupcji.

Niech Jezus Chrystus będzie w naszym życiu światłem, drogą 
w naszym życiu, niech będzie umocnieniem, aby odrzucić fałszy-
wych proroków naszych czasów, odrzucić tych wszystkich „znaw-
ców” Kościoła w Polsce.

ŚWIĘTOŚĆ JANA PAWŁA II – DROGĄ DO NAŚLADOWANIA DLA 
POLAKÓW

Powszechne przekonanie, że Papież Jan Paweł II jest świętym wier-
ni wyrażali już podczas Jego pogrzebu napisami na transparentach 
i okrzykami: „Santo subito!” („natychmiast święty!”).

Jan Paweł II emanował świętością, czyli pięknem swojego człowie-
czeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. 
Jednym słowem promieniował Chrystusem, gdyż tylko On jest jedy-
nym źródłem i sprawcą świętości człowieka. To sam Jezus Chrystus 

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi.
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc 
pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie 
ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo 
w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją 
do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc 
Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykładem zbliżać się 
do Boga.FO
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Modlitwa za rodzinę
Boże, od którego pochodzi wszelkie 
ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, 
który jesteś Miłością i Życiem, spraw, 
aby każda ludzka rodzina na ziemi 
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystu-
sa, „narodzonego z Niewiasty”, i przez 
Ducha Świętego stawała się prawdzi-
wym przybytkiem życia i miłości dla 
coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby 
Twoja łaska kierowała myśli i uczyn-
ki małżonków ku dobru ich własnych 
rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 
Spraw, aby młode pokolenie znajdo-
wało w rodzinach mocne oparcie dla 
swojego człowieczeństwa i jego roz-
woju w prawdzie i miłości. Spraw, aby 
miłość umacniana łaska Sakramentu 
Małżeństwa okazywała się mocniej-
sza od wszystkich słabości i kryzysów, 
przez jakie przechodzą nasze rodziny. 
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za 
pośrednictwem Świętej Rodziny z Na-
zaretu – ażeby Kościół wśród wszyst-
kich narodów ziemi mógł owocnie 
spełniać swe posłannictwo w rodzi-
nach i poprzez rodziny. Przez Chry-
stusa Pana naszego, który jest Dro-
gą, Prawdą i Życiem na wieki wie-
ków. Amen. 

W swej najgłębszej rzeczywistości 
miłość jest istotowo darem, a miłość 
małżeńska, prowadząc małżonków do 
wzajemnego „poznania”, które czy-
ni z nich „jedno ciało”, nie wyczerpu-
je się wśród nich dwojga, gdy uzdalnia 
ich do największego oddania, dzięki 
któremu stają się współpracownikami 
Boga, udzielając daru życia nowej oso-
bie ludzkiej. W ten sposób małżonko-
wie, oddając się sobie, wydają z siebie 
nową rzeczywistość – dziecko, żywe 
odbicie ich miłości, trwały znak jedno-
ści małżeńskiej oraz żywą i nierozłącz-
ną syntezę ojcostwa i macierzyństwa. 
Stawszy się rodzicami, małżonkowie 
otrzymują od Boga dar nowej odpo-
wiedzialności. Ich miłość rodzicielska 
ma się stać dla dzieci widzialnym zna-
kiem tej samej miłości Boga, „od któ-
rej bierze nazwę wszelkie ojcostwo na 
niebie i na ziemi”.

Wraz z poczęciem nowego człowie-
ka, wraz z jego urodzeniem, rodzice stają 
prawdziwie wobec „wielkiej tajemnicy”. 
Nowa ludzka istota jest – tak jak oni sami 
– powołana do istnienia osobowego, jest 
powołana do życia „w prawdzie i miło-
ści”. Powołanie zaś otwiera się nie tylko 
na całą doczesność. Otwiera się ono na 
wieczność w Boga. Jest to ten wymiar ge-
nealogii osoby, który ostatecznie odsłonił 
nam Chrystus, rzucając światło Ewange-
lii na ludzkie życie i umieranie, a przez to 
również – na znaczenie ludzkiej rodziny. 

Małżeństwo i rodzina chrześcijań-
ska budują Kościół. W rodzinie bowiem 
osoba ludzka nie tylko rodzi się stopnio-
wo, poprzez wychowanie, wprowadzana 
jest we wspólnotę ludzką, ale także po-
przez odrodzenie chrzcielne i wychowa-
nie w wierze wprowadzana jest w rodzi-
nę Bożą, jaką jest Kościół. 

Małżeństwo bowiem nie jest wy-
rokiem jakiegoś przypadku lub owo-
cem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg–
Stwórca ustanowił je mądrze i opatrzno-
ściowo w tym celu, aby urzeczywistniać 
w ludziach swój plan miłości. Dlatego 
małżonkowie poprzez wzajemne odda-
nie się sobie, im tylko właściwe i wyłącz-
ne, dążą do takiej wspólnoty osób, aby 
doskonaląc się w niej wzajemnie, współ-
pracować równocześnie z Bogiem w wy-
dawaniu na świat i wychowywaniu no-
wych ludzi. Dla ochrzczonych zaś mał-
żeństwo nabiera godności sakramental-
nego znaku łaski, ponieważ wyraża zwią-
zek Chrystusa z Kościołem.

Od pewnego czasu instytucja rodzi-
ny narażona jest na nieustanne ataki. Za-
machy te są tym bardziej niebezpieczne 
i podstępne, że polegają na negacji nie-
zastąpionej wartości rodziny opartej na 
małżeństwie. Proponuje się nawet fałszy-
we alternatywy dla rodziny i żąda się ich 
uznania przez prawodawstwo. Kiedy jed-
nak prawa, które winny służyć rodzinie 
jako podstawowemu dobru społeczeń-
stwa, zwracają się przeciw niej, stają się 
niebezpiecznym czynnikiem destrukcji.

Jedynym źródłem miłości małżeńskiej 
jest Jezus Chrystus, nieustannie obecny 
w sakramencie małżeństwa. Tak wielki 
jest ten sakrament! I małżonkowie mogą 
być pewni, że wraz z nim otrzymują siłę 
płynącą od Boga oraz łaskę, która będzie 
im towarzyszyła przez całe życie; tę rę-
kojmię daje im wiara. Oby nigdy nie za-
przestali czerpać z tego źródła, które wy-
tryska z nich samych. 

Poprzez modlitwę we wspólnocie ro-
dzin zapraszamy Chrystusa, aby był 

pośrodku nas: małżonków, rodziców 
i dzieci. Z całego serca zachęcam was 
usilnie, aby wasze domy były miejsca-
mi modlitwy; domami, w których rodzi-
ny pogodnie żyją w obecności Boga; do-
mami, które dzielą się z bliźnimi gościn-
nością, modlitwą i oddawaniem chwały 
Bogu. Poprzez modlitwę we wspólnocie 
rodzin zapraszamy Chrystusa, aby był 
pośrodku nas: małżonków, rodziców 
i dzieci. Modlitwa rodziców, jako mo-
dlitwa wspólnoty chrześcijańskiej, staje 
się dla dzieci wtajemniczeniem w poszu-
kiwanie Boga i słuchanie jego wezwań. 
Świadectwo życia odnajduje wówczas 
całą swą wartość. Zakłada ono, że dzie-
ci uczą się w rodzinie, jako prawidło-
wej konsekwencji modlitwy, patrzenia 
na świat w sposób chrześcijański, zgod-
nie z Ewangelią. 

„Czcij ojca i matkę” – powiada czwar-
te przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mo-
gły czcić swoich rodziców, muszą być 
uważane i przyjmowane jako dar Boga. 
Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar 
to trudny niekiedy do przyjęcia, ale za-
wsze dar bezcenny. Bóg obdarzył was, 
rodzice, szczególnym powołaniem. By 
zachować życie ludzkie na ziemi, powo-
łał do istnienia społeczność rodzinną. To 
wy jesteście pierwszymi stróżami i opie-
kunami życia jeszcze nie narodzonego, 
ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia 
jako największą łaskę Boga, jako Jego 
błogosławieństwo dla rodziny, dla naro-
du i Kościoła. Zwracam się do wszyst-
kich ojców i matek mojej Ojczyzny i ca-
łego świata, do wszystkich ludzi bez wy-
jątku: każdy człowiek poczęty w łonie 
matki ma prawo do życia! Życie ludzkie 
jest święte. Nikt w żadnej sytuacji nie 
może rościć sobie prawa do bezpośred-
niego zniszczenia niewinnej istoty ludz-
kiej. Bóg sam jest Panem życia Człowie-
ka, ukształtowanego na Jego obraz i po-
dobieństwo. Życie ludzkie ma zatem cha-
rakter święty i nienaruszalny, w którym 
odzwierciedla się nienaruszalność same-
go Stwórcy. 

Jesteśmy przekonani, że bez instytucji 
rodziny społeczeństwo nie może się roz-
wijać, a to z tego prostego powodu, że 
rodzi się ono w rodzinie i z niej czerpie 
swą spójność. Wobec procesu degrada-
cji kulturowej i społecznej oraz szerzą-
cych się plag, takich jak przemoc, nar-
komania, zorganizowana przestępczość 
– któż może bardziej przyczynić się do 
zapobiegania im i odrodzenia, niż rodzi-
na zjednoczona, zdrowa i zaangażowa-
na społecznie. Takie rodziny kształtu-
ją społeczne cnoty solidarności, gościn-
ności, lojalności, szacunku dla drugiego 
człowieka i jego godności. W Kościele 
i w społeczeństwie nadeszła teraz epoka 
rodziny, która jest powołana do odegra-
nia pierwszoplanowej roli w dziele no-
wej ewangelizacji.

Moralna i duchowa odnowa ludzkiej 
rodziny jako całości musi być zakorze-
niona w autentycznej odnowie poszcze-
gólnych rodzin. Rodzina Bogiem silna, 
staje się siłą człowieka i całego narodu. 
Nie sposób inaczej zrozumieć człowie-
ka, jak w tej wspólnocie jaką jest naród. 

Jan Paweł II o rodzinie
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Olivocap® Spray 
do usuwania woskowiny usznej
to preparat rozpuszczający, usuwający woskowinę 
uszną  zapobiegający jej nadprodukcji 
- rekomendowany u osób z nawracającymi
korkami woskowinowymi stosujących 
inwazyjną metodę  płukania uszu.  

Olivocap® Gardło
to naturalny spray z Wit. A+E nawilżający 
wysuszoną śluzówkę gardła - rekomendowany 
przy infekcjach, chrypkach, radioterapiach, 
refluksach i u osób pracujących głosem.

Święty Jan Paweł II – Drogowskazem 
dla Polaków i Polski
uobecniał swoją miłość w życiu, pasterskiej posłudze, cierpieniu 
i śmierci Jana Pawła II. 

O świętości nie tylko mówił, nie tylko innych zachęcał do jej 
zdobywania, ale sam szedł trudną i żmudną drogą życia, by ową 
świętość zdobyć – stając przy Chrystusie i drugim człowieku każ-
dego dnia.

Świętość jest jednym z ważniejszych tematów bogatego na-
uczania Jana Pawła II. Jej dowartościowanie, zarówno w aspek-
cie teologicznym, jak i duszpasterskim, było zawsze, od początku 
pontyfikatu, jedną z podstawowych cech jego posługi Piotrowej. 
Często mocno podkreślał podstawowe znaczenie świętości w ży-
ciu i misji Kościoła jako zbawczej wspólnoty.

Wizja świętości, nakreślona już w wielu wcześniejszych doku-
mentach obecnego Papieża, została przedstawiona w sposób sys-
tematyczny i spójny w Liście apostolskim Novo millennio ineun-
te, opublikowanym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000. Jest to tekst o charakterze profetycznym i programowym, 
który ze względu na bogactwo swej treści oraz kontynuację myśli 
soborowej stał się dla Kościoła dokumentem ogromnie ważnym 
u początku trzeciego tysiąclecia. Ujawnia on wyraźny chrystocen-
tryzm, widoczny już w pierwszej Encyklice Jana Pawła II Redemp-
tor hominis, oraz podejmuje, z położeniem nacisku na świętość, 
„teologię życia świętych” Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza 
Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, która wiele miejsca po-
święca temu zagadnieniu.

Warto podkreślić, że pontyfikat Jana Pawła II jest okresem nad-
zwyczajnego wzrostu ilości świętych i błogosławionych. W ciągu 
tych lat beatyfikował on 1329 sług Bożych i kanonizował 473 bło-
gosławionych. Wszystkich razem: 1802.

Należy uświadomić sobie, iż święci i błogosławieni, wyniesie-
ni na ołtarze przez obecnego Papieża, wywodzą się z najróżniej-
szych krajów wszystkich kontynentów. Geografia świętości znacz-
nie się rozszerzyła. Z „europejskiej” lub „śródziemnomorskiej” sta-
je się coraz bardziej «światowa». Oznacza to, że świętość rozwija 
się w każdym miejscu na ziemi oraz że nie zna granic: geograficz-
nych, rasowych, kulturowych lub społecznych. Jest różnobarwną 
«mozaiką» ludzi, których łączy jedna cecha: wszyscy poważnie po-
traktowali Ewangelię, radykalnie nią żyli i dawali o niej świadectwo.

Ważny jest także fakt, że w ramach powszechnego powołania 
do świętości Papież szczególną uwagę poświęcił świętości ludzi 
świeckich. W Novo millennio ineunte dziękował Bogu za to, że po-
zwolił mu „beatyfikować i kanonizować w minionych latach tak 
wielu chrześcijan, a wśród nich licznych wiernych świeckich, któ-
rzy uświęcili się w najzwyklejszych okolicznościach życia” (n. 31).

Mówiąc o świętości ludzi świeckich, Papież kładzie nacisk 
na świętość małżonków. „Należy popierać — pisał Jan Paweł II 
— uznanie heroiczności cnót zwłaszcza świątobliwych wiernych 
świeckich, którzy realizowali swe powołanie chrześcijańskie w mał-
żeństwie. Żywiąc przeświadczenie, że w rzeczywistości nie brak 
owoców świętości również w tym stanie, czujemy potrzebę znale-
zienia odpowiednich sposobów, ażeby świętość ta była przez Ko-
ściół stwierdzana i stawiana za wzór dla innych chrześcijańskich 
małżonków” (Tertio millennio adveniente, 37). I faktycznie, 21 paź-
dziernika 2001 roku Jan Paweł II beatyfikował rzymskie małżeń-
stwo Alojzego i Marię Beltrame Quattrocchich. Jest to pierwsza 
w historii Kościoła para małżonków wyniesiona do chwały ołtarzy.

W związku z tak znaczącym wzrostem liczby świętych i błogo-
sławionych niektórzy twierdzą, że jest ich za dużo. Papież nie lek-
ceważy tych opinii: „Podnoszą się czasem głosy, że za wiele jest 
dzisiaj beatyfikacji” (przemówienie na rozpoczęcie Nadzwyczaj-
nego Konsystorza Kardynałów, 13 czerwca 1994 r.: „L’Osserva-
tore Romano”, wyd. polskie, n. 9–10/1994, s. 8).

Tym, którzy tak myślą, Ojciec Święty odpowiada podając trzy 
argumenty uzasadniające wzrost liczby beatyfikacji i kanonizacji.

Przede wszystkim wzrost ten «odpowiada rzeczywistości, która 
dzięki łasce Bożej jest taka, jaka jest, a poza tym odpowiada życze-
niu samego Soboru. Ewangelia tak bardzo rozeszła się po świecie 
i jej orędzie tak mocno się zakorzeniło, że właśnie ta wielka liczba 
beatyfikacji po prostu odzwierciedla żywo działanie Ducha Świę-
tego oraz płynącą z niego żywotność Kościoła w dziedzinie dla 
niego najistotniejszej, w dziedzinie świętości”.

Po drugie, kanonizacje i beatyfikacje, których liczba wzrosła 
w ostatnich latach, „świadczą o żywotności Kościołów lokalnych, 
których jest dziś na świecie o wiele więcej aniżeli w pierwszych wie-
kach i w pierwszym tysiącleciu” (Tertio millennio adveniente, 37).

