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B
yła pionierką pielęgniarstwa 
społecznego i parafialnego. 
Towarzyszenie chorym było 
istotą jej misji, której poświę-
ciła siły, czas i oszczędności. 

Wyznaczyła standardy nowoczesnej 
opieki nad chorymi, której fundamen-
tem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu 
fizycznym, ale także pomoc duchowa. 
Służebnica Boża Hanna Chrzanow-
ska zostanie ogłoszona błogosławioną 
28 kwietnia 2018 r. podczas uroczy-
stości w bazylice Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie–Łagiewnikach.

Dom rodzinny
Hanna Chrzanowska urodziła się 7 

października 1902 r. w Warszawie. Jej 
rodzinny dom przy ul. Senatorskiej był 
okazałą rezydencją. Po I wojnie świato-
wej stał się siedzibą ambasady włoskiej. 
Rodzina Chrzanowskich nie pozosta-
wała jednak obojętna na los potrze-
bujących i słynęła z filantropii. Han-
na w pamiętniku tak pisała o swoich 
rodzicach: „Oboje byli niewierzący: 
i moja matka (w paszporcie wyznania 
ewangelicko–augsburskiego), długie 
lata w mękach ateistycznego pesymi-
zmu i mój ojciec (w paszporcie rzym-
ski katolik) pozytywistyczny wówczas 
liberał co się zowie! Ale każde z nich 
straciło inną wiarę i każdemu z nich 
został po niej inny osad”. Mimo różnic 
światopoglądowych wartości chrześci-
jańskie były tej rodzinie bardzo bliskie.

Pielęgniarka z powołania
Przełomem w życiu Hanny Chrza-

nowskiej okazała się pierwsza woj-
na światowa. Zetknęła się wówczas 
z ogromem ludzkiej nędzy i cierpie-
nia, głodem, chorobami, które dzie-
siątkowały żołnierzy, z brakiem le-
karzy, środków opatrunkowych i le-
karstw. Nie można było sobie z tym po-
radzić. Realizm konkretnego cierpienia 
i potrzeba zaradzenia biedzie ludzkiej 
przewartościowały jej myślenie. Po ma-
turze w 1920 r. Hanna podjęła decyzję 
o wyborze zawodu pielęgniarki. Roz-
poczęła pracę w Klinice Chirurgicz-
nej przy ul. Kopernika 40 w Krako-
wie. Zaangażowała się również w am-
bulatorium Pań Ekonomek. W latach 
1922–1924 uczyła się w Warszawskiej 
Szkole Pielęgniarstwa. Po ukończeniu 
szkoły wyjechała do Pa ryża w ramach 
stypendium Rockefellera. Po powrocie 
do Krakowa pracowała jako instruk-
torka pielęgniarstwa w Uniwersytec-
kiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek, 
szkoląc nowe zastępy pielęgniarek. 
W 1925 r. powstało Polskie Stowarzy-
szenie Pielęgniarek Zawodowych, któ-
rego została aktywną członkinią. Peł-
niła również funkcję redaktora naczel-
nego w czasopiśmie „Pielęgniarka Pol-
ska”, do którego pisała artykuły. 

Po wybuchu II wojny światowej włą-
czyła się do pracy w organizacji cha-
rytatywnej: Obywatelskim Komitecie 

Pomocy Społecznej pod przewodnic-
twem abp. Adama Stefana Sapiehy. 
Działała w konspiracji, współpracowała 

z więźniami, udzielała pomocy powra-
cającym z Rzeszy przymusowym ro-
botnikom i repatriantom. Druga woj-
na światowa zabrała Hannie najbliższe 
osoby: najpierw ojca w obozie kon-
centracyjnym, potem brata w Katyniu.

Módl się i pracuj 
Każdego dnia Hanna Chrzanowska 

modliła się przed Najświętszym Sakra-
mentem i uczestniczyła we Mszy św. 
To był klucz do jej posługi. Bez modli-
twy i bliskiego kontaktu z Panem Bo-
giem nie dałaby rady opiekować się 
ciężko chorymi pacjentami. Modlitwa 
u karmelitanek, Eucharystia, częste 
dni skupienia i rekolekcje dawały jej 
siły do codziennego heroizmu w służ-
bie potrzebującym.

Latem 1946 r. wyjechała na rocz-
ne stypendium do Stanów Zjednoczo-
nych. Po powrocie prowadziła w róż-
nych miastach Polski kursy dokształ-
cające dla pielęgniarek. Była pomysło-
dawczynią systemu tzw. pielęgniarstwa 
parafialnego. Przekonywała księży pro-
boszczów i siostry zakonne do rozsze-
rzania opieki nad chorymi w domu 
w obrębie parafii. Dzięki temu cho-
ry oprócz pomocy duchowej i ma-
terialnej m ógł oczekiwać także po-
mocy od pielęgniarki przychodzącej 
do jego domu. Pragnęła również stwo-
rzyć dom, do którego chorzy mogli-
by przyjeżdżać na pewien czas na od-
poczynek. 

W 1966 r. zachorowała na choro-
bę nowotworową. Zmarła 29 kwietnia 
w swoim mieszkaniu.

W czasie Mszy św. żałobnej kard. 
Karol Wojtyła powiedział m.in.: „Dzię-
kujemy Ci Pani Hanno, za to, że byłaś 
wśród nas; że byłaś taka, jaka byłaś. 
Dziękują Ci za to opiekunki chorych, 
siostry zakonne, pielęgniarki, mło-
dzież akademicka – cały Kościół kra-
kowski. Dziękuję Ci za to, jako biskup 
Kościoła krakowskiego. Byłaś dla mnie 
ogromną pomocą i oparciem. A raczej 

dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród 
nas taka, jaka byłaś – z tą Twoją wiel-
ką prostotą, z tym wewnętrznym spo-
kojem, a zarazem z tym wewnętrz-
nym żarem; że byłaś wśród nas jakimś 
wcieleniem Chrystusowych błogosła-
wieństw z Kazania na Górze; zwłasz-
cza tego kiedy mówił: Błogosławie-
ni miłosierni. Dziękujemy Panu Bogu 
za to życie, które miało taką wymowę, 
które pozostawiło nam takie świadec-
two; tak bardzo przejrzyste, tak bar-
dzo czytelne”.

Krakowska Matka Teresa 
Matką Teresą dla Krakowa nazwał 

Hannę Chrzanowską kard. Stanisław 
Dziwisz, który znał Chrzanowską oso-
biście. Ta wyjątkowa pielęgniarka nie 
zatrzymywała się na ludzkim współ-
czuciu i zrozumieniu dla chorych. 
W każdym cierpiącym człowieku wi-
działa przyjaciela, który potrzebuje po-
mocy. Opatrywała rany ciała i duszy.

W tamtych latach nie było opie-
ki domowej, hospicjów, ośrodków 
pomocy społecznej. Ludzie umierali 
w strasznych warunkach sanitarnych, 
ciała rozkładały się, powodując trudny 
do wytrzymania fetor. Jednak Hannie 
Chrzanowskiej to nie przeszkadzało. 
Udzielała chorym pomocy medycznej, 
ale dbała również o ich dusze. Dlate-
go wzywała księży, którzy przychodzi-
li z posługą sakramentalną.

W państwie socjalistycznym, jak 
mówiła propaganda, nie było ludzi 
biednych i potrzebujących, jednak rze-
czywistość była zupełnie inna. A Han-
na Chrzanowska szła tam, gdzie nikt 
nie chciał pójść. 

W drodze na ołtarze 
W 1998 r. rozpoczął się proces be-

atyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej. 
1 października 2015 r. Stolica Apo-
stolska ogłosiła dekret o heroiczności 
jej cnót. W lipcu ubiegłego roku pa-
pież Franciszek opublikował dekret 

Krakowska pielęgniarka błogosławioną!

Parafi a św. Mikołaja zaprasza na cotygodniową 
Adorację Najświętszego Sakramentu 

z Hanną Chrzanowską.
„Godzina z Jezusem i Hanną Chrzanowską” 

w każdy czwartek, o godz. 17.00, 
Kościół św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9.

tel: 12 431-22-77;  fax: 12 429-54-07
www.parafi amikolaj-krakow.pl
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  Ur. 7. X .1902 roku w War-
szawie przy ul. Senatorskiej 38, 
ochrzczona w kościele parafial-
nym w Wiązownie. Ojciec – Igna-
cy Chrzanowski, prof. UJ, au-
tor Historii literatury niepodległej 
Polski, matka – Wanda ze Szlen-
kierów. Brat Bohdan ur. 26 IX 
1900 r.

  1910 r. – przeniesienie się ro-
dziny Chrzanowskich do Krako-
wa, gdzie ojciec – Ignacy Chrza-
nowski – obejmuje Katedrę Histo-
rii Literatury UJ. • Nauka Hanny 
na pensji panny Stanisławy Około-
wiczówny przy ul. Pańskiej w Kra-
kowie. Przyjaźń z Anielką Chału-
bińską – wnuczką Tytusa Chału-
bińskiego.

  Rok 1913–1914 – pobyt w Zako-
panem w celach leczniczych.

  1917–1920 r. – nauka w Prywat-
nym Żeńskim Gimnazjum Real-
nym ss. Urszulanek w Krakowie 
zakończona maturą.

  1920 r. – udział w zbiórkach 
odzieży i żywności w domach 
krakowskich na potrzeby woj-
ny 1920 r., pomoc na stacji ko-
lejowej, udział w kursach pie-
lęgniarskich organizowanych 
przez Amerykański Czerwony 
Krzyż. Znajomość ze Stellą Tyl-
ską, praktyka w Klinice Chirur-
gicznej w Krakowie – pielęgna-
cja rannych.

  1920–1922 r. – studia na Wydzia-
le Filozoficznym UJ.

  Praca w Ambulatorium Panien 
Ekonomek założonym przez Ma-
rię Epsteinówną.· 

  1922–1924 r. – nauka w War-
szawskiej Szkole Pielęgniarstwa 
kierowanej przez Helen Bridge. 
Dyplom – czerwiec 1924 r.

  1925 r. – roczne stypendium Fun-
dacji Rockefellera w Paryżu.

  1926–1929 r. – praca pielęgniar-
stwa społecznego w Uniwersytec-
kiej Szkole Pielęgniarek i Higie-
nistek w Krakowie. Praca w Po-
radni Przeciwgruźliczej, Poradni 
dla Niemowląt, Poradni dla Ko-
biet Ciężarnych. Stypendium Fun-
dacji Rockefellera w Belgii dla za-
poznania się z pracą pielęgniarki 
– higienistki szkolnej.

  1929 r. – kilkumiesięczny wyjazd 
do sanatorium w Szwajcarii.

  1929–1939 r. – redaktor naczel-
ny „Pielęgniarki Polskiej” – czaso-
pisma Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Zawodowych. Autor-
ka 42 artykułów, a łącznie z „Kro-
niką Pielęgniarską” i przeglądem 
pism krajowych i zagranicznych 
– ponad 60.

  1931–1933 r. – asystentka dyrek-
torki Warszawskiej Szkoły Pielę-
gniarstwa.

  1934 r. – opublikowanie pod 
pseudonimem Agnieszka Osiecka 
powieści Klucz Niebieski.

  1935 r. – prace przy ustawie 
o pielęgniarstwie.