W końcu nie można zapominać o ekumenicznym znaczeniu 
świętości. Ekumenizm jest bez wątpienia jednym z największych 

wyzwań, z którymi musi się zmierzyć Kościół trzeciego tysiąc-
lecia. Dziś dostrzega się nierozerwalny związek pomiędzy dą-
żeniem do pełnej jedności chrześcijan a świętością. Istotnie jest 
ona «podłożem» (humus), na którym rodzi się, wzrasta i doj-
rzewa. Jedynie Kościół, który jest święty, będzie naprawdę Ko-
ściołem «jednym». Świętość ma znaczenie ekumeniczne – Pa-
pież to potwierdza, gdy uznaje, że «najbardziej przekonujący 
jest ekumenizm świętych, męczenników. Communio sancto-
rum mówi głośniej aniżeli podziały» (tamże). Zatem świętość 
ma wymiar głęboko ekumeniczny i w takim wymiarze należy 
do niej dążyć i ją przeżywać.

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI WY MŁODZI, KTÓRZY 
JESTEŚCIE PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA

Chociaż Jan Paweł II był otwarty – podobnie jak obecny papież 
Franciszek – na wszystkich ludzi (chorych, ułomnych, samotnych, 
cierpiących, wykształconych, prostych robotników), to w spo-
sób szczególny kierował swoje pasterskie przesłanie dla młodych, 
w których widział przyszłość świata oraz na współczesnych mał-
żonków. 

Emerytowany Arcybiskup łódzki Władysław Ziółek napisał 
na ten temat następująco: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Choć 
adresatów papieskiego wezwania jest wielu, porusza mnie i za-
wsze przyciąga moją uwagę każde słowo wypowiedziane do mło-
dych. Jakaż w tym konsekwencja! Wracam myślą do pierwszych 
dni pontyfikatu, do pierwszego przemówienia przed modlitwą 
„Anioł Pański” i skierowanego wtedy gorącego apelu do mło-
dzieży: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzie-
ją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” Nie ma pielgrzymo-
wania Jana Pawła II bez spotkania z młodymi, których tak do-
brze zna, z którymi potrafi rozmawiać i prowadzić prawdziwy 
dialog. On wie, że przyszło im żyć w czasie, kiedy człowiek nie 
wie, co nosi w sobie, kiedy niepewny jest sensu swego życia, kie-
dy zagraża mu zwątpienie i rozpacz. Dlatego razem z młodymi 
poszukuje trwałego fundamentu, na którym mogliby zbudować 
swoje życie, ukazując im właściwą wielkość, godność i wartość 
istnienia – Boga, który jest wierny samemu sobie (por. 1 Tes 
5, 24), który jest wierny swojej miłości do człowieka i do świa-
ta, który ich kocha i którego miłość nie cofa się przed niczym. 
Czyż i tego programu nie odnajdujemy w pierwszej encyklice? 
„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla sie-
bie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli 
nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej 
nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie 
w niej żywego uczestnictwa” (Redemptor hominis, 10).

RODZINY WSPÓŁCZESNE – OTWÓRZCIE DRZWI 
CHRYSTUSOWI

Arcybiskup łódzki napisał na ten temat: „Nie sposób też za-
pomnieć o wielkiej trosce Ojca Świętego o rodzinę. Chyba żaden 
z jego poprzedników nie poświęcił tyle uwagi obronie rodziny, jej 
godności i należnych praw. Przyczyny współczesnego kryzysu ro-
dziny upatruje Papież przede wszystkim w niewłaściwym pojmo-
waniu wolności, która – rozumiana często jako autonomiczna siła, 
dążąca do osiągnięcia egoistycznie pojmowanego dobra – nie re-
alizuje prawdziwego zamysłu Bożego. Owa zła wolność prowadzi 
do głębokiej deformacji rodziny, do zamknięcia jej na autentycz-
ną miłość, której najlepszym probierzem jest stosunek do nowe-
go życia. Dlatego ciągle rozlega się głośne wołanie Jana Pawła II 
o ocalenie prawdziwej miłości i błagalna prośba, aby „powiedzieć 
‚tak’ miłości, miłości szlachetnej, czystej, miłości ożywiającej, mi-
łości odpowiedzialnej” (audiencja dla Polaków, 16 „października 
2000 r.: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 11–12/2000, 
s. 54). Tych wszystkich, którzy odważnie włączają się w budowa-
nie cywilizacji miłości i kultury życia, broniąc ludzkiego życia oraz 
godności małżeństwa i rodziny, nieustannie umacnia: «Nie lękaj-
cie się! Nie traćcie otuchy!”

Święty Janie Pawle wstawiaj się w sposób szczególny za nami 
twoimi rodakami, za twoją Ojczyzną, abyśmy mogli wzrastać 
do świętości i żyć w naszej Ojczyźnie szczęśliwie i dostatnio.

Niech w naszej Ojczyźnie zapanuje ład i porządek. Niech na-
sze władze kierują się dobrem każdego obywatela; niech kieru-
ją się sprawiedliwością i uczciwością społeczną, której tak bardzo 
brakuje. Niech budują zgodę narodową. Niech zadbają o godne 
życie szczególnie dla starszych, niezaradnych życiowo, chorych, 
bezrobotnych, ułomnych.

 Zebrał i opracował: KS. MAREK RUSECKI
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KRAKÓW
AL. POKOJU 4
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22, 
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/417 11 18

KRAKÓW
UL. STRADOMSKA 15
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/429 00 17

KRAKÓW
UL. ESTERY 6
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–20,  SB. 8–15
TEL. 12/429 40 61

KRAKÓW
UL. WESTERPLATTE 1
/KOŁO DWORCA/
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/422 21 37

KRAKÓW
UL. GALLA 24
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22, 
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12/636 03 04

KRAKÓW
UL. SENATORSKA 27
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/421 64 81

KRAKÓW
UL. UJASTEK 3
/CENTRUM MEDYCZNE/
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15,
ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/680 00 43

KRAKÓW
OS. NA LOTNISKU 5
/KOŁO D.H. WANDA/
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/648 02 57

KRAKÓW
UL. ALEKSAND.RY 3B
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 518 262 961

KRAKÓW
OŚ. KALINOWE 12 B
PN.–PT. 7–21; 
SOB. 8–16;
ND., ŚW. 9–16
TEL. 12/648 06 25

KRAKÓW
OS. TEATRALNE 16
PN.–PT.7–21 SB. 8–15
TEL. 12/643 60 33

KRAKÓW
UL. MEHOFFERA 17/9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/636 69 63

KRAKÓW
UL. RUSZNIKARSKA 14/1
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12/633 77 21

KRAKÓW
UL. STRZELCÓW 15
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 12/413 66 13

KRAKÓW
UL. WIDOK 31
PN.–PT.7–21 SB. 8–15
TEL. 12/410 58 58

KRAKÓW
OS. NIEPODLEGŁOŚĆI 2
PN. – PT. 7–20 SB. 8–15
TEL. 12/641 25 75

KRAKÓW
UL. NAŁKOWSKIEGO 1
PN.–PT. 7–19 
TEL. 12/626 09 03

KRAKÓW
OS. SZKOLNE 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/644 06 90

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 1
PN.–PT. 7–22 ; SB.–ND. 
ŚW. 8–22, 12/387 36 40

KRAKÓW
OS. GÓRALI 6
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 12/643 60 20

KRAKÓW
OS. BOH. WRZEŚNIA 26 A
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 12/645 00 03

KRAKÓW
OS. TYSIĄCLECIA 42
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 12/648 33 36

KRAKÓW
OS. CENTRUM C9, LOK. 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 145

KRAKÓW
UL. MIŁKOWSKIEGO 23
PN.–PT. 8–20; SB. 8–15 
ND. 9–15, 
TEL. 12/266 72 48

KRAKÓW
UL. GEN. NILA 14
/GABINETY LEKARSKIE/
PN.–PT. 8–20, SB. 8–15
TEL. 12/661 01 77

KRAKÓW
UL. BATOREGO 3,
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–20
TEL. 12/634 51 30

KRAKÓW
OŚ. KOLOROWE 21
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/643 76 22

KRAKÓW
UL. SKAWIŃSKA 9
/NAPRZECIWKO SZPITALA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12/430 50 08

KRAKÓW
UL. ŁĄKOWA 17
PN.–PT. 7–21; 
SB., ND. 8–17; ŚW. 8–15 
TEL. 12/413 81 07

KRAKÓW
UL. BIAŁORUSKA 10 A
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 12 655–11–96

KRAKÓW
UL. OŚWIECENIA 21/9A
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 12 649–63–55 

KRAKÓW
UL. WYSŁOUCHÓW 27
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 12 654–34–11

KRAKÓW
UL. PŁK. FRANCESCO 
NULLO 42/U4
PON–PT 7:00–21;00, SOB. 
8:00–15:00
TEL. 12 202 –05–81

KRAKÓW
UL. MORAWSKIEGO 8
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00 
TEL. 12 427–13–17

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 3
PON–PT 7:00–21;00, SOB. 
8:00–15:00
TEL. 12 387–14–19

BĘDZIN
UL. MAŁACHOWSKIEGO 62
PN.–PT. 7–21 , 
SB. 8 – 15
TEL. 32 265 20 64

BIELSKO BIAŁA
UL. 11 LISTOPADA 11
PN.–PT. 7–21 , SB. 8–15
TEL. 33/815 70 14

BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA 
WIELKIEGO 37
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 14/613 90 87

BOCHNIA 
UL. TRUDNA 5
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 14 611 60 07

BRZESKO
UL. KOŚCIUSZKI 70,
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00
TEL. 14 663–28–63

BYTOM
UL. ORZEGOWSKA 52A
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/281 97 06

CHORZÓW 
UL. WOLNOŚCI 62
PN.–PT. 7–21; 
SB. 8–15 
TEL. 32 246 20 53

CIESZYN
UL. KOLEJOWA 16,
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 33 853–10–31 

CHRZANÓW
AL. HENRYKA 21
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 32 645–14–83

CZECHOWICE–
DZIEDZICE 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI  10, 
PON–PT 8:00–16:00
TEL. 503–789–953

CZECHOWICE–
DZIEDZICE 
UL. TRAUGUTTA 20, 
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 32 212–43–18

DĄBROWA 
GÓRNICZA
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 535 306 608

DĄBROWA 
GÓRNICZA
UL. PIŁSUDSKIEGO 92
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 609 306 608

DĄBROWA 
TARNOWSKA
UL. SZPITALNA 2 
/NAPRZECIWKO
SZPITALA POWIATOWEGO/
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 500 464 154, 
32–260–14–71

DĘBICA
UL. KRAKOWSKA 91 
/SZPITAL/ PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 14/680 84 32

DĘBICA
UL. RYNEK 5,
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 14 687–62–91 

GLIWICE 
UL. KOZIELSKA 6
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 516–995–301

GORLICE 
UL. MICKIEWICZA 32
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 18 352–29–67

JAROSŁAW
UL. GRUNWALDZKA 11
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/621 71 11

JASŁO
UL. KOŚCIUSZKI 21
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 517–012–887

JAWORZNO 
UL. H. SIENKIEWICZA 10
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 518–146–333

KATOWICE
UL. KRZYWOUSTNEGO 2 
(OS. 1000–LECIA)
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 514 259 831, 
32–702–53–75

KIELCE
UL. ŻELAZNA 43
PN.–PT. 7.30–20; SB. 8–15
TEL. 41/36 64 799

KNURÓW
UL. ŁOKIETKA 1 B
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 516–995–221

KRAŚNIK 
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9A
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 814–652–875

KROSNO
UL. MICKIEWICZA 31/3
PN. – PT. 7– 21 , 
SB. 8–15
TEL. 13/42 00 171

LIMANOWA
UL. PIŁSUDSKIEGO 61
PN.–PT.7–21 SB. 8–15
TEL. 18 33 74 581

ŁAŃCUT
UL. PIŁSUDSKIEGO 5
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 17 226–13–27

MIECHÓW
UL. SZPITALNA 3
/SZPITAL POWIATOWY/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 503 795 331

MIECHÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 10B 
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 798–226–201

MIELEC 
AL. NIEPODEGŁOŚCI 11 A
PN.–PT.: 7–21; 
SB. 8–15 
TEL. 535 045 800

MIŃSK MAZOWIECKI 
UL. KOŚCIUSZKI 14/U–2
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 25 661–40–21

MYŚLENICE
UL. M. REJA 6
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 12/372 67 62

MYŚLENICE
UL. SZPITALNA 3A
PN. – PT. 7–22, 
SB. 7–15
TEL. 531 199 649

NISKO 
UL. SANDOMIERSKA 31
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 15 841 38 95

NOWY SĄCZ
AL. WOLNOŚCI 37A
PN.–PT. 7–21; 
SB., ND., ŚW. 8–21 
TEL. 18/442 38 30

NOWY SĄCZ
UL. PONIATOWSKIEGO 12
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 18/473–13–45

NOWY TARG
UL. KOLEJOWA 19
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18/267 26 48

NOWY TARG
UL. KOWANIEC 2
PN.–PT. 7–21 SB. 8–15
TEL. 513 905 331

NOWY TARG
UL. SZPITALNA 14
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 18 266–54–95

OLEŚNICA
UL. LUDWIKOWSKA 10
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 71/396 83 71

OLKUSZ
UL. KRÓLA KAZIMIERZA 
WLKIEGO 60, PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21 
TEL. 32/622 94 67

OLKUSZ
UL. SKWER 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/611 01 49

OLKUSZ
UL. ORZESZKOWEJ 22
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 531 919 800

pppppyyy ppyy p
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OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI 
OS. OGRODY 10A/4U
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 41 262–92–54

OŚWIĘCIM
UL. NOJEGO 1 D
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 33 846 48 40

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. WYSZYŃSKIEGO 9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 179, 
32–288–72–58

PIASECZNO
UL. POWSTAŃCÓW 
WARSZAWY 21
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 22–727–13–63

PROSZOWICE
UL. 3–MAJA 23/2
PN.–PT. 7–20; SB. 8–15
TEL. 12/386 00 21

PRZEMYŚL
UL. WYBRZEŻE 
MARSZAŁKA F. FOCHA 31
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 16/679 39 02

PRZEMYŚL
UL. JAGIELLOŃSKA 12
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16/676 85 29

PSZCZYNA
UL. DWORCOWA 36
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32/447 01 22

PYSKOWICE
UL. SZOPENA 9
PON.–PT.: 7:21 
SOB.: 8–15:
TEL. 32 666–40–89

RUDA ŚLĄSKA
UL. KAROLA GODULI 13/1
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 32 240 26 02

RUDA ŚLĄSKA
UL. NIEDURNEGO 48
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00  
TEL. 32 243–51–35

RYBNIK
UL. ENERGETYKÓW 46
PN.–PT. 7–20,  
SB. 8–15
TEL. 510 797 922

RYBNIK
UL. BYŁYCH WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH 3
PON–PT 7:00–21:00 
TEL. 32 422–40–49

RZESZÓW
PL. WOLNOŚCI 16/2
PN.–PT. 7–21; 
SB., ND., ŚW. 8–21, 
TEL. 17/85 22 124

RZESZÓW
UL. HETMAŃSKA 23
PN.–PT. 7–21, SOB. 8–15
TEL. 786 855 698

RZESZÓW
UL. OKULICKIEGO 6
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 17 863–68–38

RZESZÓW
UL. OFIAR KATYNIA 4
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 17–863–67–13

RZESZÓW
AL. T. REJTANA 20
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 518–193–218

SANDOMIERZ
UL. POR. TADEUSZA 
KRÓLA 1/8 
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15,
TEL. 15 832 35 05 

SANOK
UL. JAGIELOŃSKA 58
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 13– 466–35–81

SIEDLCE
UL. PUŁASKIEGO 14
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 25 755–31–84

SIEDLCE
UL. RYNKOWA 17
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 25 644–42–22

SIEMIANOWICE 
ŚLASKIE
UL. ŚWIRCZEWSKIEGO 17
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15;
TEL. 32/20 90 235

SOSNOWIEC
UL. MODRZEJOWSKA 13
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 32 296–20–20

SOSNOWIEC
UL. KISIELEWSKIEGO 6
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 32– 269–70–11

STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 100
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 15 843–93–40

STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 70
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 41/252 73 68

STRZELCE 
OPOLSKIE
UL. RYNEK 4/2
PN.–PT. 7–21; 
SOB. 8–15 
TEL. 77 418 50 56

ŚWIECIE
UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 126
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 762 448

ŚWIĘTOCHŁOWICE
UL. BYTOMSKA 15–17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/241 07 75

TARNOBRZEG
UL. MONIUSZKI 1
PN.–PT. 7–21;  SB. 8–15; 
TEL. 15–823–34–95 

TARNOWSKIE GÓRY
UL. KRAKOWSKA 10
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 32 285 80 01 

TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 8
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 14 627–74–27

TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 49
PON.–PT.: 7:00–20:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 14 627–33–51

TARNÓW
UL. LWOWSKA 32 A
PN.–PT. 7–21, 
SB., ND., 
ŚW. 8–21, 
TEL. 14/626 00 03

TARNÓW
UL. LWOWSKA 70
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 14 621–93–14

TARNÓW
UL. M. CURIE–
SKŁODOWSKIEJ 1
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 14/631 02 80

TARNÓW
UL. BITWA O WAŁ 
POMORSKI 6F,
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 14 630–42–20

TUCHÓW
UL. SZPITALNA 1
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 14 652–05–20

TYCHY
UL. ROMANA 
DMOWSKIEGO 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32/217 81 21

WADOWICE
PL. KOŚCIUSZKI 22
PN.–PT. 7–20; SB. 8–15
TEL. 33/879 16 29

WARSZAWA
UL. ODKRYTA 44A
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 22/781 71 74

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 72
PN.–PT. 7–21;  SB. 8–15 
TEL. 22 824 02 00

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 72
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 22 824 02 00

WARSZAWA
UL. ODYŃCA  69
PN.–PT. 7–21; 
SB. 8–15 
TEL. 22 844 11 07

WARSZAWA
AL. KOMISJI EDUKACJI 
NARODOWEJ 98
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 22 649 26 27

WARSZAWA 
UL. PUŁAWSKA 71/43
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15 
TEL. 537 009 301, 
22–737–18–41

WARSZAWA
UL. ZBARASKA 5A
PON.–PT.: 7:00–21:00 
SOB.: 8:00–15:00 
TEL. 22 613–00–48

WARSZAWA
UL. SKIERNIEWICKA 21/8C
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 22 631–07–21

WARSZAWA
UL. RASZYŃSKA 3
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 22 821–05–89

WARSZAWA
UL. WILCZA 72
PON–PT 7:00–21;00, 
SOB. 8:00–15:00
TEL. 22 625–04–96

WARSZAWA
UL. PRZY AGORZE 28
PN-PT. 7:00–21;00,
SOB. 8:00–15:00
TEL. 22 834 55 02

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 20 A
PN–PT. 7–22, 
SB., ND., ŚW.: 8–22
TEL. 12/251 15 61

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 17
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 12/278 52 54

WROCŁAW
UL. DOBRZYŃSKA 21/23
PN–PT. 7–21, 
SB. – ND.: 8–15
TEL. 786 855 697, 
71–337–59–91

ZAKOPANE
UL. NOWOTARSKA 79A,
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 18/200 15 25

ZAMOŚĆ
UL. PEOWIAKÓW 1
/SZPITAL/ 
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15 
TEL. 84/611 13 42

ZAMOŚĆ
AL. JANA PAWŁA II 19
/PRZYCHODNIA SPEC. 
„PULS”/ 
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 500 464 165

ZAWIERCIE
UL. POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH 8 
PN.–PT. 7–21; 
SB., ND., 
ŚW. 8–21
TEL. 32/672 19 64

ŻYWIEC
OS. PARKOWE 9
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 33/864 31 78

ŻYWIEC
OŚ. 700–LECIA 9
PN.–PT. 7–21, 
SB. 7–21, 
ND. 9–18
TEL. 33/864 61 36

ZABRZE
UL. DWORCOWA 3
PN.–PT. 7–21; 
SOB. 8–15 
TEL. 32 271 80 96

drowych
Nocy

SOSNOWWIEEEEI CCCCCCCCCCC
UL KISIELEWWSKIEGO 66

TARNÓW
UL M CURIE

życzyżyczy
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W
 bieżącym roku przypa-
da 50. rocznica śmierci 
oraz 100. rocznica otrzy-
mania stygmatów przez 
św. Ojca Pio. Z tej okazji 

ogłoszono Rok Ojca Pio, który potrwa 
do ósmego grudnia 2018. Organiza-
torzy pragną zwrócić uwagę na oso-
bę o. Pio z Pietrelciny, a dzięki niemu 
także na ubogich i cierpiących, zawsze 
bliskich sercu włoskiego stygmatyka. 

Wydarzenia Jubileuszowe
Spotkania grup modlitewnych, 

czuwania, kongresy oraz pielgrzymki 
– to tylko niektóre wydarzenia Roku 
Jubileuszowego 100–lecia otrzyma-
nia stygmatów przez św. o. Pio oraz 
50–lecia jego śmierci. Hasłem Roku 
są słowa „Do nieba z ojcem Pio”. Or-
ganizatorem ogólnopolskich wyda-
rzeń jest Prowincja Krakowska Za-
konu Braci Mniejszych Kapucynów. 
Patronat honorowy objął abp Stani-
sław Gądecki, przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Patronatu 
udzieliły również: Konferencja Wyż-
szych Przełożonych Żeńskich Zgro-
madzeń Zakonnych w Polsce oraz 
Konferencja Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich w Polsce. Wyda-
rzenia Roku Jubileuszowego mają być 
okazją do świętowania dla osób, które 
zetknęły się już z postacią św. o. Pio, 
ale również wyjściem do tych, którzy 
stygmatyka nie znają.

W czasie ogólnopolskich obcho-
dów odbędzie się m.in. czuwanie z o. 
Pio w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie–Łagiewnikach, któ-
re zaplanowano na 16 i 17 czerwca. 
Podczas czuwania wierni będą mogli 
zobaczyć relikwie związane ze styg-
matykiem. Będzie to rękawiczka, któ-
rą o. Pio zakrywał dłoń oraz chusta, 
która osłaniała zraniony bok. Podczas 
czuwania liturgii przewodniczył bę-
dzie kard. Stanisław Dziwisz. Szcze-
góły dot. czuwania oraz informacje 
i zapisy na: https://czuwaniezojcem-
pio2018.evenea.pl/

Kolejnym wydarzeniem Roku Jubi-
leuszu św. Ojca Pio jest Dziękczynie-
nie z Maryją i Ojcem Pio za spuściznę 
wiary Czechów i Polaków, które od-
będzie się w Polanicy Zdroju w dniach 
18–19 sierpnia 2018 r. Organizato-
rem dziękczynienia jest Zakon Bra-
ci Mniejszych Kapucynów Prowincji 
Krakowskiej oraz Diecezjalne Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej przy 
Klasztorze Chrystusa Króla Zgro-
madzenia Najświętszych Serc Jezu-
sa i Maryi (Biali Sercanie) w Polani-
cy Zdroju. Wszyscy wierni będą mie-
li okazję ucałować relikwie św. Ojca 
Pio. Szczegółowy program i informa-
cje dostępne są na: https://dziekczy-
nienie.evenea.pl/

Od 20 do 22 września na Jasnej 
Górze odbywać się będzie Jubileuszo-
wy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. 
Uczestnikami Kongresu będą oso-
by z poszczególnych krajowych Grup 
Modlitwy Ojca Pio (GMOP), którzy 
pełnią funkcję liderów GMOP, a także 
kapłani pełniący funkcję Dyrektorów 

Duchowych GMOP. „Do nieba z Oj-
cem Pio” – to temat przewodni Jubi-
leuszowego Kongresu, który odbę-
dzie się w Domu Pielgrzyma im. św. 
Jana Pawła II w Częstochowie. War-
to zapoznać się ze szczegółowym pro-
gramem, dostępnym na: https://kon-
gresgmop2018.evenea.pl/

W nocy z 22 na 23 września na Ja-
snej Górze odbędzie się czuwanie 
z Maryją i Ojcem Pio. 

W dniach 28–29 września w Gdań-
sku odbędzie się natomiast II Kongres 
św. Ojca Pio. Jego celem jest popula-
ryzacja duchowości świętego stygma-
tyka na terenie archidiecezji i diecezji 
Polski północnej. Kongres ma przy-
czynić się zarówno do integracji osób 
należących do Grup Modlitwy Ojca 
Pio (GMOP) jak i osób, które pla-
nują utworzyć nowy GMOP na tere-
nie swojej parafii. Informacje i zapi-
sy na stronie: https://kongresswojca-
pio2018.evenea.pl/

W dniach od 10 do 13 październi-
ka odbędzie się Narodowa Pielgrzym-
ka do San Giovanni Rotondo – miej-
sca, w którym posługiwał o. Pio. Piel-
grzymka rozpocznie się od spotka-
nia z papieżem Franciszkiem w Rzy-
mie podczas środowej audiencji ogól-
nej. Organizatorzy zarezerwowali ok. 
pięć tys. wejściówek. W San Giovanni 
Rotondo sprawowane będą Msze św. 
w języku polskim, odbędzie się rów-
nież konferencja związana z o. Pio. 
Odprawione zostanie również nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej.

Grupy Modlitwy i Dzieła Pomocy
Z inicjatywy włoskiego zakonnika 

powstały Grupy Modlitwy – dziś no-
szą imię ojca Pio. Na całym świecie 
takich wspólnot jest prawie trzy i pół 
tysiąca, w Polsce 363. Jednym z wiel-
kich dzieł Świętego jest także „Dom 
Ulgi w Cierpieniu”, który o. Pio otwo-
rzył w 1956 roku.

Propozycją Dzieła Pomocy na czas 
jubileuszu św. Ojca Pio jest kampania 
społeczna pod nazwą „Niestygmaty-
cy”. Ma ona na celu uświadomienie 
problemu stygmatyzacji osób bezdom-
nych, która utrudnia powrót do peł-
nego życia w społeczeństwie. Celem 
kampanii, oprócz szerzenia świado-
mości na temat bezdomności, jest 
też zaproszenie odbiorców do sym-
bolicznego „zmazywania stygmatów” 
poprzez przesyłanie osobistych świa-
dectw spotkania z osobą wykluczoną 
i związanej z tym przemiany.

Na stronie internetowej poświę-
conej kampanii – www.niestygma-
tycy.pl – przez cały rok publikowane 
będą świadectwa osób bezdomnych 
związanych z Dziełem Pomocy św. 
Ojca Pio, obrazujące, że za określe-
niem „bezdomny” kryje się ktoś wię-
cej niż stereotypowy „lump”, „klo-
szard”, czy „menel”. Osoby bezdom-
ne to ludzie z pasjami i wartościami. 
Celem kampanii oprócz uwrażliwie-
nia otoczenia na problem stygmaty-
zacji osób bez domu jest także za-
chęcenie jej odbiorców do udziału 
w „zmazywaniu stygmatów” – każdy 

bowiem jest zaproszony do przesy-
łania osobistego świadectwa spotka-
nia z osobą wykluczoną, przemiany 
myślenia o drugim człowieku, od-
kryć z tym związanych. 

Organizatorzy kampanii chcą do-
trzeć także do uczniów oraz wszyst-
kich zainteresowanych przeprowadze-
niem katechezy, lekcji wychowawczej 
lub spotkania formacyjnego o bez-
domności na podstawie konspektu, 
który zostanie udostępniony na stro-
nie internetowej akcji. Obchodzony 
co roku 14 kwietnia Dzień Ludzi Bez-
domnych również wpisze się w kam-
panię „Niestygmatycy”. Tego dnia od-
będzie się akcja społeczna pt. „Nie pla-
nowałem bezdomności”.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 
to kapucyńska organizacja powsta-
ła w 2004 r. w Krakowie. W dwóch 
prowadzonych przez Dzieło Centrach 
Pomocy osoby bezdomne i zagrożone 
bezdomnością mogą otrzymać wspar-
cie doraźne: umyć się, wyprać odzież, 
zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc le-
karską – jak i wsparcie specjalistycz-
ne pracowników socjalnych, dorad-
ców zawodowych, psychoterapeutów.

Dzieło prowadzi także mieszkania 
wspierane i chronione, które kilku-
dziesięciu osobom bezdomnym, w tym 
całym rodzinom, pomagają na nowo 
odkrywać dom. Obecnie Dzieło to-
warzyszy ponad 2 tys. osób bez domu. 

Listy Ojca Pio
To kolejny projekt jubileuszowy. 

Ojciec Pio powtarzał, że chce, by każ-
dy mógł powiedzieć: „Ojciec Pio jest 
mój”. Pragnął swą miłością i modli-
twą otoczyć każdego człowieka. Sło-
wa te przyświecały kapucynom z San 
Giovanni Rotondo, którzy przed kil-
kudziesięciu laty wydali jego kore-
spondencję. Pragnęli oni, by – zgodnie 
z intencją Ojca Pio – każdy człowiek 
mógł czerpać bezpośrednio z ogrom-
nej skarbnicy jego duchowości. Listy 
Ojca Pio nie doczekały się jeszcze ca-
łościowego tłumaczenia na język pol-
ski. Do tej pory wydano jedynie ich 
pierwszy tom, przetłumaczony nie 
z oryginału, lecz z języka angielskie-
go. We wrześniu 2017 roku rozpoczę-
ła pracę komisja składająca się z tłu-
maczy i kapucynów, która ma na celu 
przygotowanie do publikacji wszyst-
kich czterech tomów listów Ojca Pio. 
Przed tłumaczami stoi wymagające 
zadanie, by wiernie i pięknie przeło-
żyć na język polski słowa Ojca Pio za-
pisane dialektową formą języka wło-
skiego sprzed stu lat.

Organizatorzy projektu pragną, 
by Ojciec Pio na nowo przemówił 
do człowieka naszych czasów, by zre-
alizowało się jego wielkie pragnienie, 
aby być blisko każdego człowieka i po-
prowadzić go Bożymi drogami. 

Ojciec Pio napisał tysiące, jeśli nie 
dziesiątki tysięcy, listów. Niektóre 
z nich były bardzo proste, składały się 
z kilku zdań, krótkich pozdrowień. 
W innych możemy odkryć prawdzi-
wy skarbiec duchowości. Listy Ojca 
Pio pouczają, wzruszają, niosą sercu 

pokój. W dziele tłumaczenia listów 
uczestniczą zarówno osoby świeckie, 
jak i bracia kapucyni. Grupa liczy sie-
dem osób. Pracy jest wiele. Na włoskie 
wydanie Epistolario składają się czte-
ry tomy, objętość trzech z nich prze-
kracza 1000 stron. 

Warto zajrzeć na https://www.li-
styojcapio.com/, gdzie można poczy-
tać o akcji, ale również... napisać list 
do Ojca Pio. Święty z pewnością przyj-
mie jego treść i dobrze nas wysłucha, 
tak jak to robił za życia. Listy zostaną 
zawiezione do San Giovanni Roton-
do i złożone przy ciele Stygmatyka. 

Poznaj Ojca Pio
Francesco Forgione urodził się 

w Pietrelcinie (na południu Włoch) 
25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie 
szukał samotności i często oddawał 
się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 
5 lat, po raz pierwszy objawił mu się 
Pan Jezus. W wieku 16 lat Franciszek 
przyjął habit kapucyński i otrzymał za-
konne imię Pio. Rok później złożył ślu-
by zakonne i rozpoczął studia filozo-
ficzno–teologiczne. W 1910 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Pod koniec lipca 
1916 r. przybył do San Giovanni Ro-
tondo i tam przebywał aż do śmierci. 
Był kierownikiem duchowym młodych 
zakonników.

20 września 1918 r. podczas mo-
dlitwy przed wizerunkiem Chrystu-
sa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał 
stygmaty. Na jego dłoniach, stopach 
i boku pojawiły się otwarte rany – zna-
ki męki Jezusa. Wkrótce do San Gio-
vanni Rotondo zaczęły przybywać rze-
sze pielgrzymów i dziennikarzy, któ-
rzy chcieli zobaczyć niezwykłego ka-
pucyna. W związku ze stygmatami 
i mistycznymi doświadczeniami o. Pio 
na dwa lata otrzymał zakaz publicz-
nego sprawowania Eucharystii i spo-
wiadania wiernych. Przyjął tę decyzję 
z wielkim spokojem. 

Ojciec Pio był mistykiem. Często 
surowo pokutował, dużo czasu po-
święcał na modlitwę. Przeżywał eksta-
zy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego 
Anioła Stróża. Bóg obdarzył go rów-
nież darem bilokacji – znajdowania 
się jednocześnie w dwóch miejscach. 
Niezwykłą czcią darzył Eucharystię. 
Odprawiane przez niego Msze święte 
trwały nawet dwie godziny. Kapucyn 
z Pietrelciny nie rozstawał się również 
z różańcem. 