  1938 r. – opublikowanie ra-
zem z Teresą Kulczyńską Za-
biegów pielęgniarskich (Wyd. 
Polskie Stowarzyszenie Pielę-
gniarek Zawodowych). Książ-
ka wznawiana w latach 1938, 
1943 (Wyd. Książnica Polska 
w Glasgow), 1944 (Wyd. Książ-
nica Polska w Glasgow) i 1947 
(PZWL) roku.

  Publikacja wierszy w „Myśli Na-
rodowej”.

  1938 r. – opublikowanie pod 
pseudonimem Agnieszka Osiecka 
powieści. Krzyż na piasku.

  Dwukrotny pobyt z ojcem we 
Włoszech.

  1939–1945 r. – pobyt w Kra-
kowie.

  Śmierć brata Bohdana w Katyniu 
wiosną 1940 r.

  Uwięzienie ojca prof. Ignace-
go Chrzanowskiego w ramach 
Sonderaction Krakau i wywie-
zienie do obozu koncentracyj-
nego w Sachsenhausen. Śmierć 
w styczniu 1940 r.

  Przymusowa przeprowadzka wraz 
z matką z domu profesorów UJ 
przy al. Słowackiego 15 do domu 
przy ul. Radziwiłłowskiej. Wspólne 
zamieszkanie z Fery – żoną Bohda-
na i ich maleńką córeczką Wandą.

  Poł. X. 1939 – 31. III. 1945 r. 
– praca w Sekcji Pomocy Wysie-
dlonym Polskiego Komitetu Opie-
kuńczego jako przewodnicząca 
działu opieki domowej, a pod ko-
niec jako przewodnicząca Sekcji.

  1. IV. 1945–1. IX. 1957 r. – pra-
ca w Państwowej Szkole Pielę-
gniarstwa w Krakowie jako kie-
rownik szkolenia w otwartej opie-
ce zdrowotnej. Miejsce zamiesz-
kania – Dom Uniwersytecki, ul. 
Łobzowska 61.

  1946 – 1947 r. – stypendium 
UNRA w Stanach Zjednoczonych.

  Wykłady na dokształcających kur-
sach pielęgniarskich prowadzone 
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

  Wykłady z metodyki nauczania 
w pielęgniarstwie otwartym w Szko-
le Instruktorek w Warszawie.

  1950 r. – ankieta w szkołach całej 
Polski dotycząca szkolenia w dzia-
le pielęgniarstwa otwartego prze-
prowadzona na zlecenia Minister-
stwa Zdrowia.

  Udział w pracach Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego, kie-
rowanie podkomisją historyczną 
Oddziału Krakowskiego.

  1951–1957 r. –funkcja wicedy-
rektorki Państwowej Szkoły Pie-
lęgniarstwa w Krakowie.

  1951 r. – śmierć matki, Wandy.

  1955 r. – początek konferencji 
i rekolekcji dla pielęgniarek.

  1957 r. – początek pielęgniarstwa 
parafialnego.

  1957 r. – powstanie Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego, praca 
w Zarządzie Głównym, a następ-
nie w Komisji Historycznej PTP.

  l. IX. 1957 –30. VI. 1958 r. – dy-
rektorka Szkoły Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego w Kobierzynie.

  1957 r. – odznaka „Za wzorową 
pracę w Służbie Zdrowia”.

  1958 r. – przejście na rentę na-
uczycielską.

  Lata 60. – z–ca rzecznika dobra 
Służby Zdrowia.

  1961 r. – Wydanie Pielęgniar-
stwa w Otwartej Opiece Zdrowot-
nej, PZWL.

  1963 r. – rozpoznanie choroby 
nowotworowej.

  1964 r. – początek kursów pie-
lęgniarskich dla sióstr zakonnych 
organizowanych pod patronatem 
kurii krakowskiej.

  1964 r. – początek rekolekcji dla 
chorych w Domu Rekolekcyj-
nym xx. Salwatorianów w Trze-
bini (trwały do 1984 r., potem 
w latach 1984 – 1989 w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej u 00. Bernar-
dynów).

  1964 r. – Pielęgniarstwo w Otwar-
tej Opiece Zdrowotnej, PZWL, wy-
danie II.

  21. XII. 1965 r. – Order „Pro 
Ecclesia et Pontyfice” od papie-
ża Pawła VI.

  „Pielęgniarstwo w Otwartej Opie-
ce Zdrowotnej”, PZWL, wyda-
nie III.

  1966 r. – operacja w Klinice Gi-
nekologii przy ul. Kopernika. Rad 
i naświetlania RTG.

  1971 r. – początek dwutygodnio-
wych wczasorekolekcji dla cho-
rych w Staniątkach u ss. Bene-
dyktynek.

  17. XII. 1971 r. – Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski.

  1973 r. – Pielęgniarstwo w Otwartej 
Opiece Zdrowotnej, PZWL, wydanie 
IV, uzupełnione i poprawione, (ra-
zem z Kazimierą Skobyłko, potem 
kolejne wydania w 1975 i 1976).

  29. IV. 1973 r. – śmierć Hanny 
Chrzanowskiej.

  2. V. 1973 r. – pogrzeb Hanny 
Chrzanowskiej na cmentarzu Ra-
kowickim prowadzony przez kar-
dynała Karola Wojtyłę.

  3. XI. 1998 r. – rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego. 

  28. IV.  2018 r. – Beatyfikacja 
Hanny Chrzanowskiej. 

www.hannachrzanowska.pl

Kalendarium życia Hanny Chrzanowskiej

o uznaniu cudu za jej wstawiennic-
twem. Kogo dotyczył i na czym po-
legał?

Za cud uznano nadzwyczajne 
uzdrowienie pewnej kobiety, któ-
ra od wielu lat cierpiała na silne bóle 
głowy. Wielokrotnie traciła przytom-
ność. Okazało się, że w mózgu cho-
rej znajduje się nieoperacyjny naczy-
niak tętniczo–żylny. W marcu 2001 

roku doszło do pęknięcia guza. Stan 
chorej był krytyczny – leżała nieprzy-
tomna przez sześć tygodni. W tym 
czasie wiele zaprzyjaźnionych z nią 
osób modliło się o jej uzdrowienie 
za przyczyną Służebnicy Bożej Han-
ny Chrzanowskiej. Przyjaciele mo-
dlili się również o nawrócenie ciężko 
chorej, ponieważ kobieta od ponad 
dwudziestu lat była daleko od Pana 

Boga, Kościoła i sakramentów. Przy-
jaciele zamówili w intencji chorej 
Mszę świętą. Po Eucharystii przyja-
ciółka chorej przyszła ją odwiedzić. 
W szpitalu okazało się, że kobieta 
odzyskała przytomność, jest świado-
ma i może mówić! Co więcej – przy-
stąpiła do sakramentu pojednania 
i Komunii Świętej. Prośby o uzdro-
wienie zanoszone do Pana Boga za 

przyczyną Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej okazały się nadzwy-
czaj skuteczne. Kobieta nie tylko od-
zyskała sprawność fizyczną, ale otrzy-
mała także zdrowie duchowe.

Dajmy się zarazić dobrocią przyszłej 
błogosławionej, by tak jak ona tworzyć 
wokół siebie środowiska solidarności 
z chorymi, ubogimi i opuszczonymi. 

ALEKSANDRA LISOWSKA

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
Archiwum Katolickiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych

Polskich, Oddział w Krakowie.

Za ich udostępnienie wyrażamy 
serdeczne podziękowanie 

wicepostulatorce
procesu p. Helenie Matodze
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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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EWANGELIZACJA POPRZEZ SŁOWO  ~ OD 20 LAT ~

Prosimy wesprzyj to dzieło!
WYDAWNICTWO „TA I TA” Ul. Zakopiańska 176B/1, 30-435 Kraków

9 0  1 2 4 0  1 4 4 4  1 1 1 1  0 0 1 0  6 1 9 4  9 1 3 2
Wpłata daru na fundusz wydawniczy

„Praca na rzecz chorych i potrze-
bujących wyrastała z jej naturalnej 
wrażliwości na drugiego człowieka, 
jednakże początkowo bez jakiegokol-
wiek odniesienia do inspiracji religij-
nych. Po latach, w swoim Pamiętni-
ku wyznała: „Wzrastałam w atmosfe-
rze pomocy drugim. (...) A teraz rzecz 
ważna, najważniejsza, zasadnicza. Ni-
gdy nie słyszałam – ja, która wzrosłam 
w atmosferze dobroczynności i do-
broci, że się ją pełni dla miłości Boga 
i z miłości Boga. Nigdy nie powiedzia-
no mi, że mam być dobra z powodu 
Boga i dla Boga. (...) Były to nakazy 
obowiązku”. Trudno się zresztą temu 
dziwić, skoro wzrastała w domu, któ-
ry był pozbawiony religijnej atmosfery. 
„Oboje rodzice – pisała w Pamiętniku 
– byli wtedy niewierzący: i moja matka 
(w paszporcie wyznania ewangelicko–
augsburskiego) długie lata w mękach 
ateistycznego pesymizmu i mój ojciec 
(w paszporcie rzymski katolik) po-
zytywistyczny wówczas liberał”. Do-
piero osobiste spotkanie z ogromem 
ludzkich cierpień w czasie IIwojny 
światowej sprawiło, że stopniowo za-
częła odchodzić od czysto świeckie-
go patrzenia na konieczność udziela-
nia pomocy innym. Zaczął dokonywać 
się w niej wewnętrzny przełom. Wia-
ra w Boga, objawionego nam przez 

Jezusa Chrystusa, zaczęła coraz bar-
dziej przenikać jej sposób rozumie-
nia sensu swego życia i pielęgniarskiej 
posługi. Hanna Chrzanowska zaczęła 
się codziennie modlić, z kolei modli-
twa pozwalała jej odkrywać znaczenie 
Eucharystii. Prawdziwie głęboko zwrot 
duchowy nastąpił w okresie powojen-
nym, do czego przyczyniły się częste 
wyjazdy do Tyńca i żywy kontakt z du-
chowością benedyktyńską, zwłasz-
cza poprzez uczestnictwo w obcho-
dach Świętego Triduum Paschalnego. 
Prawda o Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym, czyli istota prze-
słania Ewangelii, kazała jej w zupełnie 
innym świetle spojrzeć na problemy lu-
dzi cierpiących i umierających, z któ-
rymi na co dzień spotykała się w swej 
pracy jako pielęgniarka” 

 ks. abp. Marek Jędraszewski 

(fragment Listu na Wielki Post 2018 r.)