W 1922 r. powstała inicjatywa wy-
budowania szpitala w San Giovan-
ni Rotondo. Ojciec Pio gorąco poparł 
ten pomysł. „Dom Ulgi w Cierpieniu” 
otwarto w maju 1956 r. Kroniki za-
częły się zapełniać kolejnymi świadec-
twami cudownego uzdrowienia dzię-
ki wstawienniczej modlitwie o. Pio. 
Tymczasem zakonnika zaczęły powo-
li opuszczać siły, coraz częściej zapa-
dał na zdrowiu. Zmarł w 23 września 
1968 r. Na kilka dni przed jego śmier-
cią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.

Św. Jan Paweł II dokonał beaty-
fikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., 
a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.

KAROLINA PADO 

Rok Niezwykłego Stygmatyka
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www.mhd.org.pl
KRS 0000249071podaruj

Drogi Czytelniku, kiedy będziesz wypełniać 
PIT za 2017 rok, 

nie zapomnij przekazać 1 procenta podatku 
na pomoc potrzebującym.

Jeden procent podatku można przekazywać 
organizacjom pożytku publicznego od 2004 
roku. Chętnych podatników do wspierania 

OPP
 z roku na rok przybywa coraz 
więcej. Dołącz do nich także 

Ty Drogi Czytelniku. 

Można w ten sposób wspomóc fundację 
lub stowarzyszenie, które pomagają biednym, 

bezdomnym, chorym. 
Ty decydujesz, kto otrzyma twoją pomoc 
finansową, w ten sposób twoje pieniądze 
trafią na szczytny cel, zamiast do fiskusa.

Podaruj 1 procent



SZLAK WIARY16 www.szlakwiary.pl

Życie zwycięży śmierć
Z dr. inż. ANTONIM ZIĘBĄ, odznaczonym medalem Pro Ecclesia et Pontifi ce, rozmawia Jolanta Tęcza-Ćwierz.

19 marca br. otrzymał Pan niezwy-

kle ważne odznaczenie – Medal Pro 

Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła 

i Papieża), który został ustanowiony 

przez Papieża Leona XIII w 1888 r. 

Czym jest dla Pana to wyróżnienie?

To dla mnie radość i zaskoczenie. 
Nigdy nie marzyłem o takim wyróż-
nieniu papieskim. Cieszę się wspól-
nie z żoną, najbliższymi i współ-
pracownikami. Jestem szczęśliwy, 
że dostrzeżono nie tylko moją pra-
cę, bo sam niewiele mogę zro-
bić, ale pracę całego zespołu. Mam 
tu na myśli moich przyjaciół związa-
nych z dziełem obrony życia. Prawie 
40 lat temu rozpoczęliśmy Krucja-
tę Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci. Później na bazie tej modli-
twy i zaangażowania w dzieło obro-
ny życia zrodziło się dosyć szerokie 
apostolstwo prasowe. 

Medal Ecclesia et Pontifice jest 

przyznawany przez Papieża w do-

wód uznania dla zaangażowania 

w pracę na rzecz Kościoła. Jakie 

aspekty Pana działalności zostały 

najbardziej docenione? 

Przede wszystkim zaangażowa-
nie moje i moich przyjaciół w dzie-
ło obrony życia człowieka. Sądzę, 
że również apostolstwo prasowe 
– założyliśmy dziesięć gazet kato-
lickich. Ich nakłady nie są wysokie, 
ale sądzę, że jest to również ważna 
praca na rzecz propagowania na-
uki Kościoła Katolickiego nie tylko 
w aspekcie obrony życia, ale mał-
żeństwa, rodziny. 

Jak to się stało, że Pan – doktor 

inżynier budownictwa lądowego 

i nauczyciel akademicki – podjął 

dzieło obrony życia dzieci 

nienarodzonych?

Odczytuję to jako powołanie 
przez Pana Boga do tej szczególnej 
służby. Pan Bóg do mnie przemó-
wił poprzez obraz i liczby. W 1979 
roku w Wiedniu, będąc na prakty-
ce inżynierskiej, zobaczyłem w jed-
nym z kościołów przejmujący pla-
kat ze zwłokami zabitych dzieci 
w procedurze aborcji. Ich ciała były 
w worku na śmieci. To były tzw. 
późne aborcje, dzieci 5–6–mie-
sięczne od poczęcia. Ten obraz 
mam w pamięci do dnia dzisiejsze-
go. Praktyka wakacyjna się skoń-
czyła, wróciłem do Krakowa i do tej 
pory nie wiem, kto na moim biur-
ku w Instytucie Mechaniki Budow-
li Politechniki Krakowskiej, w któ-
rym pracowałem ponad 40 lat, po-
łożył broszurę wydaną poza za-
sięgiem komunistycznej cenzury. 
Broszurę opracował ks. Wołyno-
wicz. Była tam podana liczba 800 
tys. dzieci nienarodzonych zabija-
nych corocznie w latach siedem-
dziesiątych w Polsce. To wstrząsnę-
ło mną jeszcze bardziej. W tym mo-
mencie zrozumiałem, że muszę się 

zaangażować w ratowanie życia nie-
narodzonych dzieci. 

Początkowo nie wiedziałem, 
co robić dla ratowania życia, ale 
szybko Pan Bóg mi dał wspaniałe-
go przyjaciela – dr. inż. Adama Ki-
siela. Przez wiele dni, w przerwach 
między zajęciami na uczelni, dys-
kutowaliśmy, co robić dla ratowa-
nia tych dzieci, które ginęły w na-
szej ojczyźnie. Chciałbym tu bardzo 
mocno podkreślić decydujący wpływ 
i znaczenie dla naszej późniejszej 
działalności osoby św. Jana Pawła II. 
Znaleźliśmy w zbiorze przemówień 
Ojca Świętego wypowiedź z pierw-
szej pielgrzymki do naszej Ojczyzny, 
z 7 czerwca 1979 roku z Kalwarii 
Zebrzydowskiej – najważniejsze pa-
pieskie wezwanie do modlitwy:

„Trzeba się zawsze modlić, a ni-
gdy nie ustawać, powiedział Pan 

Jezus. Módlcie się i kształtujcie po-
przez modlitwę swoje życie. Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek i nie 
samą doczesnością, i nie tylko po-
przez zaspokajanie doczesnych 
– materialnych potrzeb, ambicji, po-
żądań, człowiek jest człowiekiem... 
Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale wszelkim słowem, które pocho-
dzi 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, któ-
rzy mnie słuchają tutaj albo gdzie-
kolwiek, przemówi proste i zasad-
nicze papieskie wezwanie do mo-
dlitwy. A jest to wezwanie najważ-
niejsze. Najistotniejsze orędzie!”. 

Następnego dnia w Nowym 
Targu Ojciec Święty wypowiedział 
zdanie, które zmieniło całe moje 

późniejsze życie: „I życzę, i modlę 
się o to stale, ażeby rodzina polska 
dawała życie, żeby była wierna świę-
temu prawu życia”. 

Z obu tych cytatów zrodził się 
pomysł zorganizowania Krucja-
ty Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci. Projekt Krucjaty uzgodni-
liśmy z krakowskimi duszpasterza-
mi i oczywiście z ks. kard. Fran-
ciszkiem Macharskim – ówczesnym 
metropolitą krakowskim. Wspólnie 
opracowaliśmy program modlitwy. 
Miała ona dwa wielkie cele: pierw-
szy – obudzić sumienie narodu, tak, 
aby każdy nasz Rodak cenił i chro-
nił życie każdego poczętego dziec-
ka. Drugim celem modlitwy była 
prośba do Wszechmocnego Boga 
o zniesienie obowiązującej wówczas 
ustawy aborcyjnej – jeszcze z cza-
sów stalinowskich (z 27 kwietnia 

1956 r.) – i zastąpienie jej prawem 
chroniącym życie każdego (bez żad-
nych wyjątków) dziecka. Warunki 
uczestnictwa w Krucjacie zmienia-
ły się przez lata; aktualnie obowią-
zujące są podane na stronie inter-
netowej: www.krucjata.org. Zachę-
cam do włączenia się w tę modlitwę. 

Jakie efekty w obronie życia do-

strzega Pan po tylu latach starań 

w organizowanie Krucjaty Modlitwy 

w Obronie Poczętych Dzieci i zaan-

gażowaniu w Polskim Stowarzysze-

niu Obrońców Życia Człowieka?

Zauważam ogromne efekty, ale 
jednocześnie widzę nowe zagroże-
nia. Te efekty to nie tylko wynik na-
szej modlitwy, czy działalności Pol-
skiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka, to także zaanga-
żowanie współpracowników i przy-
jaciół. Trzeba podkreślić, że obronę 
życia prowadził zawsze Kościół hie-
rarchiczny: księża biskupi, kapła-
ni, a także katecheci świeccy i du-
chowni. To także wielka praca ol-
brzymiego zespołu Księży i osób 
świeckich pracujących w Duszpa-
sterstwie Rodzin. Trzeba też pod-
kreślić duże zaangażowanie wielu 
świeckich działających w różnych 
formalnych i nieformalnych grupach 
pro–life. To, że w Polsce mamy do-
brą sytuację trzeba odczytać jako 
błogosławieństwo Boże i efekt mo-
dlitwy ludzi dobrej woli w naszej 
ojczyźnie.

Kiedy zaczynaliśmy dzieło obro-
ny życia rzetelne szacunki mówiły, 
że rok rocznie w Polsce zabija się 
600–800 tys. dzieci. To był prze-
łom lat 70. i 80. XX wieku. Dzi-
siaj wiarygodne szacunki podają, 
że dokonuje się 7–15 tys. zabójstw 
dzieci nienarodzonych rocznie. Po-
równajmy więc ówczesne 600–800 
tys. i obecne 7–15 tys. Możemy 
także porównywać oficjalne dane 
z Ministerstwa Zdrowia, które jak 
wiadomo nie zawsze są pełne. Nie 
uwzględnia się w nich aborcji do-
konywanych w prywatnych gabi-
netach lekarskich. Najtragiczniej-
sze lata w naszej ojczyźnie według 
tych danych to lata 60. XX wie-
ku, kiedy oficjalnie zarejestrowa-
no 230 tys. zabójstw nienarodzo-
nych dzieci. W ostatnich latach 
wiemy, że na podstawie tzw. „wy-
jątków” w ustawie chroniącej życie 
zabija się około tysiąca dzieci rocz-
nie. Tak więc znowu porównaj-
my: ponad 200 tysięcy i jeden ty-
siąc. To zasadnicza różnica. Modli-
twa i apostolstwo dziesiątek tysięcy 
osób zaowocowało 7 stycznia 1993 
roku zniesieniem zbrodniczej usta-
wy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 
i przyjęciem ustawy chroniącej ży-
cie nienarodzonych dzieci; niestety 
z trzema tzw. „wyjątkami”. Trze-
ba mocno podkreślić, że ta decyzja 
naszego Sejmu z 7 stycznia 1993 r. 
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to wielka Łaska Wszechmo-
gącego Boga, sukces tysięcy 
osób z całego kraju, to prze-
łom cywilizacyjny. Jesteśmy 
pierwszym krajem na świecie, 
który w warunkach demokra-
tycznych odrzucił zbrodnicze 
pro–aborcyjne ustawodaw-
stwo i przyjął prawo chro-
niące życie. Oczywistym jest, 
że konsekwentnie walczymy 
o wyeliminowanie z polskie-
go prawa wszystkich wyjąt-
ków dopuszczających zabi-
janie poczętych dzieci. Cie-
szy nas zmiana świadomości 
społecznej, ponieważ dzisiaj 
większość Polaków opowia-
da się za prawem do życia. 
To bardzo ważne, tworzy do-
bre podstawy do działań pro–
life w najbliższej przyszłości. 

Wspominał Pan, że dzieło 

obrony życia było bliskie św. 

Janowi Pawłowi II i że bar-

dzo Pana w tych działaniach 

wspierał. Proszę powie-

dzieć, kiedy i w jakich oko-

licznościach poznał Pan Ojca 

Świętego?

Kończyłem szkołę pod-
stawową, przyszły Święty 
był wówczas biskupem – su-
fraganem Archidiecezji Kra-
kowskiej. I wtedy z rąk ks. 
bpa Karola Wojtyły otrzyma-
łem sakrament bierzmowa-
nia. Ponownie spotkałem się 
z przyszłym Ojcem Świętym 
na rekolekcjach dla maturzy-
stów w Krakowskim Wyż-
szym Seminarium Duchow-
nym. Były to bardzo krót-
kie spotkania, ale zapadły mi 
w pamięć. Później, już jako 
obrońca życia, w dniu beaty-
fikacji Anieli Salawy 13 sierp-
nia 1991 roku, uczestniczy-
łem w spotkaniu w Kurii Kra-
kowskiej. Podczas rozmowy 
Ojciec Święty zaprosił mnie 
do Watykanu. To zapoczątko-
wało całą serię dłuższych, ro-
boczych spotkań; najczęściej 
przy śniadaniu lub przy kola-
cji. Mogliśmy wówczas swo-
bodnie porozmawiać. Nie-
zwykle ceniłem te rozmowy, 
a odbywały się one do ostat-
nich miesięcy życia św. Jana 
Pawła II. 

Każda wizyta u Ojca 
Świętego to była wielka na-
uka i umocnienie duchowe. 
To budowało moją wewnętrz-
ną siłę do tej pięknej, ale nie-
kiedy trudnej walki w obro-
nie życia poczętych dzie-
ci. Z wielu wypowiedzi Ojca 
Świętego nt. obrony życia 
lubię cytować tę, która była, 
jest i mam nadzieję będzie 
do ostatnich moich dni źró-
dłem mobilizacji i nadziei:

„Walczcie, aby każdemu 
człowiekowi przyznano pra-
wo do urodzenia się... Nie 
zniechęcajcie się trudnościa-
mi, sprzeciwami czy niepo-
wodzeniami, jakie możecie 
spotkać na tej drodze. Chodzi 
o człowieka i nie można w tej 
sytuacji zamykać się w bier-
nej rezygnacji. 

Jako Namiestnik Chrystu-
sa, Wcielonego Słowa Boże-
go, mówię Wam: pokładajcie 

wiarę w Bogu, Stworzycielu 
i Ojcu każdej ludzkiej isto-
ty. Ufajcie też człowiekowi, 
stworzonemu na obraz i po-
dobieństwo Boże i powołane-
mu, by być dzieckiem Bożym. 

W Chrystusie Zmarłym 
i Zmartwychwstałym sprawa 
człowieka otrzymała już swój 
ostateczny wyrok: życie zwy-
cięży śmierć!” (Rzym, 26 lu-
tego 1979 r.). 

Ten cytat towarzyszy mi 
bardzo często. Przywołuję go, 
szczególnie w trudniejszych 
momentach moich zmagań. 
Jest fundamentem mojej na-
dziei i pewności w Chrystu-
sowe zwycięstwo życia nad 
śmiercią. Daje mi też radość, 
że uczestniczę we wspania-
łym dziele, które jest już nie-
jako wygrane przez Jezusa 
Chrystusa – Dawcę Życia 
i Zwycięzcę Śmierci.

Jakie to uczucie: modlitwa 

za wstawiennictwem Oso-

by, z którą zjadło się niejed-

ną kolację?

Znakomite! Już podczas 
spotkania w klasie maturalnej 
kardynał Karol Wojtyła zrobił 
na mnie bardzo mocne wra-
żenie. Późniejsze spotkania 
utwierdziły mnie w przekona-
niu, że to jest święty człowiek. 

Jeżeli ja z tym świętym 
człowiekiem rozmawiałem 
przy stole, to mam teraz 
śmiałość, by przedstawiać Mu 
moje prośby, troski i proble-
my. Nie mam więc żadnych 
zahamowań i oporów, by mo-
dlić się za wstawiennictwem 
św. Jana Pawła II.

Założył Pan dziesięć czaso-

pism, począwszy od „Źró-

dła” i „Wychowawcy”, któ-

re ukazują się już ponad 

ćwierć wieku, a skończywszy 

na „Drodze Extra do Bierz-

mowania” dla młodzieży. 

Jest Pan w tym względzie 

spadkobiercą myśli i dzia-

łań o. Maksymiliana Kolbego. 

Na ile ta działalność jest dla 

Pana istotna?

Jan Paweł II odegrał 
w moim życiu szczególną 
rolę, ale muszę podkreślić 
jeszcze osobę św. Maksymi-
liana. To jest wielki święty, 
którego moja ukochana bab-
cia Helena, prosta kobieta, 
czciła i wiele mi o nim opo-
wiadała. Od najmłodszych lat 
żyłem w szacunku dla św. 
Maksymiliana Marii Kolbe-
go – apostoła prasy katolic-
kiej i czciciela Maryi Niepo-
kalanej. 