 „(…) Patrząc na niezwykłą dzia-
łalność Hanny Chrzanowskiej, a jed-
nocześnie poznając jej głębokie życie 
duchowe, zaczynamy odkrywać sekret 
jej życia i zaangażowania. Hanna od-
czytywała poważnie Ewangelię i wpro-
wadzała ją w życie. Czyniła to w wy-
branym przez siebie ważnym sekto-
rze pomocy bliźniemu, jakim jest pie-
lęgniarstwo szeroko pojmowane. Ono 

stało się jej charyzmatem – jej specy-
ficzną drogą służby Bogu i człowieko-
wi. Wykorzystywała w tej służbie osobi-
ste przymioty umysłu i serca oraz kom-
petentne profesjonalne przygotowanie, 
zdobyte w ośrodkach naukowych i me-
dycznych krajowych i zagranicznych, 
we Francji, Belgii i Stanach Zjednoczo-
nych. Nie sposób i nie pora podczas 
tej homilii, by wyliczyć rozliczne pra-
ce, role i funkcje podejmowane przez 
Czcigodną Służebnicę Bożą. Wspo-
mnijmy tylko, że prowadziła wykłady 
dla pielęgniarek, była ich instruktorką, 
organizowała praktyki. Była organiza-
torką pielęgniarstwa domowego, bę-
dąc pionierem na tym polu. Była re-
daktorką naczelną miesięcznika „Pie-
lęgniarka Polska”, publikowała w in-
nych czasopismach, przygotowywa-
ła programy szkolne i podręczniki dla 
pielęgniarek. Oddzielny rozdział w ży-
ciu i działalności Hanny Chrzanowskiej 
stanowiło jej bezpośrednie zaangażo-
wanie w organizowanie opieki pielę-
gniarskiej w parafiach Archidiecezji 
Krakowskiej. Wstępem do tego było 
odsunięcie jej od pracy dydaktycznej 
w Polsce Ludowej w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych, najpierw w War-
szawie, a potem w Krakowie. Uważano 
ją wtedy za „klerykałkę”, a jej przeko-
nania za obce obowiązującej ideologii 
marksistowskiej, która głosiła szumne 
hasła o człowieku, a jednocześnie po-
zbawiała człowieka najbardziej podsta-
wowej prawdy o nim, że jest stworzony 
przez Boga i powołany do życia w Bo-
żej wieczności. Przed naszą „klerykał-
ką” otwarło się wtedy nowe pole dzia-
łania: organizowanie fachowego pielę-
gniarstwa domowego w ramach sieci 
parafii, jakimi dysponuje Kościół. Była 
to nowość. Spotkała się wtedy z po-
mocą ks. Karola w Wojtyły, z uzna-
niem rządcy Archidiecezji arcybisku-
pa Eugeniusza Baziaka oraz z finan-
sową pomocą archiprezbitera Kościoła 
Mariackiego – ks. infułata Ferdynanda 

Machaya. Hanna Chrzanowska szkoli-
ła również siostry zakonne, odsuwane 
wtedy od pracy w państwowych szpi-
talach. Kardynał Karol Wojtyła wspie-
rał bezpośrednio zaangażowanie Słu-
żebnicy Bożej, również w organizowa-
niu wolontariatu do obsługi turnusów 
chorych. Zgłaszali się studenci, klery-
cy oraz inni ochotnicy. Podczas wie-
lu wizyt, jakie Hanna Chrzanowska 
składała Metropolicie Krakowskiemu, 
miałem okazję poznać ją bezpośred-
nio. Dziś dziękuję Bogu za ten przy-
wilej. Drodzy bracia i siostry, sama-
rytańska działalność Czcigodnej Słu-
żebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej 
wpisuje się w wielowiekową i wspa-
niałą historię Kościoła Krakowskie-
go na polu miłosierdzia. W orszaku 
wielkich postaci, które wyróżniły się 
na tym polu dostrzegamy świętą Ja-
dwigę Królową i świętego profesora 
Jana Kantego. W tym orszaku kroczy 
Sługa Boży ks. Piotr Skarga, który po-
wołał do życia działające do dziś Arcy-
bractwo Miłosierdzia. Widzimy w tym 
gronie świętego Brata Alberta Chmie-
lowskiego, którego Rok upamiętniają-
cy setną rocznicę śmierci niedawno za-
kończyliśmy.(…)

(fragment homilii ks. kard. Stanisława 

Dziwisza w kościele św. Mikołaja 

w Krakowie, 24 lutego 2018 r.). 

„Porównywano ją do Brata Alberta 
i Matki Teresy z Kalkuty. Ona sama 
mówiła o sobie: posługaczka i po-
średniczka od wszystkiego. Za tymi 
prostymi określeniami kryje się jed-
nak niezwykła odwaga i siła kobie-
ty, która nie wahała się iść tam, gdzie 
nikt nie chciał chodzić: do najbardziej 
opuszczonych, cierpiących, żyjących 
w nędzy i zapomnieniu. Szła po to, by 
nieść im nadzieję i przywracać god-
ność, choćby na kilka ostatnich chwil 
życia. Nie wahała się wchodzić do bu-
dzących odrazę miejsc, by szukać lu-
dzi nikomu już niepotrzebnych, by 
się nimi zaopiekować, dać poczucie, 
że ktoś o nich myśli, by ich utwier-
dzić, że są na świecie ludzie, którym 
ich los nie jest obojętny. Nie trakto-
wała swojej posługi w kategoriach 
wyrzeczeń czy poświęcenia. Mówiła: 
„Chyba tylko wtedy, kiedy jesteśmy 
wolne od siebie, naprawdę służymy 
Chrystusowi w chorych”. To jej da-
wało autentyczne szczęście (...)

Kilkadziesiąt lat temu ta niezwy-
kła pielęgniarka budziła sumienia du-
chownych i świeckich, młodych i do-
świadczonych życiem, wolontariuszy 
i środowiska medycznego. Zaraża-
ła entuzjazmem i zaangażowaniem, 
uczyła wrażliwości i solidarności z naj-
mniejszymi, zapomnianymi, najbar-
dziej bezbronnymi.

Misja Hanny Chrzanowskiej trwa. 
Lekcja pięknego człowieczeństwa, 
której udzielała całym swoim życiem, 
jest wciąż aktualna. Jej codzienny, wy-
trwały heroizm był i wciąż jest upomi-
naniem się o uszanowanie godności 
ludzkiego życia. Jest wołaniem w imie-
niu tych, którym świat wciąż odbie-
ra głos: w imieniu chorych, ubogich 
i samotnych, żyjących z zapomnieniu 
na obrzeżach sytego, zobojętniałego 
społeczeństwa” 

 ks. bp. Damian Muskus 

(frag. Homili wygłoszonej 28 lutego 2018 r. 

w kościele św. Mikołaja w Krakowie)

Posługaczka i pośredniczka od wszystkiego
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B
ardzo ważną i potrzebną 
dziedziną działalności Cari-
tas jest pomoc osobom cho-
rym, starszym i niepełno-
sprawnym. Niestety, w Pol-

sce choroba, podeszły wiek czy nie-
pełnosprawność najczęściej oznacza-
ją ubóstwo lub wręcz brak środków 
do życia. 

Krakowska Caritas budując sieć 
pomocy osobom chorym i niepełno-
sprawnym, tworząc stacje opieki dla 
chorych przebywających w domach 
oraz domy wczasowo – rehabilitacyj-
ne dla chorych korzystała ze spuścizny 
Hanny Chrzanowskiej. To ona stwo-
rzyła ideę pielęgniarstwa parafialnego 
już w latach pięćdziesiątych XX w., 
kiedy nie istniała jeszcze żadna in-
stytucjonalna forma opieki nad oso-
bami przewlekle chorymi w ich do-
mach. Ona też rozpoczęła organizo-
wanie wczasorekolekcji dla chorych. 

Chrzanowska zauważyła potrze-
bę objęcia opieką osób przewlekle 
chorych przebywających w domach 
i postanowiła oprzeć ją o Kościół. 
W 1957 r. współdziałając z ks. K. Woj-
tyłą, a dzięki niemu z proboszczem pa-
rafii Mariackiej ks. F. Machayem, z ich 
aprobatą i pomocą finansową, zaczęła 
organizować pielęgniarstwo parafial-
ne. Ks. F. Machay zaproponował dla 
opiekunki stałą pensję. W osobie ks. K. 
Wojtyły, potem biskupa i metropolity 
krakowskiego miała H. Chrzanowska 
sprzymierzeńca i protektora rozwija-
jącej się pracy.

Chrzanowska stopniowo rozsze-
rzała pielęgniarstwo domowe, obejmu-
jąc zasięgiem kolejne parafie krakow-
skie. Proboszczów zachęcała do zor-
ganizowania punktu pielęgniarstwa 
parafialnego, tłumacząc, że „do cho-
rego nieumytego i nienakarmionego 
słowo Boże dociera z trudem lub nie 
dociera wcale”.

Przez wiele lat sama z ogrom-
nym oddaniem pielęgnowała prze-
wlekle chorych. Do współpracy zo-
stały też zaangażowane siostry zakon-
ne. Dzięki zapałowi H. Chrzanow-
skiej krąg współpracowników rozsze-
rzył się. Swoje idee przekazała studen-
tom w duszpasterstwach akademic-
kich. Prowadziła też kursy pielęgniar-
skie w klasztorach (sama opracowa-
ła program takiego kursu), wygłasza-
ła odczyty i pogadanki dla kleryków, 
studentów, księży i osób świeckich. Jej 
pracę kontynuowali współpracownicy.

Zapewnić chorym opiekę
Krakowska Caritas rozpoczęła two-

rzenia stacji opieki w 1998 r. ze wzglę-
du na duże zapotrzebowanie na usłu-
gi pielęgniarskie i rehabilitację wśród 
osób przewlekle chorych przebywają-
cych w domach.

Pierwsza Stacja Opieki na tere-
nie archidiecezji krakowskiej powsta-
ła w Zakopanem w 1998 r., w za-
adaptowanym budynku przy parafii 

Najświętszej Rodziny. Znajdowały się 
w niej: gabinet przyjęć, sala rehabili-
tacyjna, pokój zabiegowy, wypoży-
czalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
urządzenia sanitarne. 

Powstanie stacji umożliwiła umo-
wa podpisana między Urzędem Mia-
sta Zakopane, Caritas Archidiece-
zji Krakowskiej i Parafią Najświętszej 
Rodziny. Parafia udostępniła bezpłat-
nie budynek, koszty utrzymania stacji 
zapewniło miasto, któremu zależało 
na zapewnieniu lepszych warunków 
życia dla swoich chorych, starszych 
i niepełnosprawnych mieszkańców, 
wyposażenie stacji zostało zakupione 
przez Caritas. Ponieważ najważniej-
szym zadaniem stacji była praca w te-
renie – w domu chorego, stacja wypo-
sażona została przez Caritas w dwa sa-
mochody. Ponieważ nowe rozwiązanie 
bardzo dobrze się sprawdzało, zaczęły 
powstawać kolejne stacje.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
prowadzi obecnie osiem Stacji Opie-
ki w Zakopanem, Wieliczce, Krako-
wie, Gdowie, Myślenicach, Nowym 
Targu (opieka pielęgniarska i rehabi-
litacyjna od poniedziałku do piątku) 
oraz w Zatorze i Zembrzycach (tylko 
rehabilitacja). Pielęgniarki i rehabili-
tantki zatrudnione w stacjach zapew-
niają bezpłatne, profesjonalne usłu-
gi pielęgniarskie i rehabilitacyjne oso-
bom starszym, przewlekle chorym 
i niepełnosprawnym, zwłaszcza znaj-
dującym się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Usługi świadczone są w do-
mach chorych i w siedzibach stacji. 
Stacje Opieki wyposażone są kom-
pleksowo w sprzęt niezbędny do re-
habilitacji, posiadają też drobny sprzęt 

rehabilitacyjny do wypożyczania po-
trzebującym.

W ciągu roku stacje udzielają po-
mocy około 10000 osób. Trzeba do-
dać, że kilkaset z nich to stali pacjen-
ci, korzystający z pomocy pielęgnia-
rek czy rehabilitantek nawet kilka razy 
w tygodniu. 

Otworzyć chorym świat
H. Chrzanowska dbała nie tylko 

o potrzeby materialne i zdrowotne, 
ale także psychiczne i społeczne cho-
rych. Od 1967 r. rozpoczęła organiza-
cję rekolekcji dla chorych w Trzebini. 
Namówiła do przyjazdu osoby, które 
nieraz przez wiele lat nie opuszczały 
swoich mieszkań. Wszystkim uczest-
nikom zapewniała transport (co było 
niezwykłym wyczynem w tamtych cza-
sach), nocleg i odpowiednie wyżywie-
nie. Poza personelem lekarskim i pielę-
gniarskim opiekunami byli wolontariu-
sze: klerycy i studenci. Tradycja wcza-
sorekolecji przetrwała dzięki współ-
pracownikom Hanny Chrzanowskiej 

w archidiecezji krakowskiej aż do re-
aktywacji Caritas. 

Największym marzeniem Hanny 
Chrzanowskiej było utworzenie ca-
łorocznego ośrodka dla przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, gdzie 
samotne, wymagające pomocy oso-
by mogłyby odpocząć i znaleźć tak 
bardzo potrzebne wsparcie. Marze-
nie to ziściło się, gdy Caritas Archi-
diecezji Krakowskiej podjęła się budo-
wy takiego ośrodka w Zatorze. Dom 
im. Hanny Chrzanowskiej został od-
dany do użytku w 1998 r. Tak powstał 
pierwszy ośrodek, do którego osoby 
starsze, niepełnosprawne i chore mo-
gły przyjechać na dwutygodniowy lub 
dłuższy wypoczynek. Z czasem ośro-
dek w Zatorze przekształcił się w Za-
kład Opiekuńczo – Leczniczy, nato-
miast powstały dwa inne domy, w któ-
rych starsi i chorzy mogą łączyć wy-
poczynek z potrzebną im rehabilitacją.

Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Ze-
brzydowicach powstał w 2003 r., 

a Dom Wczasowo – Rehabilitacyj-
ny im. św. Brata Alberta w Zembrzy-
cach działa od maja 2006 r. Stwo-
rzone zostały z myślą o osobach, któ-
re ze względu na podeszły wiek, cho-
robę lub niepełnosprawność nie mają 
możliwości wyjazdów do zwykłych 
placówek wypoczynkowych. Placów-
ki są czynne przez cały rok. 

Goście mają do dyspozycji 
dwu– i trzyosobowe pokoje z pełnym 
węzłem sanitarnym. Ośrodki i ich oto-
czenie pozbawione są barier architek-
tonicznych i posiadają udogodnienia, 
pozwalające na swobodne poruszanie 
się osób niepełnosprawnych. Ośrodki 
zatrudniają wykwalifikowaną kadrę te-
rapeutyczną, medyczną i rehabilitacyj-
ną. Zabiegi rehabilitacyjne umożliwia-
ją poprawę sprawności fizycznej osób 
starszych, a także, w przypadku cięż-
szych stanów, utrzymują sprawność 
fizyczną na stałym poziomie. 

W ciągu roku domy goszczą oko-
ło tysiąca osób. Niektóre osoby przy-
jeżdżają na dłużej niż dwa tygodnie, 
a nawet spędzają w ośrodkach po kil-
ka miesięcy w roku.

Oprócz stacji opieki i domów wcza-
sowo – rehabilitacyjnych Caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej prowadzi inne 
placówki dla osób chorych, niepełno-
sprawnych i starszych. Są to dwa za-
kłady opiekuńczo–lecznicze, domy sta-
łego pobytu dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych oraz placówki dziennego 
pobytu, takie jak środowiskowe domy 
samopomocy, warsztaty terapii zaję-
ciowej czy ośrodki wsparcia dziennego.

Więcej informacji o działalności 
Caritas można znaleźć na www.kra-
kowcaritas.pl.  AGNIESZKA HOMAN

Caritas kontynuuje dzieło Hanny Chrzanowskiej
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P
rzewlekła niewydolność 
żylna (PNŻ) kończyn dol-
nych to jedna z najbar-
dziej powszechnych ale też 
i najbardziej „lekceważo-

nych” chorób. Ze statystyk wiemy, 
że ponad 60 proc. Polaków uskar-
ża się na niedogodności i uczucie 
tzw. ciężkich nóg , które są objawa-
mi przewlekłej niewydolności żylnej 
kończyn dolnych. – Choroba doty-
ka głównie kobiety. Choruje na nią 
ok. 50–60 procent pań. Mężczyzn 
ta dolegliwość dotyka w mniejszym 
zakresie. Chorzy stanowią ok. 20–
30 proc. ogółu – podkreśla Krysty-
na Jurowska, lekarz NZOZ „Mark–
Med”. Lekarka dodaje, że te dane 
statystyczne w zupełności znajdu-
ją potwierdzenie wśród jej pacjen-
tów. – To częsta choroba, niestety 
jest to też często choroba lekcewa-
żona – dodaje. 

Czym jest niewydolność 
żylna? 

Przewlekła niewydolność żyl-
na (PNŻ) kończyn dolnych to ze-
spół objawów, które są wynikiem 
długotrwałego poszerzenia naczyń 
żylnych i związanego z tym wzro-
stu ciśnienia żylnego. Najprościej 
mówiąc, główną przyczyną powsta-
wania choroby są uszkodzenia żył 
transportujących krew z nóg do ser-
ca. Aby krew mogła swobodnie 
przepływać, w żyłach muszą spraw-
nie funkcjonować zastawki żylne. 
Jeśli tak nie jest, część krwi zaczy-
na się cofać (następuje tzw. refluks 
żylny), zalegać w żyłach, rozciągać 
je i utrudniać im prawidłową pra-
cę. – Pierwsze objawy są niegroźne, 
dlatego też wiele osób je lekcewa-
ży, a to może mieć przykre konse-
kwencje, bo w leczeniu PNŻ równie 
ważna jest profilaktyka jak i szyb-
kie podjęcie odpowiedniej kuracji 
– podkreśla doktor Jurowska do-
dając, że wielu jej pacjentów prze-
oczyło pierwsze objawy lub je zba-
gatelizowało. 

Na początku choroby pojawia-
ją się niewielkie obrzęki w oko-
licy kostek, lekkie bóle nasilają-
ce się wieczorem i w nocy, wraże-
nie tzw. ciężkości nóg. W począt-
kowym stadium choroby obrzęki 
ustępują np. gdy chory rozrusza 
się czy przespaceruje. Gdy cho-
roba jest bardziej zaawansowa-
na obrzęki utrzymują się na sta-
łe. – Niewielu pacjentów zwraca 
od razu uwagę na te dolegliwo-
ści. Zazwyczaj przychodzą dopie-
ro wtedy, gdy ból obejmuje wyższe 
partie nóg, pojawiają się też bole-
sne skurcze mięśni i trwały obrzęk 
– podkreśla Jurowska. Następny 
etap to ten, w którym na nogach 
uwidoczniają się żyły podskórne 
(często poszerzone i o mocnym si-
nym zabarwieniu). Te najdrobniej-
sze przypominają pajączki (taka 
jest zresztą ich obiegowa nazwa), 
te grubsze to tzw. żylaki, które ro-
bią się wystające i miękkie w doty-
ku. Nabrzmiałe krwią żylaki są wy-
raźnie widoczne pod skórą. Z cza-
sem nieleczona choroba prowadzi 
do stwardnienia skóry i podskór-
nej tkanki tłuszczowej, pojawiają 
się też charakterystyczne brunat-
ne przebarwienia i stany zapalne 
skóry. W najbardziej zaawanso-
wanych przypadkach może dojść 
do owrzodzeń.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

N
asze plany i nadzieje coś 
niweczy raz po raz, tylko 
Boże Miłosierdzie nie za-
wiedzie nigdy nas – śpie-
wamy w pieśni. Mija 87 

lat od czasu, kiedy Jezus ukazał się 
świętej siostrze Faustynie Kowal-
skiej i polecił jej namalować Swój 
wizerunek. 

Dzisiaj obraz „Jezu, ufam Tobie” 
można znaleźć praktycznie w każ-
dym Kościele. To chyba najpopular-
niejszy wizerunek na świecie. Jaka 
treść za nim się kryje? Miłosierdzie 
kojarzy nam się ze współczuciem dla 
biednych, ubogich. Siostra Faustyna 
usłyszała, że Miłosierdziem jest sam 
Bóg, Miłosierdzie to Miłość, która 
pochyla się nad słabością, niedolą 
materialną i duchową, nad cierpie-
niem. Każdy z nas doznaje różnych 
przejawów Bożego Miłosierdzia. 

Objawienia Faustyny
Krakowska zakonnica okazała 

się jedną z największych mistyczek 
w historii Kościoła. Faustyna Kowal-
ska była pokorną siostrą, spełniają-
cą powszednie obowiązki. O jej bo-
gatym życiu wewnętrznym dowiadu-
jemy się z „Dzienniczka”, który pi-
sała na polecenie Pana Jezusa przez 
cztery ostatnie lata życia. „Sekre-
tarko najgłębszej tajemnicy mojej, 
wiedz o tym, że jesteś w wyłącznej 
poufałości ze mną; twoim zadaniem 
jest napisać wszystko, co ci daję po-
znać o moim miłosierdziu dla pożyt-
ku dusz, które czytając te pisma, do-
znają w duszy pocieszenia i nabio-
rą odwagi, aby zbliżyć się do mnie. 
A więc życzę sobie, abyś wszystkie 
wolne chwile poświęcała pisaniu” 
(Dz. 1693). 

Z zapisków wynika, że oprócz 
licznych duchowych zmagań, Fau-
styna dostąpiła wielu łask: wizji, ob-
jawień, ekstaz, bilokacji, ukrytych 
stygmatów, proroctwa czy mistycz-
nych zaślubin. „Dzienniczek” po raz 
pierwszy opublikowano w 1981 r. 
Od tego czasu ukazały się dziesiątki 
wydań na całym świecie. Jest to naj-
częściej tłumaczona polska książka. 
Jan Paweł II powiedział, że „tym, 
którzy przeszli przez doświadczenie 
II wojny światowej, słowa zapisane 
w Dzienniczku św. Faustyny jawią 
się jako szczególna Ewangelia miło-
sierdzia Bożego napisana w perspek-
tywie XX wieku.”. 

Siostra Faustyna pisała „Dzienni-
czek” w Wilnie i Krakowie. Pierwsza 
notatka pochodzi z lipca 1934 roku, 
ostatnia jest datowana na czerwiec 
1938 roku. „Dzienniczek” pisany 
jako proste świadectwo doświadczeń 
wewnętrznych, należy do arcydzieł 
europejskiej literatury mistycznej.

Obraz Jezusa Miłosiernego 
Misja głoszenia światu orędzia 

o Bożym Miłosierdziu rozpoczę-
ła się 22 lutego 1931 r. w Płocku. 
Tego dnia siostra Faustyna ujrzała 
Pana Jezusa w białej szacie z pra-
wą ręką uniesioną w geście błogo-
sławieństwa. Lewa ręka Chrystu-
sa wskazywała na bok, z którego 
wychodziły dwa promienie – blady 

i czerwony. Zakonnica została po-
proszona o namalowanie obrazu 
według tej wizji z podpisem: „Jezu, 
ufam Tobie”. Faustyna spotkała się 
w Wilnie z malarzem – Eugeniu-
szem Kazimirowskim. Prace nad 
obrazem trwały pół roku. Po raz 
pierwszy został pokazany wiernym 
w 1935 r. w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy, czyli w dniu Święta 
Bożego Miłosierdzia w Ostrej Bra-
mie w Wilnie. Obraz nie spodobał 
się Faustynie, gdyż nie odpowiadał 
pięknu jej wizji. Pan Jezus powie-
dział wówczas, że „Nie w piękności 
farby ani pędzla jest wielkość tego 
obrazu, ale w łasce mojej...”. Obec-
nie obraz pędzla Kazimirowskiego 
znajduje się w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego (dawnym kościele 
Świętej Trójcy) w Wilnie. Najbar-
dziej znaną wersję wykonał w 1944 
roku prof. Adolf Hyła dla Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w kra-
kowskich Łagiewnikach. Jego ko-
pie opatrzone słowami „Jezu, ufam 
Tobie” w różnych językach są sze-
roko rozpowszechnione na całym 
świecie. Czcicielom tego wizerun-
ku Zbawiciel obiecał niebo.