Kiedy rozpocząłem obro-
nę życia, dostrzegłem, jak 
trudno jest przekonywać lu-
dzi i do nich docierać. Za 
czasów PRL–u była wszech-
obecna cenzura, bo nawet 
prasa katolicka nie mogła 
zamieszczać pełnych infor-
macji pro–life. A wiadomo, 
że bez prawdy o rozwoju ży-
cia człowieka w okresie pre-
natalnym i prawdy o nisz-
czeniu go w łonie matki, 
nie można skutecznie prowa-
dzić działań pro–life. Kiedy 

w 1989 r. zniesiono cenzurę, 
powstała możliwość wydawa-
nia gazet katolickich. Wspól-
nie z moimi drogimi przyja-
ciółmi i współpracownikami 
w dziele obrony życia zało-
żyłem te czasopisma. To dzie-
ło by się nie powiodło, gdy-
by nie praca i zaangażowa-
nie, a także zrozumienie i po-
parcie tych, którzy uczestni-
czą w tym apostolstwie pra-
sowym. Nasze najważniej-
sze działanie to publikowa-
nie materiałów pro–life, które 
w oficjalnej prasie są często 
blokowane. Drugi cel – nie-
jako pośredni – to wzmoc-
nienie wiary naszych czytelni-
ków. Tu odwołam się do opu-
blikowanego przed laty wy-
wiadu z ks. biskupem sufra-
ganem Archidiecezji Wiedeń-
skiej. Napisał on, że wszyst-
ko, co umacnia wiarę kato-
licką, służy ochronie życia 
człowieka. Wszystko, co osła-
bia wiarę katolicką, osłabia 
ochronę życia człowieka. 

Nasze gazety są skierowa-
ne do różnych czytelników: 
„Ola i Jaś” dla przedszkola-
ków, „Wychowawca” dla na-
uczycieli, wychowawców i ro-
dziców, „Droga” dla młodzie-
ży. Rola prasy katolickiej jest 
niezwykle istotna w forma-
cji zarówno młodszego jak 
i starszego odbiorcy. 

Zainspirował Pan także kon-

kursy o tematyce pro-life, 

a także słynne już wystawy 

i publikacje. To szeroka dzia-

łalność oświatowa.

W ciągu 40 lat naszej dzia-
łalności zorganizowaliśmy 
pięć tysięcy wystaw pro–life. 
Za czasów PRL–u były oczy-
wiście skromniejsze niż dzi-
siaj i prezentowane głównie 
kościołach. Obecnie wystawa 
jest dostępna na naszej stro-
nie internetowej oraz w po-
staci plakatów. Wielokrotnie 
wystawa gościła w kościołach 
krakowskich, m.in. w Sank-
tuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach a tak-
że na Jasnej Górze. W wer-
sji angielskiej dwukrotnie za-
prezentowano ją w Parlamen-
cie Europejskim. Ta forma 
to istotne działanie akcji apo-
stolskiej. 

Warto także zauważyć, 
że Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowie-
ka od wielu lat wydaje róż-
ne foldery, ulotki i materia-
ły edukacyjne. Zainicjowali-
śmy również produkcję dwu-
dziestu krótkometrażowych 
filmów pro–life. Zapraszam 
katechetów świeckich i du-
chownych, stowarzyszenia 
katolickie, różne organizacje 
i parafie do korzystania z bo-
gatego zbioru zdjęć, filmów, 
artykułów. Nasze Stowarzy-
szenie przekazuje gratisowo 
prawo do ich wykorzysty-
wania i kopiowania wszyst-
kim instytucjom katolickim. 
Zapraszam do odwiedzania 
naszej strony internetowej: 
www.pro–life.pl

Dziękuję za rozmowę. 

W
 Bazylice Mariac-
kiej, 19 marca 
w dzień uroczy-
stości św. Józe-
fa patrona miasta 

Krakowa, odbyła się uroczy-
sta Msza Święta, której prze-
wodniczył abp Marek Jędra-
szewski. Podczas Eucharystii 
miało miejsce wręczenie Me-
dalu Pro Ecclesia et Pontifice 
obrońcy życia, dr. inż. Anto-
niemu Ziębie.

W homilii ks. abp Marek Ję-
draszewski nawiązał do św. Jó-
zefa opiekuna Maryi i Jezusa. 
Przypomniał, że jest patronem 
mężów i mężczyzn, którzy po-
winni czerpać z niego wzór: 

„Jakże zwłaszcza do mę-
żów nie odnieść słów, które 
od anioła usłyszał św. Józef we 
śnie. Jak ich nie sparafrazo-
wać i nie powiedzieć do każ-
dego męża: nie bój się przyjąć 
dziecka, które się narodzi. Nie 
bój się przyjąć. Stań w jego 
obronie. Wspieraj jego matkę, 
bądź za nich odpowiedzialny, 
bądź mężem, bądź mężny.” 

Nie bez powodu, jak wy-
jaśnił abp Marek Jędraszew-
ski wybrał dzień św. Józefa 
na datę wręczenia inż. Anto-
niemu Ziębie odznaczenia pa-
pieskiego: 

„Chcieliśmy, aby właśnie 
dzisiaj w uroczystość św. Jó-
zefa w tym szczególnym miej-
scu jakim jest Bazylika Ma-
riacka to odznaczenie mogło 
być panu inżynierowi wręczo-
ne właśnie dlatego, że dzię-
ki swemu ogromnemu zaan-
gażowaniu na rzecz obrony 
życia, staje przed nami jako 
ktoś, kto rzeczywiście wziął 
do serca to wezwanie, jakie 
anioł skierował do św. Józe-
fa: Nie bój się przyjąć dziec-
ka. On walczy o dzieci innych 
mężów i mężczyzn, o dzie-
ci w innych rodzinach w imię 
najbardziej pięknie pojętej so-
lidarności międzyludzkiej.” 

Pod koniec uroczystości 
do zebranych w Bazylice Ma-
riackiej zwrócił się także dr 
inż. Antoni Zięba, który medal 
odebrał wraz ze swoją mał-
żonką Alicją: 

„To, co przypadło mi wraz 
z przyjaciółmi czynić, to było 
moje powołanie. Mówię to ja-
sno i nie od dzisiaj. Pan Bóg 
powołał inżyniera do wspania-
łego dzieła obrony życia każ-
dego człowieka od poczęcia 
po naturalny kres i za to chcę 
publicznie Panu Bogu w Trój-
cy Jedynemu i Najświętszej 
Maryi Pannie podziękować.”

Dr inż. Antoni Zięba sło-
wa podziękowania skiero-
wał do Stolicy Apostolskiej, 
abp. Marka Jędraszewskiego, 
kapłanów i do najbliższych 
współpracowników. Obrońca 
życia podziękował także swo-
jej żonie Alicji: 

„Dziękuję Panu Bogu 
i Najświętszej Marii Pannie, 
że taką towarzyszkę życia mi 
dał, matkę moich dzieci i bab-
cię moich wnuków i moją 
najtroskliwszą opiekunkę 
po dzień dzisiejszy.”

Kończąc swoje wystąpienie 
dr inż. Antoni Zięba zaapelo-
wał do zebranych w Bazylice: 

„Dziękujmy Panu za dar 
swojego życia, za dar życia 
naszych bliskich i za możli-
wość uczestniczenia we wspa-
niałym dziele obrony życia 
każdego człowieka od poczę-
cia po naturalny kres.”

W uroczystości wręcze-
nia Medalu Pro Ecclesia et 
Pontifice dr. inż. Antoniemu 
Ziębie wzięła udział rodzina, 
przyjaciele i współpracownicy. 
Obecna była Wanda Półtaw-
ska, Paweł Wosicki prezes Pol-
skiej Federacji Ruchów Obro-
ny Życia, ks. Tomasz Kan-
celarczyk z Bractwa Małych 
Stópek, prezes Akcji Katolic-
kiej Grażyna Kominek, pre-
zes Fundacji JEDEN Z NAS 
Jakub Bałtroszewicz, Prezy-
dent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski, Przewodniczą-
cy Rady Miasta, Przewodni-
czący Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, Towarzystwo 
Strzeleckie „Bractwo Kurko-
we”, Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Krakowiak, Komen-
danci Policji i Straży Pożarnej, 
Oddział Wojska Polskiego. 

Medal Pro Ecclesia et Pon-
tifice – „Dla Kościoła i Papie-
ża” to wysokie odznaczenie 
Stolicy Apostolskiej przyzna-
wane przez papieża osobom 
szczególnie zaangażowanym 
w pracę na rzecz Kościoła. 

Dr inż. Antoni Zięba dłu-
goletni wykładowca aka-
demicki, publicysta, dzia-
łacz pro–life. Prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Obroń-
ców Życia Człowieka, wice-
prezes Polskiej Federacji Ru-
chów Obrony Życia, wielo-
letni wiceprezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennika-
rzy. Współzałożyciel Krucja-
ty Modlitwy w Obronie Po-
czętych Dzieci oraz Świato-
wej Krucjaty Modlitwy w in-
tencji obrony życia człowieka 
(World Prayer for Life). Re-
daktor Tygodnika Rodzin Ka-
tolickich „Źródło”, Tygodnika 
Młodzieży Katolickiej „Dro-
ga”, Miesięcznika Nauczycie-
li i Wychowawców Katolickich 
„Wychowawca”. Autor licz-
nych publikacji dotyczących 
m.in. obrony życia. Za swo-
ją działalność otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Medal Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz nagrodę Funda-
cji Jana Pawła II.

JB 

Dr inż. Antoni Zięba 
uhonorowany Medalem 
Pro Ecclesia et Pontifice
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Jan Nowak-Jeziorański
Swoim charakterystycznym głosem 

opowiadał o swojej mamie. – Zawsze 
była bardzo chorowita – stwierdził. 
I mówił dalej: „Pewnego roku rozpozna-
no u niej początki gruźlicy. A na to nało-
żył się fakt, że była w ciąży. Rada lekarzy 
orzekła, że powinno się płód usunąć, bo 
jeśli nawet go donosi i urodzi, to na 
pewno po wysiłku związanym z ciążą za-
padnie na galopującą gruźlicę, a to 
oznaczało niechybną śmierć. Zresztą 
i urodzone dziecko z pewnością będzie 
zakażone gruźlicą. Moja Mama, jako 
osoba bardzo religijna, stwierdziła, że bardziej trzeba słuchać Pana 
Boga niż ludzi i że jeśli będzie musiała umrzeć, to umrze, ale dziec-
ka nie usunie. Urodziłem się, a ona nie była potem nigdy chora, na-
wet na grypę. Dożyła 95 lat i była zawsze bardzo szczęśliwa. Tak, to…
 cud narodzin”. („Sprawy Rodziny”, nr 69/1/2005)

Św. Jan Paweł II

Dr Samuel Taub poznał oficera Ka-
rola Wojtyłę, urzędnika Powiatowej Ko-
mendy Uzupełnień. Karol Wojtyła 
senior i jego żona Emilia Wojtyłowa 
z Kaczorowskich mieli syna Edmunda, 
który urodził się w Krakowie w 1906 r. 
Kolejne dziecko Wojtyłów – córka Olga 
urodziła się i zmarła 7 lipca 1914 r. 
Śmierć była wynikiem komplikacji po-
porodowych. Kolejna ciąża p. Emilii 
okazała się bardzo zagrożona, ryzykow-
na dla jej zdrowia i życia. Emilia Wojty-
łowa, będąca pod opieką lekarza ginekologa, była namawiana do 
aborcji. Państwo Wojtyłowie skorzystali z konsultacji z innym leka-
rzem – właśnie Samuelem Taubem, który podjął się prowadzenia 
pacjentki. Zagwarantował matce i dziecku swoją opiekę, dając od-
powiednie wskazówki medyczne, aby doprowadzić do szczęśliwe-
go rozwiązania. I tak się stało. 18 maja 1920 r. przyszedł na świat 
Karol Wojtyła junior, późniejszy papież Jan Paweł II. (W. Złotek, 
„Żydowski lekarz uratował Papieża”, „Niedziela” nr 25/2014)
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Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

Naukowcy i lekarze: od poczęcia – człowiek
„Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plem-

nik zapłodni żeńską komórkę jajową.” prof. dr hab. med. E. Blech-
schmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, 
Niemcy

„Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie 
dziecka za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog rozpo-
czyna się w momencie poczęcia.” prof. dr hab. P. G. Fedor-Frey-
bergh, psycholog, Sztokholm

„Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone 
dziecko jest osobą.” prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kie-
rownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Sztokholmie

Zamów „Modlitewnik obrońcy życia”!
Każdy z nas winien bronić życia każdego człowieka: narodzonego i nienarodzonego, zdrowego i chorego, młodego i w podeszłym

 wieku – ileż razy Święty Jan Paweł II apelował tak do nas! Na ileż to różnych sposobów możemy i powinniśmy służyć życiu. Ale jest
 tylko jeden najważniejszy i decydujący – to modlitwa.

Przytoczę w tym miejscu tylko trzy wypowiedzi wielkich obrońców życia: 
Św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.
Były prezydent USA Ronald Regan: „Modlitwa i działanie potrzebne są dla ratowania życia nienarodzonych”.
Dr med. Jack Willke, prezes Światowej Federacji Obrony Życia wymieniając cztery podstawowe sposoby obrony życia, zawsze 

na pierwszym miejscu wymieniał modlitwę.
Przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka „Modlitewnik obrońcy życia” pomoże w prowadzeniu 

tej zasadniczej formy obrony życia człowieka.

Niech żyje Polska!
Polska będzie tylko wówczas żyła, gdy będą żyły polskie, po-

częte, a jeszcze nie narodzone dzieci! Zofia Kossak- Szczucka pi-
sała: „Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowie -
dzialności, że musimy ratować życie nienarodzonych dzieci. Składana
 ustawicznie hekatomba niewinnych ofiar, wśród których znajdowa-
li się zapewne, obok ludzi przeciętnych, geniusze, wielcy przywódcy
 narodu, artyści, myśliciele, uczeni – zubożyła naród w sposób nie da-
jący się naprawić”. („Słowo Powszechne”, 23 marca 1958)

To bohaterskie matki ocaliły życie swych nienarodzonych dzie-
ci – wielkich Polaków: św. Jana Pawła II i wielkiego patrioty Ja-
na-Nowaka Jeziorańskiego. Kierowane wielką miłością macie -
rzyńską, bojaźnią Bożą, ryzykując własnym życiem, wbrew radom 
lekarzy powiedziały „tak” życiu swych dzieci. To ich miłości, odwa-
dze i ufności Opatrzności Bożej zawdzięczamy życie i dokonania św.
 Jana Pawła II i wybitnego patrioty Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Warto w tym miejscu przywołać informację z Wielkiej Brytanii 
odnośnie do błędnych diagnoz lekarskich, będących „wskazaniem”
 do aborcji. Czasopismo „Independent” (23.05.2006) opublikowało 
wyniki badań medycznych – przeprowadzonych na zwłokach 3000 
nienarodzonych dzieci. Badania te dowiodły, że tylko 39% prenatal-
nych diagnoz medycznych, które stanowiły „prawne” przesłanki 
aborcji, było prawidłowych…! (AZ)

Modlitewnik można zamawiać listownie (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków), telefonicznie (od poniedziałku
 do piątku, od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 12 633 12 46), e-mailem: zamawiam@pro-life.pl lub przez formularz: www.pro-life.pl/modlitewnik

Cena (razem z przesyłką): 9,90 zł.

Modlitewnik to pomoc i wygoda: · duża czcionka, · twarda oprawa, · poręczny format, · liczne ilustracje, · przystępna cena. Modlitwy znane i nieznane, piękne 
i niezwykłe. Akty strzeliste, litanie, pieśni i nowenny, rozważania różańcowe i Drogi Krzyżowej oraz myśli związane z dziełem obrony życia. Modlitewnik jest także
 cegiełką na akcje edukacyjne oraz szerzenie idei obrony życia.

Rozwój dziecka od momentu poczęcia

Dzień 1. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. 
W tej chwili zostają określone takie cechy dziecka, jak: płeć, kolor 
oczu, włosów i skóry, tendencja do wysokiego lub niskiego wzro-
stu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób.

Dzień 21. Zaczyna bić serce dziecka, kształtuje się mózg.