Koronka do Bożego 
Miłosierdzia

To modlitwa, którą Pan Jezus po-
dyktował w prywatnym objawieniu 
św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 
i 14 września 1935 roku w Wilnie. 

Koronka ma pomóc pojednać 
się z Bogiem, nawrócić się i otrzy-
mać dar łaski. Jezus powiedział sio-
strze Faustynie, że miłosierdzie jest 
największym atrybutem Boga – jest 
większe niż Jego sprawiedliwość. 
By zachęcić wiernych do odmawia-
nia koronki, Jezus obiecał udzielić 
szczególnych łask tym, którzy podej-
mą tę modlitwę. Wszystkie obietnice 
Jezusa związane z Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego wymagają odma-
wiania tej modlitwy w postawie wia-
ry i zaufania wobec Boga, pełnienia 
Jego woli oraz spełniania aktów mi-
łosierdzia względem bliźnich.

„Odmawiaj nieustannie tę koron-
kę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek 
będzie ją odmawiał, dostąpi wielkie-
go miłosierdzia w godzinę śmier-
ci. Kapłani będą podawać grzesz-
nikom jako ostatnią deskę ratunku; 
chociażby grzesznik był najzatwar-
dzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę ko-
ronkę, dostąpi łaski z nieskończone-
go miłosierdzia mojego” („Dzienni-
czek” 687).

Święto Miłosierdzia Bożego
Według prywatnych objawień mi-

stycznych św. siostry Faustyny Ko-
walskiej, ustanowienia tego świę-
ta żądał sam Jezus Chrystus i dał 
obietnice z nim związane: „W dniu 
tym otwarte są wnętrzności miłosier-
dzia mego, wylewam całe morze łask 
na dusze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia mojego; która dusza 
przystąpi do spowiedzi i Komunii 
św. dostąpi zupełnego odpuszcze-
nia win i kar” („Dzienniczek” 699). 

Podczas kanonizacji św. Fausty-
ny w 2000 roku Jan Paweł II ogłosił 
II Niedzielę wielkanocną jako Święto 
Miłosierdzia Bożego dla całego Ko-
ścioła. Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego Papież nazywał najlepszym 
antybiotykiem na chorobę współcze-
snego świata i zachęcał nas do jego 
praktykowania. Chrystus wskazał 
św. Faustynie, że łaski ze źródła Mi-
łosierdzia czerpie się jednym naczy-
niem, a jest nim ufność. Im człowiek 
więcej zaufa, tym więcej może otrzy-
mać. To ufność stanowi istotę na-
bożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

Godzina miłosierdzia
To modlitwa o godzinie trzeciej 

po południu każdego dnia, czyli 
w chwili konania Jezusa na krzyżu. 
To kolejna forma kultu Miłosierdzia 
Bożego przekazana przez św. Siostrę 
Faustynę Kowalską. Pan Jezus prosił 
o modlitwę w tej godzinie i związał 
z nią obietnicę wszelkich łask, jeśli 
ta modlitwa będzie ufna i połączo-
na z uczynkami miłosierdzia wzglę-
dem bliźnich.

„O trzeciej godzinie błagaj Mo-
jego miłosierdzia, szczególnie dla 
grzeszników, i choć przez krótki 
moment zagłębiaj się w Mojej męce, 
szczególnie w Moim opuszczeniu 
w chwili konania. Jest to godzina 
wielkiego miłosierdzia dla świata 
całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój 
śmiertelny smutek. W tej godzinie 
nie odmówię duszy niczego, któ-
ra Mnie prosi przez mękę Moją” 
(„Dzienniczek” 1320). 

Z wizytą w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

Co roku Niedziela Miłosierdzia 
(w tym roku przypadająca 8 kwiet-
nia) do krakowskich Łagiewnik 
przyciąga rzesze pielgrzymów. Świą-
tynia Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach to szczególne miejsce, które 
Bóg obrał sobie, aby tu wylewać ła-
skę i udzielać swego miłosierdzia. 
Stąd na cały świat rozchodzi się orę-
dzie o miłosiernej miłości Boga, któ-
re tutaj zostało ogłoszone za pośred-
nictwem świętej Faustyny. Dlaczego 

warto wybrać się do krakowskie-
go sanktuarium? Boże Miłosierdzie 
duchowo nas odradza. Każdy, kto 
przybędzie do Łagiewnik i spojrzy 
z ufnością w oczy Jezusa Miłosier-
nego, otrzyma wsparcie i duchowe 
umocnienie. Do sanktuarium przy-
bywali również Papieże.

17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II 
zawierzył cały świat Bożemu Mi-
łosierdziu i poświęcił sanktuarium 
w Krakowie Łagiewnikach: „Po-
zwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze 
odnajdywali źródło nadziei” – mo-
dlił się Ojciec Święty i prosił Boga, 
by uleczył ludzką słabość i przezwy-
ciężył wszelkie zło. Mówiąc o dra-
matach współczesnego świata pod-
kreślił: „Potrzeba miłosierdzia, aby 
wszelka niesprawiedliwość na świe-
cie znalazła kres w blasku prawdy”. 
Następnego dnia, w czasie Mszy św. 
na krakowskich Błoniach wzywał: 
„Bądźcie świadkami Bożego Miło-
sierdzia!”.

27 maja 2006 r. do sanktuarium 
przybył Ojciec święty Benedykt XVI. 
Spotkał się z osobami chorymi, nie-
pełnosprawnymi ich opiekunami 
oraz apostołami Bożego Miłosier-
dzia. Powiedział wówczas: „Wy, dro-
dzy chorzy, naznaczeni cierpieniem 
ciała i ducha, jesteście najbardziej 
zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, 
a równocześnie jesteście najbardziej 
wymownymi świadkami miłosier-
dzia Bożego. Dzięki wam, przez wasze 
cierpienie On z miłością pochyla się 
nad ludzkością. To wy, mówiąc w za-
ciszu serca: Jezu, ufam Tobie, uczy-
cie nas, że nie ma innej głębszej wia-
ry, innej, żywszej nadziei, innej goręt-
szej miłości od tej, jaką żywi człowiek, 
który w nieszczęściu zawierza siebie 
pewnym dłoniom Boga. A ręce ludzi, 
którzy wam pomagają w imię miło-
sierdzia, niech będą przedłużeniem 
tych Bożych dłoni”. 

Papież Franciszek odwiedził 
Sanktuarium w 2016 roku z okazji 
Światowych Dni Młodzieży. Pod-
czas wizyty w klasztorze Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Łagiewni-
kach Papież przez kilka minut mo-
dlił się przed grobem św. Faustyny. 
Powiedział: „Pan dzisiaj chce, żeby-
śmy jeszcze głębiej doświadczyli jego 
miłosierdzia, abyśmy nigdy nie odda-
lili się od Jezusa, nawet wtedy, kie-
dy myślimy, kiedy nam się wydaje, 
że ze względu na nasze grzechy je-
steśmy najgorsi. On kocha nas, jako 
takich, w ten sposób także jego miło-
sierdzie staje się rzeczywistością dla 
nas. Wykorzystajmy ten dzień, żeby-
śmy wszyscy mogli otrzymać miło-
sierdzie Jezusa”.

MARIA GAWROŃSKA

Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia

ul. Siostry Faustyny 3, 
30-420 Kraków

tel. (+48) 12-252-33-11 
lub 12-252-33-33

Furta Klasztoru Sióstr MBM
tel. (+48) 12-351-88-00
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Dlaczego chorujemy
Dlaczego chorujemy na PNŻ? 

Zdaniem specjalistów powodów jest 
wiele. – Ważne są przede wszystkim 
uwarunkowania genetyczne i nasz 
styl życia. Jeśli na PNŻ chorowało 
jedno lub oboje nasi rodzice, rośnie 
prawdopodobieństwo, że choroba 
może dotknąć i nas. Dlatego war-
to wcześniej pomyśleć o odpowied-
niej profilaktyce – podkreśla Krysty-
na Jurowska. 

Czynniki zwiększające ryzyko 
powstania niewydolności żylnej 
to także wiek (ryzyko zachorowa-
nia rośnie wraz z wiekiem), nie-
właściwe odżywianie i związana 
z tym otyłość, praca stojąca lub 
siedząca (brak ruchu doprowadza 
do zastoju krwi z żyłach), palenie 
papierosów. 

Olbrzymie znaczenie w leczeniu 
i zapobieganiu PNŻ ma nasz styl 
życia i nawyki. Nie musimy zmie-
niać siedzącej pracy ale wystar-
czy, że będziemy się więcej ruszać 
– podkreśla lek. Jurowska. – Cza-
sem chorobę mogą przyspieszyć 
nawet tak wydawałoby się drobne 

rzeczy jak sposób w jaki siedzimy 
czy to w co się ubieramy. Nie nale-
ży np. siadać z podwiniętymi noga-
mi a także zakładać nogi na nogę, 
bo powoduje to nieprawidłowy 
przepływ krwi. Żylaki znacznie 
częściej pojawiają się także u pa-
cjentek które noszą np. zbyt wyso-
kie obcasy lub za obcisłe ubrania. 
Tak samo żylakom sprzyjają zbyt 
gorące kąpiele czy za częste opala-
nie. Słowem wszystko co może za-
kłócić prawidłowy przepływ krwi. 
Problemy z żylakami mogą poja-
wić się również u kobiet w ciąży, 
ponieważ wytwarzany w tym czasie 
przez ich organizm hormon proge-
steron także może zakłócić prawi-
dłowy przepływ krwi.

Profilaktyka
Jak zapobiegać PNŻ? Zdaniem 

lekarzy uniwersalnym i najczęściej 
zalecanym środkiem jest wspomnia-
ny wcześniej ruch. – I to także zale-
cam moim pacjentom z PNŻ. Odpo-
wiednia aktywność fizyczna dosko-
nale pobudza układ krążenia do pra-
cy. Mięśnie kurczą się i rozkurczają 

a to wspomaga przepływ krwi i od-
ciąża naczynia krwionośne. Dla pa-
cjentów z PNŻ jest to bardzo ko-
rzystne. Najlepsze będą te formy 
aktywności, które wymagają pracy 
naszych łydek – zaznacza dr Kry-
styna Jurowska. 

Można więc biegać, spacerować, 
uprawiać modny w ostatnich latach 
nordic walking. Korzystne jest tak-
że pływanie i jazda na rowerze. Nie 
trzeba ćwiczyć codziennie, by zoba-
czyć efekty, ale ważna jest regular-
ność. Najlepsze są regularne ćwi-
czenia 2–3 razy w tygodniu. Waż-
na jest także zmiana niektórych na-
wyków życiowych. Trzeba przeko-
nać się do wygodnego i odpowied-
nio wyprofilowanego obuwia. Za-
inwestować w odpowiednią bieliznę 
i ubrania – czyli te niezbyt obcisłe, 
nieuciskające i nie tamujące odpo-
wiedniego przepływu krwi. Trze-
ba unikać gorącej kąpieli a także 
częstych kąpieli słonecznych. Kie-
dy czujemy ból, bądź dyskomfort 
w nogach warto w czasie odpo-
czynku ułożyć je wyżej (lekko ugię-
te w kolanach), tak by znajdowały 

się powyżej poziomu serca. Ułatwi 
to przepływ krwi. 

Leczenie
Kiedy sama profilaktyka nie 

wystarczy i jesteśmy chorzy, waż-
ne jest odpowiednie, komplekso-
we leczenie. W przypadku prze-
wlekłej niewydolności żylnej le-
czenie polega na terapii ucisko-
wej, stosowaniu leków (zgodnie 
z zaleceniami lekarza), a w osta-
teczności na leczeniu operacyj-
nym. Terapia uciskowa to stoso-
wanie zewnętrznego, zmiennego 
ucisku na nogi, które ma obniżyć 
ciśnienie żylne i zapobiec zalega-
niu krwi w żyłach. Do takiej tera-
pii wykorzystuje się specjalne ban-
daże, pończochy, rajstopy i podko-
lanówki uciskowe. Większość tych 
środków bez problemu można ku-
pić w aptece. Jednak pamiętajmy, 
że o doborze odpowiedniego środ-
ka i stopnia ucisku decydować po-
winien lekarz. Podstawowymi za-
sadami leczenia uciskiem jest sto-
sowanie go od rana i zdejmowa-
nie na noc. Ucisk o największej 

sile stosuje się na dole nóg i stop-
niowo zmniejsza ku górze.

Farmakoterapia stosowana 
w przypadku PNŻ to oczywiście 
leki doustne, ale także stosowane 
zewnętrznie żele, maści i spreje. Za-
równo leki doustne jak i miejsco-
we mogą zmniejszać obrzęk i uczu-
cie ciężkości nóg, uszczelnić naczy-
nia krwionośne i poprawić drenaż 
limfatyczny. Jeżeli leczenie nie przy-
nosi spodziewanej poprawy lub jest 
na nie po prostu za późno ze wzglę-
du na stopień zaawansowania choro-
by, kolejnym etapem są zabiegi chi-
rurgiczne, w wyniku których zosta-
ją usunięte niewydolne żyły. Zabiegi 
te nie są skomplikowane, mogą być 
wykonywane poza szpitalem w ra-
mach tzw. chirurgii jednego dnia. 
W przypadkach mniej zaawansowa-
nych (np. pojedynczych żylaków) 
stosuje się również tzw. leczenie ob-
literacyjne , które polega na wstrzyki-
waniu specjalnych środków do cho-
rych żył. Ten sposób może być rów-
nież stosowany jako uzupełnienie 
po zabiegach operacyjnych.

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Kiedy nogi puchną i bolą
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Dziękujemy, Księże Jerzy

W
arszawa – Semper In-
victa. Położona po obu 
stronach Wisły, obcho-
dząca 422 – rocznicę 
przeniesienia stolicy 

na Mazowsze i zamieszkania króla 
na tutejszym zamku. W 1791 roku 
uchwalono tu Konstytucję Rzeczy-
pospolitej. W 1920 roku na przed-
mieściach miasta zatrzymano i poko-
nano nawałnicę wojsk bolszewickich, 
zmierzających na Europę. Później był 
sierpień, wrzesień i październik 1944 
roku, zlany krwią zwycięskiego – tak 
zwycięskiego, lecz opustoszałego 
miasta. I wejście oczekującej na wy-
krwawienie miasta, sowieckiej armii. 
Gwałty, mordy, tajemnicze pochów-
ki na Łączce, Bródnie, Mokotowie. 
Później w latach 1956, 1968, 1970, 
1976 samotnie lub z innymi bohater-
skimi miastami, poszła na nierówny 
bój. Dopiero w sierpniu 1980 roku 
razem z całą Polską – stanęła mu-
rem za wolnością. Z krótką, pół-
roczną przerwą musiała czekać 35 
lat na powracającą wolność. Żoliborz 
– związany był z późniejszym rozwo-
jem wsi Polików, należącej do para-
fii wawrzyszewskiej. Tędy przebiega-
ły trakty handlowe. W 1656 roku to-
czyły się tu bitwy ze Szwedami idą-
cymi na południe, napadniętego kra-
ju. W 1832 roku po wielkim wysie-
dlaniu miejscowej ludności, rosyj-
ski zaborca rozpoczął budowę Cy-
tadeli, gdzie więziono i mordowa-
no polskich patriotów. Tu na Żoli-
borzu rozpoczął się sierpniowy zryw 
1944 roku – Powstanie Warszawskie. 
Tu na żoliborskim – powązkowskim, 
wojskowym cmentarzu, zostali od-
kopani z dołów śmierci powracają-
cy bohaterowie, tu spoczęli powra-
cający ze Smoleńska przedstawicie-
le władz i wielu środowisk, tu spo-
czął pułkownik Ryszard Kukliński. 
Dlaczego to wspominam i Warsza-
wę i jej Żoliborz – bo ksiądz Jerzy, 
był wielkim patriotą, wielkim miło-
śnikiem Ojczyzny i jej historii. Jego, 
Pan Bóg powołał do rozpoczęcia, 
zrywania kajdan zniewolenia – ko-
munistycznego systemu, zalewają-
cego cały świat. 

Jest maj 1980 roku, do parafii 
przybywa rezydent ks. Jerzy Popie-
łuszko, którego przyjmuje dostojny 
proboszcz ks. Teofil Bogucki. Póź-
niej zwać ich będą – „Ojciec i Syn”. 
Bo tu w Warszawie, był Jego ducho-
wym ojcem. Kościół Św. Stanisła-
wa Kostki wybudowano na pamiąt-
kę 250 – rocznicy odsieczy wiedeń-
skiej. Projekt kościoła wykonał Łu-
kasz Wolski. Wnętrze kościoła two-
rzą trzy nawy, wraz z bocznymi ka-
plicami Matki Bożej Częstochow-
skiej oraz Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Budowę kościoła rozpoczęto 
w 1930 roku, poświęceniem kamie-
nia węgielnego przez kard. Aleksan-
dra Kakowskiego w obecności pre-
zydenta RP Ignacego Mościckiego. 
W obecnym, posoborowym ołtarzu 
wystawienia, umieszczono relikwie 
Św. Stanisława BM i Św. Andrzeja 
Boboli. Nad tabernakulum znajduje 

się krzyż z XVII wieczną pasyjką, 
wykonaną z kości słoniowej. Wnę-
trze kościoła wypełnia Droga Krzy-
żowa z 1937 roku, ambona z 1943 
roku oraz organy z kościoła Św. Je-
rzego na Cytadeli z 1948 roku. Znaj-
dują się obrazy XVII – XIX wiecz-
ne wraz z dwoma prezbiterialny-
mi pędzla M. L. Willmana. We-
wnątrz i na zewnątrz kościoła znaj-
duje się ponad 400 tablic pamiątko-
wych z ostatnią „Tablicą Smoleń-
ską”. Na wieżach kościelnych zain-
stalowane są dwa dzwony „Jan” i” 
Józef”, konsekrowane w 1938 roku 
oraz zegar z Cytadeli z 1941 roku. 
Obok plebanii, którą wybudowano 
w 1943 roku, znajduje się dzwon 
„Jerzy”, który poświęcił Jan Paweł 
II, będąc u grobu męczennika. Para-
fia posiada figurę wraz ze złotą ko-
roną M. B. Fatimskiej, którą otrzy-
maliśmy na zakończenie Narodowe-
go Pożegnania Maryi w 1996 roku, 
kielichy – dary Jana Pawła II i Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
W podziemiach kościoła znajdu-
je się Muzeum Ks. Jerzego Popie-
łuszki, które założył w 1984 roku, 
ówczesny proboszcz ks. szambelan 
Teofil Bogucki z pomocą s. Krysty-
ny Włodarskiej i Ś. P. Neli Wojnia-
kiewicz. Muzeum było dostępne dla 
dziennikarzy, pisarzy, dostojników 
kościelnych, zagranicznych gości 
i ludzi szukających ducha ks. Jerze-
go. Skrupulatnie zbierano liczne pa-
miątki, transparenty, szarfy z wień-
ców. Obecne muzeum znajduje się 
z wejściem od strony grobu ks. Jerze-
go i zostało przebudowane w 2004 
roku, z większą ilością sal ekspo-
zycyjnych. W zbiorach znajdują się 

ubrania męczennika, w których wy-
jęto Go z Wisły oraz narzędzia po-
rwania, bicia i umęczenia… Sale 
uszeregowane są zgodnie z życiem 
męczennika. W jednej z sal znajdu-
je się Order Orła Białego, który po-
śmiertnie nadał Prezydent Lech Ka-
czyński. Na wprost wejścia do mu-
zeum, znajduje się grób, obrońcy 
księdza Jerzego – proboszcza ks. T. 
Boguckiego „uważam za swój paster-
ski obowiązek, na tle fałszywych są-
dów i niesprawiedliwych, ukazać ja-
sną postać Księdza Jerzego, którego 
zaliczam w poczet najlepszych ka-
płanów, gorliwych i pełnych Ducha 
Bożego i do najwspanialszych Pola-
ków, szlachetnych i oddanych całym 
sercem Ojczyźnie” (ks. Teofil Boguc-
ki). Głównym miejscem pielgrzy-
mowania dziesiątek milionów ludzi 
jest grobowiec błogosławionego mę-
czennika, wykonany na kształt ró-
żańca i ułożony w kształcie zarysu 
granic Polski. Obok na klonowym 
drzewie zawieszono figurę Chrystu-
sa. Grobowiec wykonany jest z gra-
nitu w kształcie krzyża. Pierwszy-
mi proboszczami byli: budowniczy 
drewnianej kaplicy, realizator zaku-
pu placu kościelnego ks. Klemens 
Cyruliński; budowniczy fundamen-
tów świątyni ks. Jan Szczęsny Nie-
mira, budowniczy kościoła i pleba-
nii ks. Stefan Ugniewski. W 1990 
roku rozpoczęto budowę Domu Piel-
grzyma, gdzie na frontonie umiesz-
czono mozaikę męczennika. Ko-
ściół nawiedzali pielgrzymi, zliczo-
nych jest ponad dwadzieścia milio-
nów, byli m. in. Jan Paweł II, mat-
ka Teresa z Kalkuty, kard. Ratzinger 
(ob. Benedykt XVI), prezydent Bush, 

Kościół Św. Stanisława Kostki

Grobowiec Ks. Jerzego

Grobowiec Proboszcza Ks. Teofila Boguckiego

Deska z trumny Ks. Jerzego

Relikwiarze Ks. Jerzego
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Polskę katolicką, Polskę która pra-
gnie wolności. Na taki pogrzeb, 
z udziałem Kardynała Prymasa, Bi-
skupów i nieprzeliczonej rzeszy wier-
nych, zasługuje tylko człowiek wiel-
ki lub święty” (ks. Teofil Bogucki), 
pierwszy grobowiec – pielgrzymów, 
pielgrzymów, pielgrzymów – „ojczy-
zno ma, tyle razy we krwi skąpana, 
ach jak wielka dziś twoja rana, jak-
że cierpienie twe trwa. Tyle razy pra-
gnęłaś wolności, tyle razy tłumił ją 
kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś 
brata zabija brat” (z pieśni „Ojczy-
zno ma”) – widzieliśmy Jana Pawła 
II u grobu męczennika, rozpoczę-
cie i zakończenie procesu beatyfi-
kacyjnego, wyjęcie trumny z grobu 
po dwudziestu sześciu latach, po-
branie relikwii męczennika, mszę 
beatyfikacyjną – pielgrzymów, piel-
grzymów, pielgrzymów. Cud we 
Francji za sprawą błogosławione-
go męczennika, rozpoczęcie i za-
kończenie diecezjalnego procesu 
kanonizacyjnego we podparyskiej 
diecezji, przekazanie dokumentów 
do kongregacji watykańskiej – piel-
grzymów, pielgrzymów, pielgrzy-
mów… Chciałbym na zakończenie 
wspomnieć niezwykłe osoby, zwią-
zane głęboko z Księdzem Jerzym: 
Ś.P. bp Władysława Miziołka, Ś.P. 
s. Justynę Urygę i żyjących s. Zo-
fię Janczak, s. Krystynę Włodar-
ską, ks. Stanisława Małkowskiego. 
Chciałbym najgoręcej wspomnieć 
Osobę, która dała nam Księdza Je-
rzego – matkę z Podlasia Ś. P. Ma-
riannę Popiełuszko. Ona przekazała 
najpiękniejszy, najmądrzejszy i naj-
krótszy testament: „dałam Go Ko-
ściołowi i nie zabiorę Kościołowi”. 