Tydzień 6. Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjonują już nerki, 
płuca, wątroba i serce. Rejestruje się już fale elektromagnetyczne 
wysyłane przez mózg człowieka.

Tydzień 9. Dziecko odczuwa ból już niemal całą powierzchnią
 ciała. Reaguje na ból jak dorosły człowiek – odsuwa się od źródła 
bólu, przesuwa w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami, wykrzy-
wia twarz.

Tydzień 10. Działają wszystkie organy. Ukształtowały się nóż-
ki i rączki. Na palcach rąk wykształciły się linie papilarne. Dziecko 
reaguje na bodźce zewnętrzne, odczuwa ból. Dalszy rozwój polega
 jedynie na doskonaleniu pracy istniejących już narządów i wzroście.

Tydzień 12. Dziecko potrafi podkurczać nogi, obracać stopy 
i prostować palce u nóg, zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wyka-
zuje w swoim zachowaniu i budowie indywidualne cechy; odczuwa
 i reaguje na stany emocjonalne matki. Funkcjonują już wszystkie 
narządy: i tak np. wątroba wytwarza żółć, trzustka – insulinę, a przy-
sadka mózgowa – hormon wzrostu. Dziecko osiąga około 9 cm 
wzrostu i 30 g wagi.

Tydzień 16. Dziecko wykonuje ok. 20 tysięcy ruchów w ciągu
 dnia, które można zaklasyfikować do kilkunastu schematów rucho-
wych. Serce przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi.

Tydzień 17. Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg.

Tydzień 20. Dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania 
w dwóch stanach: czuwania i snu. Matka może stwierdzić, że dziec-
ko śpi, ma czkawkę, kopie czy przeciąga się po spaniu.

Tydzień 24. Między 70 tysiącami komórek tkanki mózgowej 
wielkości łepka od szpilki istnieje 124 miliony połączeń.

Tydzień 26. Przedwcześnie urodzone dziecko jest już w stanie
 przeżyć. Reaguje wzmożonymi ruchami na nagłe oświetlenie brzu-
cha matki.

Tydzień 40. Rodzi się dziecko – po 9 miesiącach życia w łonie
 matki, osiągnąwszy ciężar ciała około 3500 g i wzrost około 54 cm.
 Przeżyty przez dziecko okres życia wewnątrzłonowego był czasem

niezwykle dynamicznego rozwoju, uczenia się, zapamiętywania, 
a także uzyskania szczególnej więzi z matką, w której ciele przeży-
ło 9 miesięcy i z której opieki korzystać będzie przez następne lata.

oprac. dr nauk med. Józefa Deszczowa
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Od
 kilku lat wielką po-
pularnością w Pol-
sce cieszy się ksiądz 
Dolindo Ruoto-
lo. Jest on autorem 

znanego aktu zawierzenia „Jezu, Ty 
się tym zajmij”. To do niego ojciec 
Pio odsyłał penitentów do spowie-
dzi, mówiąc: „W trudnych sprawach 
idźcie do ojca Dolindo”. Kim był ten 
niezwykły kapłan?

Dom rodzinny
Przyszedł na świat w 1882 roku 

w Neapolu. Był piątym dzieckiem 
i urodził się w piątek. W ten dzień 
obchodzono święto Marii Francisz-
ki od Pięciu ran Jezusa oraz roczni-
cę urodzin św. Franciszka z Asyżu. 
Nadano mu imiona: Dolindo, Fran-
cesco, Giuseppe. Jego ojciec miał 
w zwyczaju nadawanie dzieciom 
imion, które miały jakieś znaczenie 
i często łączyły się z jakimiś wyda-
rzeniami w jego życiu. Imię Dolindo 
wywodzi się neapolitańskiego okre-
ślenia dolendo oznaczającego cier-
pienie i ból. 

Kiedy chłopiec ma jedenaście 
miesięcy, na jego dłoniach pojawia-
ją się czerwone plamy. Z począt-
ku nikt nie zwraca na nie uwagi, 
jednak dziecko wyraźnie odczuwa 
w tych miejscach ból. Lekarz zaleca 
natychmiastową interwencję. Ope-
rację wykonuje w domu, bez znie-
czulenia, podejrzewając próchnicę 
kości. Dolindo już zawsze, do koń-
ca życia będzie odczuwał ból dło-
ni. Będzie to wiązał z ranami Chry-
stusa, chociaż nigdy nie nazwie ich 
stygmatami. 

Rodzina Ruotolo żyła w skrajnej 
nędzy i głodzie, chociaż matka, Sy-
lvia, pochodziła z rodziny arystokra-
tycznej, a ojciec, Raffaele, był wy-
kształconym inżynierem – wykładał 
matematykę w szkole wyższej. Ojciec 
postawił, że kupi bardzo kosztowną 
nieruchomość, dlatego zamieszkał 
z rodziną w suterenach, by oszczę-
dzać pieniądze na ten cel. Z czasem 
oszczędność przerodziła się w skraj-
ne skąpstwo. Raffaele ograniczał wy-
datki na jedzenie i ubranie. Rodzina 
głodowała, dzieci chodziły w podar-
tych ubraniach, a zimą marzły. Oj-
ciec był również bardzo wybucho-
wy, bił dzieci bez opamiętania, toteż 
straszliwie się go bały. Najbardziej 
pastwił się nad Dolindo. Zakazał mu 
chodzenia do szkoły. Robił wszyst-
ko, by uniemożliwić synowi dobry 
start. Podobnie jak reszta rodzeń-
stwa (z wyjątkiem dwóch najstar-
szych sióstr), Dolindo musiał uczyć 
się sam. Większość rzeczy uczył się 
na pamięć. Często i za byle co ojciec 
bił go w twarz. Bił go też łodygami 
kopru po dłoniach, w miejsca, gdzie 
chłopiec miał rany po operacji. Oj-
ciec kazał mu znosić ból i cierpienie 
w ciszy. Co niezwykłe, zachowanie 
ojca nie wzniecało w sercu małego 
chłopca ani nienawiści, ani buntu. 

Po pewnym czasie Ruotolo na-
gle zmienił zdanie i posłał Dolindo 

do szkoły. Chłopiec był tym przera-
żony. Zwłaszcza, że ojciec postawił 
sprawę twardo: jakiekolwiek przyjaź-
nie były zabronione, synowi nie wol-
no było z nikim nawet zamienić sło-
wa. Dolindo nie miał więc żadnego 
kolegi. Na koniec roku nie zdał eg-
zaminów i musiał powtarzać klasę. 
A dom powoli stawał się piekłem: oj-
ciec krzyczał na żonę i dzieci, prze-
klinał. Jeśli znajdował błędy w za-
daniach domowych, budził dzie-
ci w środku nocy i kazał im robić 
wszystko od nowa.

W 1893 roku Dolindo przystępu-
je do Pierwszej Komunii Świętej. Jak 
sam pisze, odczuł natychmiast bło-
gosławione efekty Eucharystii w ży-
ciu duchowym. Nic nie mogło go już 
oderwać od spotkań z Jezusem Sa-
kramentalnym. Czuje też „wielkie 
umiłowanie pokuty”. Jednak swoje 
duchowe i religijne życie buduje tro-
chę po omacku. Zadaje sobie róż-
ne umartwienia, np. podczas modli-
twy szczypie się lub ciągnie za wło-
sy, po to, by przypodobać się Jezuso-
wi. Dolindo wychodził z domu o świ-
cie, około czwartej lub piątek i szedł 
do kościoła Purgatorio ad Arco, gdzie 
często służył do Mszy św. i przyjmo-
wał Komunię. Z perspektywy czasu 
oceniał, że wiódł życie „zdziczałego 
zwierzęcia”. Chociaż miał już jedena-
ście lat, nie znał zasad gramatyki, nie 
miał pojęcia o geografii, nie potrafił 
liczyć. Żył w chaosie. 

Seminarium 
W 1896 r. rodzice Dolindo roz-

wiedli się po 23 latach małżeństwa. 
Silvia wraz z dziesięciorgiem dzie-
ci uciekła od Rafaele do domu swo-
jego brata. Dolindo przyznał po la-
tach, że mimo piekła, jakie przeży-
wał w domu kiedy rodzice byli ra-
zem, ich rozwód okazał się „najbo-
leśniejszym z momentów jego ży-
cia”. Jednak rozstanie rodziców oka-
zało się punktem zwrotnym w ży-
ciu chłopca. Matka zdecydowała się 
umieścić dwóch synów, Elio i Do-
lindo, w Szkole Apostolskiej Księ-
ży Misjonarzy w Neapolu. Chce by 
skończyli tamtejszy college i zostali 
księżmi diecezjalnymi. Dla Elio na-
uka stanowi mniejszy problem, jed-
nak dla Dolindo jest to poprzeczka 
nie do przeskoczenia. Niewiele rozu-
mie, nauka poszczególnych przed-
miotów to dla niego czarna magia. 
Być może był to efekt uszkodzenia 
umysłu lub psychicznych zaburzeń 
powstałych w wyniku bicia go przez 
ojca przez czternaście lat. Pewne-
go dnia Dolindo klęczy w kaplicy, 
odmawiając Różaniec. Usilnie pro-
si Maryję, by dała mu rozum i inte-
ligencję, by mógł skończyć semina-
rium i zostać księdzem. Nagle ze-
rwał się wiatr, a obrazek Matki Bo-
żej dotyka czoła Dolindo. Od tam-
tej pory chłopak jest zupełnie odmie-
niony: chłonie wiedzę, czyta, zabie-
ra głos w dyskusjach, pisze i kom-
ponuje. Jasność umysłu otrzymuje 
tylko w przedmiotach dot. teologii, 

z pozostałych nadal ma duże trud-
ności. To nagłe oświecenie Dolindo 
wywołuje zazdrość u jego kolegów, 
którzy rzucają na niego oszczerstwa. 
Dolindo nigdy się nie broni i wszyst-
ko przyjmuje w wielkiej pokorze. 

Po dwóch latach Dolindo dostaje 
się na studia. Po raz pierwszy w ży-
ciu ma swój pokój i coraz więcej kło-
potów z nauką. Prosi o specjalne po-
zwolenie, by móc wstawać o trzeciej 
nad ranem, by się uczyć. Spędzał też 
coraz więcej czasu w kaplicy przed 
Najświętszym Sakramentem, ponie-
waż pomoc w nauce – jak pisał Dolin-
do – „przychodziła tylko od Jezusa”. 

1 czerwca 1901 roku Dolindo 
składa śluby ubóstwa, czystości, po-
słuszeństwa i wytrwałości we Wspól-
nocie Misjonarzy. 24 czerwca 1905 
roku otrzymuje święcenia kapłań-
skie. „Poczułem się innym człowie-
kiem. Sakrament Kapłaństwa, jego 
święty charakter odczułem w spo-
sób, którego nie umiem opisać sło-
wami” – pisał w relacji z tego dnia. 

Młody kapłan szybko zostaje no-
minowany wykładowcą śpiewu gre-
goriańskiego oraz opiekunem kle-
ryków w Szkole Apostolskiej. Wy-
kłada arytmetykę, historię, geogra-
fię i grekę, co zważywszy na kłopo-
ty jakie miał z nauką, jest prawdziwą 
rewolucją w jego życiu. Próbuje też 
pisać pierwsze utwory. To wzbudza 
zazdrość jego kolegów, którzy oczer-
niają go u przełożonych. Ksiądz Do-
lindo nie tylko dostaje zakaz pisania 
nut, ale i nakaz opuszczenia Neapo-
lu. Doświadcza „pustki i pychy ludz-
kiej” oraz bezwzględności. Wyjeżdża 
do Taranto wraz z ks. Andreą Volpe, 
który miał być jego przełożonym.

Seminarium w Taranto 
i w Molfettcie

W seminarium w Taranto przy-
dzielono mu pokój z widokiem 
na morze. Tu jednak doznaje no-
wych przykrości i poniżenia ze stro-
ny swojego przełożonego – ks. Volpe. 
Wszystko znosi w milczeniu i poko-
rze. Widząc to, ks. Volpe coraz inten-
sywniej pastwił się psychicznie nad ks. 
Dolindo. Nakazał mu np. milczenie 
w czasie rekreacji, a gdy ks. Dolindo 
wyrwie się chociaż słówko, ks. Volte 
wrzeszczy na niego w obecności kle-
ryków. Przełożony posuwa się nawet 
do tego, że zabrania ks. Dolindo mo-
dlić się przed Najświętszym Sakra-
mentem dłużej niż 10 minut. Dolin-
do ma też ograniczenia w wychodze-
niu, nie może się oddalać bez pozwo-
lenia nawet do kaplicy. Po kilku mie-
siącach drogi ks. Ruotolo i ks. Vol-
pe na chwilę się rozchodzą. Pierwszy 
trafia do pracy w seminarium w nad-
morskiej Molfettcie, drugi do Lecce. 
Ks. Dolindo dostaje pokój naprzeciw-
ko kaplicy seminarium. To, jak pisze, 
było dla niego „duchową ucztą”, po-
nieważ często, nawet w nocy mógł 
odwiedzać Jezusa Sakramentalnego. 
Czas spędzony w Molfettcie był zde-
cydowanie okresem duchowej głębi 
w życiu o. Dolindo. Głosi wspaniałe 

wykłady z archeologii i sztuki sakral-
nej. Odwiedza tamtejszy zakład kar-
ny, a więźniowie płaczą w czasie jego 
homilii. Wielu z nich się nawraca. 
Wśród kleryków cieszy się takim sza-
cunkiem, że wystarczy jedno spojrze-
nie ks. Dolindo, by się uciszyli. Nie-
stety, ta sytuacja dość szybko całko-
wicie się zmienia. 

Heretyk
W 1907 roku ks. Dolindo został 

poproszony o ocenę prawdziwości 
doświadczeń mistycznych, których 
doznawała jasnowidząca o imieniu 
Serafina. Po zbadaniu sprawy ks. Ru-
otolo nie mógł z czystym sumieniem 
orzec, że Serafina zmyśla, a to nie 
spodobało się miejscowemu bisku-
powi. Dolindo został więc oskarżo-
ny przez Święte Oficjum o głoszenie 
herezji. Zawieszono go w funkcjach 
kapłańskich, zabroniono odprawiać 
Mszę św. W międzyczasie skierowa-
no go na badania psychiatryczne i od-
prawiono nad nim egzorcyzmy. 

W kwietniu 1908 roku ks. Do-
lindo nakazem przełożonych wraca 
do Neapolu, gdzie słyszy, że Świę-
te Oficjum nakazuje „wydalić go 
ze wspólnoty”. Ksiądz Ruotolo wra-
ca do domu, gdzie mieszka jego 
mama i dwie siostry. Tak wspomina 
tamten czas:

„Tam traktowali mnie jak potę-
pieńca. Kiedy na przykład zostawi-
łem na talerzu kawałek chleba, nie 
odkładano go z powrotem, a wyrzu-
cano do śmieci, jak chleb ekskomu-
nikowanego”. W domu nie wolno mu 
odzywać się do nikogo, nie dosta-
je świeżych ubrań, ani koca do przy-
krycia, głoduje. W tym wszystkim 
ani na chwilę nie traci pokoju i po-
gody ducha. 

Od czasu przymusowego odej-
ścia z domu Misjonarzy w życiu ks. 
Dolindo nasila się zjawisko przeczu-
wania różnych sytuacji. Zdarzało się 
też, że kiedy tylko spojrzał na książ-
kę, potrafił ocenić, bez czytania, ja-
kie skutki może przynieść jej lektu-
ra. Rozwija także dar rozeznania du-
chowego, a kilka lat później również 
dar prorokowania i widzenia przy-
szłości oraz czytania w ludzkich du-
szach. Ks. Ruotolo był również na-
wiedzany przez Anioły, które przy-
chodziły, by „przygotować duszę, by 
stała się, jak chce Jezus, narzędziem 
w Jego rękach”. Mimo niewątpliwych 
sukcesów duszpasterskich, a może 
właśnie ze względu na nie, kłopoty 
ks. Dolindo ze Świętym Oficjum nie 
ustały. W 1921 r. ks. Dolindo znowu 
został zawieszony w czynnościach ka-
płańskich. 