Chciałbym wspomnieć także para-
fie, gdzie przed przybyciem na Żo-
liborz, służył ks. Jerzy: Ząbki – pa-
rafię Trójcy Świętej, Anin – parafię 
Matki Bożej Królowej Polski, po-
bliską, żoliborską parafię Dzieciąt-
ka Jezus i akademicki, staromiejski 
kościół Św. Anny. Błogosławiony 
męczenniku, oręduj za nami i na-
szą ukochaną, umęczoną Ojczyzną! 

Matko przerażonych – módl się 
za nami, Matko prawdomównych 
– módl się za nami, Matko nieprze-
kupnych – módl się za nami, Mat-
ko pozbawionych pracy – módl się 
za nami, Matko matek płaczących 
– módl się za nami, Matko ojców 
zatroskanych – módl się za nami… 
(z homilii ks. Jerzego). 

Na zakończenie chciałbym mło-
dym czytelnikom, wchodzącym 
w życie i śmierć błogosławionego 
męczennika, polecić książki i film 
o Księdzu Jerzym. Są to podstawo-
we wydawnictwa, które na początek 
posłużą do poznania życia męczen-
nika: „Kazania 1982 – 1984” wy-
dawnictwa Sióstr Loretanek, „Tamę” 
ks. Jana Sochonia i film DVD „Po-
piełuszko. Wolność jest w nas” reży-
serii Rafała Wieczyńskiego. Myślę, 
że konieczną lekturą będzie, dwuto-
mowe wydawnictwo IPN „Aparat re-
presji wobec Księdza Jerzego Popie-
łuszki – tom I i II”. Książka ukazuje 
kłamstwa, wyreżyserowanie proce-
su toruńskiego i próbę uśpienia oraz 
wiekowego zamknięcia – możliwo-
ści, przyszłego, ponownego wzno-
wienia procesu sądowego. Dalszą 
lekturą pozostaną książki Wojciecha 
Sumlińskiego…

Tekst i zdjęcia DARIUSZ STARKO

premier Thatcher, książęta, prezy-
denci, kanclerze, premierzy, kardy-
nałowie, artyści. Nadal są kontynu-
owane comiesięczne Msze Święte za 
Ojczyznę, Żoliborskie Drogi Krzyżo-
we i procesje fatimskie. Warto wspo-
mnieć, że w latach 1952 – 57 pra-
cował w parafii, poeta Ś.P. ks. Jan 
Twardowski. 

Cóż było po maju 1980 roku 
– Msze Św. za Ojczyznę, płomien-
ne, patriotyczne kazania ks. Jerzego, 
pomoc więźniom, prześladowanym, 
zagubionym, pozbawionym pracy 
– dawana miłość, dobroć, szczerość, 
ofiarność. A cóż otrzymał – prze-
śladowanie, donoszenie, podsłu-
chy, szkalowanie w reżimowej prasie 

i środkach przekazu, przesłucha-
nia, rewizje, zastraszanie, pomówie-
nia, podpalanie, aresztowanie, upo-
korzenie, dręczenie, napad w dro-
dze z Gdańska i …Górsk!!!... A cóż 
otrzymaliśmy my – oczekiwanie, la-
ment, płacz, łzy, pogrzeb „wydaje mi 
się, że widzę przed sobą całą Polskę. 
Polskę prawdziwą, wierzącą w Boga, 

Dzwon „Imię moje Jerzy, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Okna mieszkania Ks. Jerzego na terenie plebanii (1 piętro dwa z prawej)

Informacje parafialne:
Msze św. w niedziele i święta: 7, 8.30, 10, 11.30, 13, 18, 21

Msze św. w dni powszednie: 6.30, 7, 8, 9, 15 (od poniedziałku 

do piątku z koronką do Miłosierdzia Bożego), 18

Muzeum Ks. Jerzego (w podziemiach kościoła) czynne:
poniedziałek – piątek 10 –16; sobota i niedziela 10 – 17 

(ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem).

Osoby indywidualne, zwiedzają Muzeum samodzielnie. 

Grupy zorganizowane, zwiedzają Muzeum z przewodnikiem 

(prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup na numer telefonu 

22 561 00 56).

Szczegółowe informacje na stronie www.popieluszko.net.pl 

(m.in. o dniach zamknięcia Muzeum).

Kustosz Ks. kanonik dr Marcin Brzeziński
Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki 
Ul. Hozjusza 2, 01–565 Warszawa
Nr konta: 70 1240 2063 1111 0010 5221 3442

Kielich – dar Jana Pawła II dla parafii

Obraz krakowskiej malarki Pani Teresy ChromyMozaika na frontonie Domu Pielgrzyma

Cukierki pokrzywowe – REUTTER
Lecznicze właściwości pokrzywy znane są od wie-
ków. Jej substancje czynne działają oczyszczająco, 
uwalniając organizm ze złogów cholesterolu co po-
zytywnie wpływa na funkcjonowanie pracy serca.

Składniki pokrzywy działają moczopędnie i  wspo-
magają przemianę materii. Pokrzywa wpływa też 
korzystnie na wygląd włosów i paznokci. Dzięki wy-
jątkowemu procesowi produkcji cukierki pokrzywo-
we REUTTER, oprócz walorów smakowych, zacho-
wują dobroczynne właściwości pokrzywy.

PRODUKT WYRÓŻNIONY 
PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU 

KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.
Do nabycia wyłącznie w aptekach i sklepach zielarskich.

Cena w aptece 7,90 zł.
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R
ekolekcje, prowadzo-
ne od 16 lat w Zaborów-
cu, pogłębione przez post 
Daniela ( Dn 1,12–13), 
są sprawdzoną formą pro-

stej, naturalnej terapii, prowadzącej 
do zdrowia duszy i ciała.

Niezdrowy styl życia, anoma-
lie żywieniowe, ignorowanie profi-
laktyki zdrowia, zaniedbane relacje 
z Bogiem prowadzą nieuchronnie 
do utraty zdrowia fizycznego, psy-
chicznego i duchowego a szczegól-
nie do nasilenia tzw. chorób cywi-
lizacyjnych (m.in. choroby układu 
krążenia, cukrzycy, grzybicy, skazy 
moczanowej, chorób zwyrodnienio-
wych, zapalnych, alergicznych itp.). 
Stanowią one trudny problem me-
dyczny i społeczny w skali global-
nej. Najczęściej pierwsze sympto-
my tych chorób są mało dokuczliwe 
i lekceważone. Ujawniają się po la-
tach trwania, gdy stają się przewle-
kłe, trudne do leczenia a układ od-
pornościowy nie radzi sobie z nimi. 
Mają często charakter zwyrodnienio-
wy, zapalny, nowotworowy – są źró-
dłem dyskomfortu życiowego, cier-
pienia, prowadzą do niedołęstwa 
i przedwczesnej śmierci. 

Ratunkiem może okazać się 
proponowany przez nas post, czy-
li świadoma, dobrowolna, okreso-
wa wstrzemięźliwość pokarmowa, 
wsparta motywacją religijną.

Wieloletnie doświadczenia po-
twierdzają jego leczniczą skutecz-
ność. Post Daniela nie jest sposobem 
codziennego odżywiania, lecz 10–
dniową kuracją leczniczą (w sytu-
acjach uzasadnionych, przedłużoną 
nawet do 6 tygodni). Polega na spo-
żywaniu wyłącznie warzyw w posta-
ci surówek, kiszonek, warzyw goto-
wanych, parowanych, zup warzyw-
nych, wywarów, soków, przypraw 
ziołowych (bez tłuszczu, cukru, biał-
ka, węglowodanów).

Nie przestajemy się odżywiać, 
lecz odżywiamy się inaczej.

Potrawy warzywne zmuszają or-
ganizm do odżywiania endogennego 

(wewnętrznego), tzn. organizm po-
zbawiony tłuszczu, cukru, białka, 
węglowodanów szuka źródeł ener-
gii w niepotrzebnych zapasach tkan-
ki tłuszczowej, depozytach białko-
wych, w nadmiarze cholesterolu, 
zwyrodniałych tkankach, złogach, 
toksynach itp. Rozpoczyna się pro-
ces autolizy, ustępuje głód i pojawia 
się sytość. Po kilku dniach ustępu-
ją tzw. kryzysy ozdrowieńcze i po-
jawia się lepszy nastrój, więcej ener-
gii, lepsza wydolność narządów 
wewnętrznych, lepsza ruchomość 
i sprawność ogólna.

Do tych korzyści przyczynia się 
proces oczyszczania i odkwaszania 
organizmu, wspomagany piciem od-
powiednich herbat ziołowych i wody 
oraz różne formy ruchu (gimnasty-
ka, spacery, przyrządy fitness).

Post warzywny podnosi odpor-
ność organizmu, wzmacnia pracę 
serca, powoduje spadek wagi, po-
prawia parametry ciśnienia, cukru, 
cholesterolu a także obficie nasyca 

organizm witaminami, minerałami, 
enzymami, antyoksydantami itp.

Chcąc utrzymać uzyskaną po-
prawę zdrowia fizycznego, nie nale-
ży wracać do starych, zgubnych na-
wyków żywieniowych, lecz do peł-
nowartościowego, naturalnego ży-
wienia, praktyk postnych i zdrowe-
go stylu życia.

Zintegrowana osobowość czło-
wieka przejawia się w jedności du-
cha, duszy i ciała. Zatem Post Da-
niela ratuje nie tylko zdrowie fizycz-
ne, owocuje również pogłębieniem 
życia duchowego. Przed pod ję ciem 
po stu, wzbudzając intencję, warto 
pro sić Boga o łaskę ra do snego prze-
ży wa nia po stu, o wy trwa łość, cier-
pli wość, pokorę. Post bez mo dli twy, 
ofiary, wy rze cze nia, wy ci sze nia jest 
nie moż liwy; prze ro dzi się w dietę 
lub gło dówkę i nie przy nie sie efek-
tów du cho wych, a efekty fi zyczne 
mogą być po ło wiczne. Post prze ży-
wany wła ści wie wzbu dza re flek sję 
nad życiem, po głę bia re la cje z Pa nem 

Bo giem, bu dzi sza cu nek do po ży wie-
nia jako daru Bo żego, zro zu mie nie 
lu dzi gło du ją cych i chęć nie sie nia 
im po mocy oraz po zwala po now nie 
na brać zdro wego umiaru na wielu 
płasz czy znach na szego życia.