Odrzucenie i powrót
Dopiero 17 lipca 1937 roku po-

zwolono ks. Dolindo ostatecznie 
wrócić do posługi kapłańskiej w Ne-
apolu, w parafii San Giuseppe dei 
Nudi. Ks. Ruotolo gromadził wo-
kół siebie ludzi młodych i wykształ-
conych. Przychodziło do niego wie-
le osób do spowiedzi i po poradę 

duchową. Miał specyficzny zwyczaj 
rozdawania ludziom obrazków świę-
tych i wysyłania pod rozmaite adre-
sy pocztówek, które zawsze zaopa-
trywał w ręcznie napisane jedno lub 
dwa zdania. Były one niezwykle traf-
ne. Zarzucano mu zbyt nowoczesne 
metody głoszenia Słowa Bożego. 
Ks. Dolindo pod wpływem słucha-
czy notował i wydawał swoje wykła-
dy i homilie. Za zgodą i pełną apro-
batą władz kościelnych powstaje jego 
pierwsze dzieło pt. Doktryna wiary, 
a zaraz potem zbiór nauk i komen-
tarzy do Ewangelii zatytułowany Ży-
cie Naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa. Mimo że w 1937 r. oczyszczono 
go ostatecznie z wszelkich zarzutów 
o herezję, to jego książki pozostały 
na Indeksie Ksiąg Zakazanych jesz-
cze długo po jego śmierci.

W czasie odosobnienia ks. Dolin-
do oddawał się modlitwie przed Naj-
świętszym Sakramentem. Rozmawiał 
z Jezusem „twarzą w twarz”, miał 
również wizje Maryi. Słyszał wyraź-
nie głos Jezusa, który przemawiał 
w jego sercu. Z tych spotkań czerpał 
siłę do trwania w wierze mimo prze-
śladowań. Podczas jednego z nich 
ks. Dolindo zapisał słowa modlitwy, 
która dziś obiegła cały świat: „Jezu, 
Ty się tym zajmij”. To modlitwa peł-
nego oddania i zawierzenia wszyst-
kich spraw Jezusowi. Nie jest to jed-
nak jedyna modlitwa, którą pozo-
stawił po sobie ks. Dolindo Ruoto-
lo. Wydano kilkadziesiąt tomów jego 
pism, które zawierają komentarze 
do wszystkich niemal ksiąg Pisma 
Świętego, refleksje, teksty z pocztó-
wek rozdawanych wiernym oraz jego 
modlitwy zanoszone do Boga i Matki 
Najświętszej. Ksiądz Dolindo pozo-
stawił po sobie 33 tomy komentarzy 
biblijnych, liczne dzieła teologiczne, 
mistyczne i ascetyczne, tomy listów 
i zapisków autobiograficznych. 

W 1953 r. ks. Dolindo spotkał się 
z o. Pio. I choć rozmawiali ze sobą 
krótko, wyglądało na to, że dobrze się 
znają i spotkali się wiele razy w prze-
strzeni duchowej. Ojciec Pio bar-
dzo cenił ks. Dolindo. Zwykł odsyłać 
pielgrzymów z Neapolu, mówiąc im: 
„Po co do mnie przychodzicie, skoro 
macie u siebie świętego kapłana?!”.

Ksiądz Dolindo zmarł w 1970 r., 
po wielu latach spędzonych w cier-
pieniu, w połowie sparaliżowany 
do końca posługiwał wiernym. 

Z inicjatywy parafii Matki Bożej 
Niepokalanej z Lourdes i św. Jana 
de Vecchi w Neapolu podjęto próbę 
wyniesienia na ołtarze ks. Dolindo. 
5 stycznia 1997 r. po uzyskaniu zgo-
dy Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych w Rzymie tzw. Nihil obstat pro-
ces jego beatyfikacji został rozpoczę-
ty w Archidiecezji Neapolu. 

ALEKSANDRA LISOWSKA

Oprac. na podstawie:

Ks. Dolindo Ruotolo, Modlitwy zawierzenia, 

Wydawnictwo M, Kraków, 2017

Joanna Bątkiewicz–Brożek, Jezu, Ty się 

tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda, 

Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017

Ksiądz Dolindo Ruotolo
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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.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

Cukierki pokrzywowe – REUTTER
Lecznicze właściwości pokrzywy znane 
są od wieków. Jej substancje czynne działa-
ją oczyszczająco, uwalniając organizm ze zło-
gów cholesterolu co  pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie pracy serca.

Składniki pokrzywy działają moczopędnie 
i  wspomagają przemianę materii. Pokrzy-
wa wpływa też korzystnie na wygląd włosów 
i  paznokci. Dzięki wyjątkowemu procesowi 
produkcji cukierki pokrzywowe REUTTER, 
oprócz walorów smakowych, zachowują do-
broczynne właściwości pokrzywy.

PRODUKT WYRÓŻNIONY PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU 
KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.

Do nabycia wyłącznie w aptekach i sklepach zielarskich.

Cena w aptece 7,90 zł.

O 
pragnieniu ustanowie-
nia tego święta w Koście-
le po raz pierwszy Pan Je-
zus mówił Siostrze Fausty-
nie w Płocku w lutym 1931 

roku, a potem powracał do tej sprawy 
w kilkunastu objawieniach. Nic, więc 
dziwnego, że najpierw to święto we-
dług życzeń i wskazań Jezusa obcho-
dziła sama Siostra Faustyna (po r. Dz. 
280, 89, 420, 1073 – 1074). Jej rola 
w tym zadaniu (ustanowienia świę-
ta Miłosierdzia) polegała nie tylko na 
przekazaniu słów Jezusa wileńskiemu 
kierownikowi duchowemu, ale także 
na wspieraniu jego wysiłków swą mo-
dlitwą i cierpieniem. Ksiądz Michał So-
poćko pisał artykuły i rozprawy teolo-
giczne, w których starał się uzasadnić 
potrzebę tego święta w kalendarzu li-
turgicznym Kościoła i ukazać korzyści 
duszpasterskie, jakie ono przyniesie. 
Zabiegał o poparcie dla tej idei wśród 
teologów i biskupów, a nawet wybrał 
się do Rzymu, by osobiście przedłożyć 
te sprawę w Kongregacji. 

 Notyfikacja Stolicy Apostolskiej, 
zabraniająca szerzenia kultu Miło-
sierdzia Bożego w formach przeka-
zanych przez Siostrę Faustynę wyda-
na w 1959 roku zahamowała stara-
nia o ustanowienie tego święta, ale nie 
przeszkadzała pracy teologów, wśród 
których byli gorliwi zwolennicy wpro-
wadzenia tego święta i przeciwnicy tej 
idei. Po odwołaniu Notyfikacji Stoli-
cy Apostolskiej w 1978 roku, pełnej 
analizie pism Siostry Faustyny prze-
prowadzonej przez ks. Ignacego Ró-
życkiego, po opublikowaniu encykli-
ki Ojca Świętego Jana Pawła II „Di-
ves in misericordia”, metropolita kra-
kowski kard. Franciszek Macharski Li-
stem na Wielki Post 1985 wprowadził 
święto Miłosierdzia w swojej diecezji. 
W następnych latach w ślad za Me-
tropolitą Krakowskim poszli biskupi 
innych diecezji. W roku 1995 Ojciec 
Święty Jan Paweł II, przychylając się 
do prośby księdza prymasa kard. Jó-
zefa Glempa i Konferencji Episkopa-
tu Polski, wyraził zgodę na wprowa-
dzenie tego święta do kalendarza litur-
gicznego Kościoła we wszystkich die-
cezjach w Polsce. W dniu kanonizacji 
Siostry Faustyny, w pierwszą niedzie-
lę po Wielkanocy 30 kwietnia 2000 
roku –  Ojciec Święty ogłosił to świę-
to dla całego Kościoła. W dokumencie 
Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sa-
kramentów czytamy: Ojciec Święty Jan 
Paweł II łaskawie polecił, aby w Mszale 
Rzymskim po tytule „II Niedziela Wielka-
nocna” dodać określenie „czyli Miłosier-
dzia Bożego”, nakazując zarazem, by w li-
turgii tej Niedzieli posługiwano się zawsze 
tekstami, które na ten dzień przewidzia-
ne są w tymże Mszale i w Liturgii Godzin 
obrządku rzymskiego. Te postanowienia 
Ojca Świętego Kongregacja ogłosiła 5 
maja 2000 roku, aby zostały wykona-
ne bez względu na jakiekolwiek rozporzą-
dzenia przeciwne.

Święto Miłosierdzia najpierw za 
zgodą swych spowiedników obchodzi-
ła sama Siostra Faustyna już w 1934 
roku (po r. Dz. 280). Rok później 
przeżywała to święto w Ostrej Bra-
mie, gdy po raz pierwszy wystawiono 
do czci publicznej obraz Jezusa Miło-
siernego (po r. Dz. 89, 420). W roku 
1937 Pan Jezus prosił, aby w tym dniu 
w klasztorze w Krakowie była adora-
cja w intencji uproszenia miłosierdzia 
Bożego dla świata (Dz. 1070) i by ka-
płan powiedział kazanie o miłosierdziu 
Boga. Relacjonując przeżywanie tego 

Święto Miłosierdzia
święta, Siostra Faustyna zapisała: Nie-
dziela Przewodnia, czyli święto Miłosier-
dzia. Rano po Komunii świętej dusza moja 
została zanurzona w Bóstwie; byłam złą-
czona z trzema Osobami Boskimi w ten 
sposób, że jak byłam złączona z Jezusem, 
to równocześnie z Ojcem i Duchem Świę-
tym. Dusza moja tonęła w niepojętej rado-
ści i dał mi Pan poznać całe morze i prze-
paść niezgłębionego miłosierdzia swego. 
O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak 
bardzo ich Bóg miłuje! Wszystkie porów-
nania, chociażby najczulsze i najsilniej-
sze, są tylko bladym cieniem w porówna-
niu z rzeczywistością. Kiedy byłam złą-
czona z Panem, poznałam, jak wiele dusz 
uwielbia to miłosierdzie Boże. Kiedy po-
szłam na adorację, usłyszałam te słowa: 
„Córko Moja umiłowana, zapisz te słowa, 
że: odpoczęło Serce Moje dziś w klaszto-
rze tym” (Dz. 1073 – 1074).

Wskutek wewnętrznych przyna-
gleń Siostra Faustyna miała zamiar 
sama pojechać do Ojca Świętego, aby 
przedstawić mu żądania Pana Jezusa 
w tej sprawie, ale ks. Sopoćko odra-
dzał jej wyjazd do Rzymu, pisząc: Świę-
to Miłosierdzia Bożego, którego się doma-
ga Pan Jezus przez Siostrę, będzie usta-
nowione bez udania się Siostry do Ojca 
Świętego, zresztą osobiste udanie się Sio-
stry do Rzymu sprawy nie posunęłoby na-
przód, a mogłoby nawet zaszkodzić. Trze-
ba wprzód przygotować grunt, uświado-
mić ogół o potrzebie tego święta, spowo-
dować zbiorową prośbę całego narodu na-
szego, a przede wszystkim naszych najczci-
godniejszych Kardynałów, Arcybiskupów 
i Biskupów, a wówczas ustanowienie tego 
święta będzie tylko kwestią czasu. 

 Z taką myślą ks. M. Sopoćko na-
pisał rozprawkę pt.: Miłosierdzie Boże 
i przekazał biskupom zgromadzonym 
na Pierwszym Synodzie Plenarnym 
w Częstochowie (26 – 27 sierpnia 
1936). Choć nie przyniosła ona ocze-
kiwanych rezultatów, ks. Sopoćko nie 
ustawał w podjętych działaniach. Na-
dal pisał artykuły i rozprawy, aby od 
strony teologicznej uzasadnić potrzebę 
wprowadzenia takiego święta. W pra-
cy Idea Miłosierdzia Bożego w liturgii 
podkreślał, że księgi liturgiczne czę-
sto odwołują się do miłosierdzia Boga, 

a więc nie jest to idea nowa, ale mało 
znana wiernym. Wprowadzenie świę-
ta pozwoliłoby lepiej poznać ten przy-
miot Boga i wypraszać miłosierdzie dla 
świata, czego on tak bardzo zwłaszcza 
w tych czasach potrzebuje. 

 Ksiądz Sopoćko nie tylko pisał, ale 
czynił także starania, aby spełnione zo-
stało życzenie Jezusa. Na Kongresie 
Mariologicznym w Wilnie (1 – 3 lip-
ca 1937) postawił wniosek, aby wy-
słać do Stolicy Świętej prośbę o usta-
nowienie święta Miłosierdzia. Wnio-
sek został przyjęty, ale na wysłanie go 
do Rzymu nie zgodził się abp Romu-
ald Jałbrzykowski twierdząc, że sprze-
ciwia się on zakazowi Stolicy Apostol-
skiej dotyczącemu wprowadzania no-
wych kultów. Korzystając z obecności 
w Wilnie abpa Franciszka Cortesi, ks. 
Sopoćko przedstawił mu sprawę świę-
ta Miłosierdzia Bożego. Rozmawiałem 
z Nuncjuszem o święcie Miłosierdzia Boże-
go – pisał do Siostry Faustyny – obiecał 
mi zastanowić się nad tym i potem mnie za-
wezwać do siebie w celu omówienia szcze-
gółów. Nie wiem jeszcze, czy mówić mu, 
skąd ta myśl wyszła. Proszę również po-
modlić się o światło dla mnie i dla Jego 
Ekscelencji Arcybiskupa Nuncjusza Cor-
tesiego, który może zrobić bardzo dużo. 

 Rola Siostry Faustyny rzeczywiście 
polegała głównie na modlitwie i składa-
niu ofiar w tej intencji. W liście do swe-
go spowiednika pisała: Co się tyczy świę-
ta tego (...) nie mam ani cienia wątpliwo-
ści, jest to wyraźną wolą Bożą. Przez nas 
Bóg zapoczątkował swoje dzieło, kto je wy-
kończy, nie trzeba nam dociekać, ale teraz 
robić to, co jest w naszej mocy, nic więcej. 

 Po śmierci Siostry Faustyny ks. So-
poćko nie ustawał w pracy nad podję-
tym dziełem. W listopadzie 1938 roku 
pojechał do Częstochowy, by na Kon-
ferencji Episkopatu Polski wręczyć bi-
skupom memoriał, w którym wyliczył 
powody przemawiające za ustanowie-
niem święta Miłosierdzia i błogosła-
wione skutki, jakie by stąd płynęły. Po-
sługiwał się argumentami ściśle teolo-
gicznymi, ponieważ objawienia Sio-
stry Faustyny nie były jeszcze zbadane 
przez Kościół, a wyraźną wolą Ordy-
nariusza było, aby pozostały tajemni-
cą. W kwietniu 1939 roku ks. Sopoć-
ko pojechał do Rzymu, aby tam przed-
stawić sprawę ustanowienia święta Mi-
łosierdzia. Rozmawiał z Sekretarzem 
Stanu i był w Kongregacji Obrzędów, 
ale tam nie chciano z nim rozmawiać 
bez polecenia ordynariusza, który miał 
w tej kwestii zdanie zgoła odmienne. 

 Okres II wojny światowej sprzyjał 
rozwojowi kultu Miłosierdzia Bożego, 
ale utrudniał działania zmierzające do 
ustanowienia święta. Mimo to ks. So-
poćko napisał i wydał kolejne dzieła. 
Traktat pisany po łacinie pt.: De mise-
ricordia Dei deque eiusdem festo institu-
endo ukazał się najpierw na powielaczu 
w Wilnie (1940), potem w USA (De-
troit 1943) i dzięki staraniom prymasa 
Hlonda w Polsce już po wojnie (War-
szawa 1947). On też w imieniu Epi-
skopatu Polski przesłał go do Kongre-
gacji Obrzędów w Rzymie w nadziei, 
że sprawa będzie przychylnie przyjęta. 
Przesłanie traktatu poprzedziła proś-
ba biskupów polskich o zatwierdze-
nie święta Miłosierdzia (1946), która 
w roku 1947 została oficjalnie skiero-
wana do Kongregacji Obrzędów. Po-
parli ją profesorowie Wydziałów Teo-
logicznych i Seminariów Duchownych 
zebrani na Zjeździe Towarzystwa Teo-
logicznego w Krakowie (8 kwietnia 
1948). Ksiądz Sopoćko w tym czasie 
wydał kolejną pozycję O święto najmiło-
sierniejszego Zbawiciela (Poznań 1947), 
w której bronił idei ustanowienia tego 
święta, odpierał zarzuty i wskazywał 
na Niedzielę Białą (pierwszą po Wiel-
kanocy) jako na najbardziej odpowied-
ni dzień w kalendarzu liturgicznym dla 
święta Miłosierdzia. 

 Liczne prace teologiczne i zabie-
gi ks. M. Sopoćki przyczyniły się do 
upowszechnienia idei wprowadzenia 
święta Miłosierdzia wśród duchowień-
stwa i wiernych. W roku 1951 abp Eu-
geniusz Baziak w imieniu kard. Ada-
ma Sapiehy udzielił na 7 lat odpustu 
zupełnego wszystkim, którzy w Nie-
dzielę Przewodnią nawiedzą klasz-
tor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewni-
kach (Kronika Domu Krakowskiego, 
14 maja 1951). 

 Starania o wprowadzenie święta 
Miłosierdzia Bożego na 19 lat wstrzy-
mała Notyfikacja Stolicy Apostolskiej 
zabraniająca szerzenia kultu w for-
mach przekazanych przez Siostrę Fau-
stynę. Był to czas głębokich studiów 
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Nie przestaję się modlić, by 
Bóg obdarzył Cię pokojem 
duszy, którego tak 
Ci potrzeba.
św. Urszula Ledóchowska
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Wpłata daru na fundusz wydawniczy

teologicznych nad tajemnicą miłosier-
dzia Bożego i posłannictwem św.  Sio-
stry Faustyny. Wtedy, na zlecenie kard. 
Karola Wojtyły, ks. prof. Ignacy Różyc-
ki przygotował teologiczne opracowa-
nie pism Siostry Faustyny, w tym tak-
że kwestię wprowadzenia święta Miło-
sierdzia Bożego. 

 W dyskusjach teologicznych prze-
ciwnicy wprowadzenia tego święta po-
woływali się na przepisy liturgiczne, 
które nie dopuszczają żadnego święta 
w ciągu 7. niedziel Zmartwychwsta-
nia Pańskiego; na tradycję liturgii Ko-
ścioła, w której nie ma żadnego świę-
ta przymiotu Boga, a także na nieroz-
tropną i sekciarską postawę niektórych 
czcicieli Miłosierdzia Bożego, dla któ-
rych ważniejsza była nowenna przed 
świętem Miłosierdzia Bożego niż Tri-
duum Sacrum i Oktawa Wielkanocna. 

 Zdecydowanie więcej wśród teo-
logów było zwolenników święta Miło-
sierdzia, którzy argumentowali swoje 
stanowisko na różne sposoby. Odpie-
rali zarzuty: powołując się na prawdy 
dogmatyczne, stwierdzali, że czcząc ja-
kiś przymiot Boga, czcimy Jego same-
go; że zasady kalendarza liturgiczne-
go są ustalone przez Kongregację Kul-
tu Bożego i nie są dogmatami, a więc 
mogą być przez Kościół odwołane, i że 
jedna z siedmiu niedziel Okresu Wiel-
kanocnego może być świętem Miło-
sierdzia. Przygotowanie do święta Mi-
łosierdzia nie powinno przekreślać, ale 
podkreślać Triduum Sacrum i Okta-
wę Wielkanocną. Mocno akcentowa-
no duszpasterski walor wprowadzenia 
tego święta, które w sposób szczególny 
zwraca uwagę wiernych na tajemnicę 
miłosierdzia Bożego i pomaga ludziom 
korzystać z Bożych darów tak hojnie 
zdeponowanych w Kościele świętym. 
Starania o wprowadzenie tego święta 
ułatwiała encyklika Ojca Świętego Jana 
Pawła II „Dives in misericordia”, która 

odwoływanie się do miłosierdzia Boga 
ujmuje jako podstawowe prawo i obo-
wiązek Kościoła. Niektórzy teologowie 
pisali o tzw. drugim causa Polonorum. 
Pierwszym – było wprowadzenie na 
wniosek biskupów z Polski uroczysto-
ści Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a drugim – ustanowienie święta Miło-
sierdzia Bożego. 

 Czciciele Miłosierdzia Bożego gor-
liwie modlili się o ustanowienie tego 
święta i słali petycje do władz duchow-
nych. W pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy spontanicznie gromadzili się 
w kościołach, by uwielbiać Boga w ta-
jemnicy Jego niezgłębionego miłosier-
dzia. Po odwołaniu Notyfikacji Stoli-
cy Apostolskiej (1978) jako pierwszy 
wprowadził w swojej diecezji święto 
Miłosierdzia Bożego metropolita kra-
kowski Franciszek kard. Macharski 
Listem na Wielki Post 1985 roku. W ślad 
za tym poszły inne diecezje w Polsce. 

 Tuż przed beatyfikacją Siostry 
Faustyny, 23 marca 1993 roku bisku-
pi polscy skierowali do Stolicy Apo-
stolskiej prośbę o ustanowienie święta 
Miłosierdzia Bożego. Stolica Apostol-
ska, wskazując na wielki postęp w odno-
wie życia sakramentalnego i coraz bar-
dziej mnożące się dzieła miłosierdzia jako 
owoce praktyki nabożeństwa do Mi-
łosierdzia Bożego, 23 stycznia 1995 
roku wydała dekret zezwalający na ob-
chodzenie święta Miłosierdzia Boże-
go we wszystkich diecezjach w Polsce. 
Ojciec Święty zalecił, aby przy sprawo-
waniu liturgii tejże Niedzieli używać tek-
stów, które są na ten dzień przepisane 

w Mszale Rzymskim i w Liturgii Godzin. 
Od tego roku w kalendarzu liturgicz-
nym Kościoła w Polsce pojawił się za-
pis: II Niedziela Wielkanocna, czyli Mi-
łosierdzia Bożego. 

 Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II 
nawiedził sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie – Łagiewnikach 
w 1997 roku, dziękował Opatrzności 
Bożej, że dane mu było osobiście przy-
czynić się do wypełnienia woli Chry-
stusa i ustanowić święto Miłosierdzia 
Bożego w Polsce. Trzy lata później, 
w czasie kanonizacji Siostry Fausty-
ny, Ojciec Święty ustanowił to święto 
dla całego Kościoła. Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów wydała w tej sprawie stosowny de-
kret, w którym czytamy: W naszych zaś 
czasach chrześcijanie w wielu częściach 
świata pragną wielbić Boże Miłosierdzie 
w liturgii, zwłaszcza świętując tajemnicę 
paschalną, w której największym blaskiem 
jaśnieje Boża łaskawość wobec wszystkich 
ludzi. Przychylając się do ich próśb, Oj-
ciec Święty Jan Paweł II łaskawie pole-
cił, aby w Mszale Rzymskim po tytule „II 
Niedziela Wielkanocna” dodać określe-
nie„czyli Miłosierdzia Bożego”, nakazu-
jąc zarazem, by w liturgii tej Niedzieli po-
sługiwano się zawsze tekstami, które na 
ten dzień przewidziane są w tymże Mszale 
i w Liturgii Godzin obrządku rzymskiego. 
Tak ku wielkiej radości wiernych –  po 
prawie 70. latach – spełniło się życze-
nie Pana Jezusa związane z wprowa-
dzeniem do kalendarza liturgicznego 
Kościoła święta Miłosierdzia Bożego. 

S. M. ELŻBIETA SIEPAK ZMBM

Święto Miłosierdzia
Święto Miłosierdzia Bożego

8 kwietnia 2018 r.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

w Krakowie – Łagiewnikach
Miłosierdzie źródłem wolności

Sobota 7 kwietnia 2018 r.

od 21.00 Całonocne czuwanie w Bazylice

godz. 21.00 Droga Miłosierdzia „Krzyż niosący nadzieję” 

(transmisja TVP3)

Niedziela 8 kwietnia 2018 r.

godz: 0.00  Msza święta w Bazylice (Bp Jan Zając)

godz. 6.00  Msza święta w Bazylice (Ks. Rektor Janusz Ma-

stalski )

godz. 8.00  Msza święta w Bazylice (Bp Jan Szkodoń)

godz. 10.00  Msza święta przy ołtarzu polowym (Abp Marek 

Jędraszewski)          (transmisja TVP)

godz. 12.30  Msza święta w Bazylice (Ks. Rektor Jan Mach-

niak)

godz. 15.00  Godzina Miłosierdzia w Bazylice (Ks. Prałat Fran-

ciszek Ślusarczyk)

godz. 16.00  Msza święta przy ołtarzu polowym (Bp Damian 

Muskus)

godz. 18.00 Msza święta w Bazylice (Kard. Stanisław Dziwisz)

godz. 19.00  Msza święta w Kaplicy klasztornej (O. Grzegorz 

Zembroń MS)

Sakrament spowiedzi świętej 

od godz. 8.00 w sobotę do godz. 18.00 w niedzielę

Dokończenie ze str. 21
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Reutter ponad 100 lat zaufania

poprawiają funkcjonowanie gardła i krtani
odświeżają śluzówkę jamy ustnej, gardła, 
górnych dróg oddechowych
zawierają wysokiej jakości składniki 
cukierki szałwiowe fi rmy Reutter 
w milionach ust na świecie 
dla całej rodziny!

Oryginalne, wielokrotnie wyróżnione, 
znane na świecie są cukierki szałwiowe 
fi rmy Reutter! 

Dobry wybór!
Cukierki Alo-

esowe z Tra-

wą Cytrynową 

renomowanej 

fi rmy Reutter 

zawierają na-

turalny eks-

trakt z aloesu 

i olejek trawy 

cytrynowej.

To idealne połączenie polecane przy 

obniżonej odporności, do wspiera-

nia przewodu pokarmowego, wspo-

magania pamięci i koncentracji. Do-

stępne w aptekach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.

CHRZAN – NATURALNY ANTYBIOTYK
Medycyna na całym świecie stanęła ostatnio 

przed bardzo poważnym problemem – znane 
nauce antybiotyki apteczne przestają działać. 
Wszystko z powodu ich nadużywania i stoso-
wania w chorobach wywołanych nie przez bak-
terie, tylko wirusy, a tych leki te nie niszczą. 
W samej Europie umiera co roku 25.000 ludzi, 
bo podane im antybiotyki okazały się w ogó-
le nieskuteczne wobec zmutowanych bakterii.

Tymczasem sięgnijmy do starej mądrości 
naszych prababek. Choć czasy nie były łatwe 
i ludzi od zawsze atakowały przeróżne infek-
cje, ratunku szukano w lekach z apteki przyro-
dy. Im właśnie, w oparciu o najnowsze zdoby-
cze medycyny, poświęciłem moją książkę „An-
tybiotyki z apteki Pana Boga”, którą wydało 
Wydawnictwo AA (można ją zamówić pod nr 
tel. 12 292 68 69 lub e–mailem: klub@religij-
na.pl). Na liście takich naturalnych antybioty-
ków znajduje się od wieków chrzan.

CHRZAN DLA PRZEZIĘBIONYCH 
Korzenie tej rośliny zawierają niezwykle inte-

resujące związki o nazwie glukozynolaty, a wśród 
nich jest synigryna (około 0,2%) i glukonastrur-
cyna. To właśnie z nich pod wpływem specjalnych 
enzymów, uaktywniających się podczas tarcia 
czy krojenia, tworzy się olejek gorczyczny (izo-
siarkocyjanian allilu), który posiada drażniący 
i piekący zapach. Ten związek nadaje korzeniom 
chrzanu silne działanie antybiotyczne. Stwier-
dzono w nich (także w liściach) fenyloetyl – do-
datkowy związek o działaniu bakteriobójczym.

Korzenie chrzanu ludzie od dawna wyko-
rzystywali w okresie epidemii grypy i innych 
schorzeń zimowo–wiosennych. Nie ma wąt-
pliwości, że domowe leki robione z tych ko-
rzeni bardzo sprawdzają się w leczeniu zapale-
nia zatok, migdałków podniebiennych, ropne-
go zapalenia gardła i kataru. Dezynfekują dro-
gi oddechowe i ułatwiają oddychanie w przy-
padku infekcji tych dróg. Inhalacje oraz spo-
żywanie np. utartych korzeni chrzanu szcze-
gólnie przydają się w udrożnianiu nosa pod-
czas kataru (zwykłego albo połączonego z po-
wikłaniami ze strony zainfekowanych zatok). 
Warzywo to posiada poza tym działanie wy-
krztuśne (pomaga usunąć zalegającą w gar-
dle i oskrzelach gęstą wydzielinę) oraz lekko 
napotne. Łagodzi napady kaszlu – szczególnie 
tego suchego, uporczywego. 

Niezależnie od wiedzy ludowej, nauka po-
stanowiła zgłębić temat antybiotycznego dzia-
łania chrzanu. Testy kliniczne potwierdziły jed-
noznacznie, że niszczy on skutecznie chorobo-
twórcze bakterie Escherichia coli (jest przyczy-
ną ostrych zatruć pokarmowych, niejednokrot-
nie kończących się śmiercią chorego), Staphy-
lococcus aureus (gronkowiec złocisty – bakte-
ria będąca przyczyną ropni, czyraków, infekcji 
ran chirurgicznych, a nawet wsierdzia) i inne. 
Zwalcza bakterię Bacillus subtilis, która ma 
właściwości gnilne i wywołuje śluzowacenie 
pieczywa. Niszczy ponadto grzyby drożdżo-
idalne Candida albicans (sprawca m.in. grzy-
bicy gardła po antybiotykoterapii).

Zbigniew TOMASZ NOWAK
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CZYSTEK
Czystek stał się ostatnio bardzo modny 

w kuracjach, ale najlepiej przydaje się, gdy za-
czynają dokuczać infekcje spowodowane prze-
ziębieniem czy grypą.

W aptekach i sklepach zielarskich moż-
na dziś kupić różne gatunki czystka z róż-
nych krajów. Jak dotąd największe uznanie 
w medycynie zdobył jednak czystek siwy Ci-
stus incanus.

Wartość leczniczą przedstawiają liście 
i młode ulistnione pędy czystka, a także wy-
twarzana przez nie żywica (nazywana Lab-
danum). Liście i młode pędy zbiera się zaraz 
na początku kwitnienia roślin, czasem zrywa 
się je przez cały okres kwitnienia.

Liście i całe gałązki czystka zawierają 
przede wszystkim żywice, olejek lotny, a tak-
że niezwykle cenione w medycynie kwasy feno-
lowe, flawonoidy, garbniki i fitosterole. 

NATURALNY ANTYBIOTYK
Badania przeprowadzone przez niemiec-

kich uczonych na Uniwersytecie w Lipsku su-
gerują, że czystek może stanowić broń prze-
ciwko trudnej do leczenia boreliozy. W Niem-
czech prowadzono też eksperymenty medycz-
ne, z których wynika, że olejek uzyskiwany 
z czystka potrafi niszczyć wirusy grypy – m.
in. H7N7 i H5N1.

Interesujące są także wyniki badań doty-
czących właściwości czystka, a przeprowa-
dzonych we Włoszech, Maroku, Hiszpanii, 

Portugalii i Niemczech. Wynika z nich, że ro-
ślina ta niszczy m. in. groźne bakterie – czę-
sto odporne na działanie typowych antybioty-
ków Klebsella pneumoniae (pałeczka powodu-
jąca ostre zapalenie płuc, w około 8% do za-
każeń nią dochodzi w szpitalach) oraz Pseu-
domonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej, 
jedna z najgroźniejszych bakterii wywołująca 
zakażenia w szpitalach, może wywołać m. in. 
zakażenia ran chirurgicznych, zapalenie za-
tok, ucha środkowego itd.), Staphylococcus 
aureus (gronkowiec złocisty – sprawca m. in. 
zapalenia płuc, wsierdzia, zakażeń ran poope-
racyjnych, ropni, czyraków itd.), S. epidermis 
(do zakażenia nim dochodzi często w szpita-
lu, np. po wszczepieniu rozrusznika serca).

Działanie antyseptyczne tej rośliny czyni 
ją dobrym środkiem w leczeniu zakażeń wy-
wołujących cały szereg trudnych do leczenia 
chorób układu oddechowego, a także oskrzeli 
i płuc. Tu wymienić trzeba np. nieżyt górnych 
dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli i płuc, 
zapalenie gardła (również ropne), zatok oraz 
migdałków podniebiennych, katar itd. Warto 
zaproponować tę roślinę w leczeniu zakażeń 
dróg moczowych.

Trzeba koniecznie podkreślić, iż większość 
prac badawczych, gdzie potwierdziły się silne 
właściwości antybiotyczne były prowadzone 
z wykorzystaniem olejku lub żywicy pozyski-
wanej z czystka, a nie liści czy ziela z tej rośli-
ny, które zwykle nam się oferuje.

 ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK 

Zdrowie z natury
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