Powraca radość, uśmiech, ustę-
puje smutek, rodzi się nadzieja, ład 
i pokój wewnętrzny.

W naszym Domu Rekolekcyj-
nym zostały stworzone właściwe 
warunki do podjęcia Postu Daniela.

Zapewniamy opiekę medyczną 
(konsultacje, porady, pomiary), gim-
nastykę, spacery, fitness, pogadanki 
nt. postu, zdrowego żywienia i roz-
tropnego stylu życia oraz codzienną 

Eucharystię, nauki rekolekcyjne, na-
bożeństwa, stałą opiekę duchową 
kapłana.

Zorganizowana forma postu, wła-
ściwe nastawienie, świadomość ko-
rzyści duchowych i fizycznych oraz 
atmosfera chrześcijańskiej radości, 
nad którą czuwa nasza Patronka, św. 
Urszula Ledóchowska, a także zdro-
wy klimat i urokliwa przyroda nasze-
go parku krajobrazowego – to atu-
ty, które pomogły pościć w naszym 
Domu ponad 5 tys. Uczestnikom.

Zapraszamy małżeństwa, osoby 
samotne, seniorów, kapłanów, oso-
by konsekrowane.

 URSZULA CHMURA

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

Czarny bez od stuleci był ceniony i stosowany na przeziębienie, zapalenie migdałków, 

krtani. Wzmacnia organizm i poprawia przemianę materii. Cukierki ziołowe „Czarny Bez” 

z  ekstraktem i  koncentratem czarnego bzu i  witaminą C renomowanej fi rmy Reutter, 

to prawdziwy produkt z bogato zachowaną w procesie wytwarzania skarbnicą cennych 

dla naszego organizmu składników.

Cukierki „Reuttera”, to brakujące ogniwo
w kondycji naszego układu odpornościowego
– naturalne i dobroczynne.

Ponad stuletnie istnienie fi rmy „Reutter”,
to ogromne doświadczenie i niepowtarzalne,
najwyższej jakości procesy produkcyjne.

To oryginał, a nie kopia.

Polecamy świetne cukierki ziołowe „Czarny Bez”
fi rmy Reutter.

Do nabycia w aptekach i zielarniach.
Cena ok. 7,90 zł.

CZARNY BEZ Reutter – siła natury!

Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym  
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic

   

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY
tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl    www.zaborowiec.pl

 
Terminy 
w 2018r.
30.04-10.05

04.06-14.06

25.06-05.07

23.07-02.08

06.08-16.08

10.09-20.09

01.10-11.10

05.11-15.11

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

   ZAPRASZAMY:

*

Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
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N
ajwiększym skarbem Jasnej 
Góry jest Cudowny Wize-
runek Matki Bożej. Dzię-
ki niemu Jasna Góra stała 
się w XV w. jednym z naj-

większych sanktuariów maryjnych 
w Polsce. Faktu, dlaczego tak się sta-
ło, nie wyjaśnia ani legenda, która 
przypisuje autorstwo ikony św. Łu-
kaszowi Ewangeliście, ani protekcja 
królewskiej pary – Jadwigi i Włady-
sława Jagiełły. Przyczyna niezwykło-
ści tego miejsca musi być głębsza, ale 
należy podkreślić, że na Jasnej Górze 
nigdy nie odnotowano żadnych obja-
wień maryjnych, jak to miało miejsce 
w innych sanktuariach. Siłą i tajem-
nicą, które do stóp Pani Jasnogór-
skiej przyciągają pielgrzymów, jest 
Jej Cudowny Obraz. Bez niego Ja-
sna Góra byłaby tylko zbiorem bu-
dynków, pamiątek i dzieł sztuki, być 
może pięknym i bogatym, lecz mar-
twym muzeum.

Najstarszy opis wizerunku Matki 
Bożej podaje Jan Długosz w Liber Be-
neficiorum: „Obraz Maryi Najchwa-
lebniejszej i Najdostojniejszej Dzie-
wicy i Pani, Królowej świata i Królo-
wej naszej (…) wykonany dziwnym 
i rzadkim sposobem malowania (…) 
o przeładnym wyrazie twarzy, która 
spoglądających przenika szczególną 
pobożnością – jakbyś na żywą pa-
trzył”. Malowidło zalicza się do typu 
przedstawień określanego mianem 
Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „Tę, 
która prowadzi”. Ukazuje Maryję 
jako Matkę Boga, ale też Matkę każ-
dego człowieka.

 O początkach Obrazu i jego dzie-
jach do 1382 r., nie posiadamy pew-
nych i ściśle historycznych wiadomo-
ści – jedynie tradycję i różne poboż-
ne podania. Według tradycji, Obraz 
Jasnogórskiej Pani miał malować św. 
Łukasz Ewangelista jeszcze za życia 
Najświętszej Panienki. Ta sama tra-
dycja podaje nawet, że Obraz jest 

malowany na płycie stołu uży-
wanego przez świętą Rodzinę 
w Nazarecie.

W IV wieku św. Helena, 
matka cesarza Konstantyna 
Wielkiego, miała przywieźć 
ze sobą ten Obraz do Kon-
stantynopola. Tam doznawał 
on wielkiej czci i był pomocą 
w chwilach zwłaszcza wiel-
kich nieszczęść jak zaraźliwe 
choroby, epidemie itp. Oko-
ło wieku IX czy X Obraz po-
wędrował na północ, gdzie 
ostatecznie na stałe spoczął 
w zamku Bełzkim, na północ-
ny wschód od Lwowa, na Rusi 
Czerwonej.

W roku 1382 Władysław, 
książę Opola, w imieniu króla 
Ludwika Węgierskiego spra-
wował rządy na Rusi. Ksią-
żę chcąc zabezpieczyć Ob-
raz przed ewentualnym zbez-
czeszczeniem ze strony po-
gańskich Tatarów (raz pod-
czas oblegania zamku Bełzkie-
go strzała tatarska wpadając 
przez okno kaplicy ugodzić 
miała w szyję Matki Bożej), 
postanowił przewieźć Ob-
raz do Opola na Śląsk. Kie-
dy w drodze zatrzymał się 
na krótki odpoczynek w Czę-
stochowie u podnóża, ko-
ściółka na Jasnej Górze, Mat-
ka Boża miała mu dać poznać 
Swą wolę, iż chce tutaj wła-
śnie pozostać. Opolczyk po-
zostawił więc Obraz na Jasnej Górze, 
oddając go pod opiekę białym Ojcom 
Paulinom, sprowadzonym z Węgier 
w 1382 roku.

Okruchy z dziejów Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 

Obraz namalowany jest na trzech 
deskach lipowych o łącznych wymia-
rach: wysokość 121,8 cm, szerokość 
81,3 cm, maksymalna grubość 3,5 

cm. Przedstawia Najświętszą Mary-
ję Pannę w postawie stojącej, w pół-
postaci z Dzieciątkiem Jezus na ręku. 
Maryja jest zwrócona do wiernych, 
a twarz Dzieciątka – w kierunku piel-
grzyma, choć nie zatrzymuje na nim 
wzroku. Obydwa oblicza łączy wy-
raz zamyślenia, jakby pewnej nie-
obecności, i powagi. Prawy policzek 
Matki Bożej znaczą dwie równolegle 

biegnące rysy, przecięte trze-
cią na linii nosa. Na szyi wi-
dać sześć cięć, z których dwa 
są widoczne dość wyraźnie, 
zaś pozostałe cztery – sła-
biej. Dzieciątko, przyodzia-
ne w sukienkę koloru kar-
minowego, spoczywa na le-
wym ramieniu Maryi; w lewej 
ręce trzyma księgę, prawą zaś 
unosi ku górze w charaktery-
stycznym geście nauczyciela, 
władcy lub błogosławieństwa. 
Prawa ręka Maryi spoczywa 
na piersi, wskazując na Jezu-
sa, jedynego Zbawiciela świa-
ta. Niebieskogranatowa suk-
nia i tego samego koloru ma-
forion Matki Bożej ozdobione 
są złocistymi liliami andega-
weńskimi. Nad czołem Dzie-
wicy malarz umieścił sześcio-
ramienną gwiazdę. Wizerunek 
Matki Bożej jest namalowany 
na tle koloru niebiesko– zielo-
nego, który przechodzi w od-
cień morskiej fali. Dominują-
cym elementem ikony są zło-
cone nimby wokół głów Maryi 
i Jezusa – symbol Boga Ojca, 
które zlewają się w jedną kom-
pozycję, stanowiąc charakte-
rystyczny detal, kontrastują-
cy z ciemną karnacją twarzy 
świętych postaci. Stąd niekie-
dy Matka Boża bywa nazywa-
na „Czarną Madonną”.

W roku 1430 na Jasnej 
Górze zrabowano kosztow-

ne wota z kaplicy, jak również uszko-
dzono Cudowny Obraz. Po odarciu 
z kosztowności Obraz został pocięty 
szablą i połamany. Odnaleziono go, 
według tradycji, w miejscu, gdzie dziś 
stoi kościół św. Barbary z cudownym 
źródełkiem, niedaleko Jasnej Góry. 
Ojcowie Paulini przywieźli zniszczo-
ny Obraz do Krakowa, na dwór kró-
la Władysława Jagiełły, który wraz 

Cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
z małżonką swą, św. Jadwigą, jest 
fundatorem najstarszej części kaplicy 
Matki Bożej na Jasnej Górze.

Sprawą odrestaurowania Obra-
zu zajął się sam Król Władysław Ja-
giełło. Liczne były trudności związa-
ne z techniką malarską Obrazu Ja-
snogórskiego. Był on prawdopodob-
nie tak zniszczony, że zdecydowano 
na dotychczasową, uznaną za relikwię 
deskę nałożyć nowe płótna i prze-
malować wizerunek, według rysun-
ku widocznego na starych zniszczo-
nych płótnach, których kawałki po-
zostawiono pod płótnami nowymi. 
Trwałym śladem zniszczenia Obra-
zu w roku 1430 są blizny na Twarzy 
Matki Bożej.

Charakterystyczną cechą, po któ-
rej każdy rozpozna Obraz Jasnogórski, 
są blizny na twarzy Matki Bożej. Ob-
raz Jasnogórski nosi na sobie znamio-
na ran i bólu. Ran tych, cięć na Obra-
zie jest wiele (na szyi, na twarzy i dwie 
pod prawym okiem). Jakby chciała 
powiedzieć nam Matka Boża, że jest 
Matką i Królową umęczonego i udrę-
czonego przez wieki Narodu. Jak sie-
dem mieczów boleści przebiło Jej ser-
ce pod Krzyżem, tak teraz znaki bo-
lesnych ran nosi na swym Jasnogór-
skim Obliczu.

Po lewej stronie wizerunku umiesz-
czone są insygnia Matki Bożej Kró-
lowej Polski berło i jabłko, wykona-
ne w 1926 r. z fundacji kobiet pol-
skich przez warszawską firmę „Bra-
cia Łopieńscy”. Po prawej stronie ob-
razu znajdują się: Złota Róża i zło-
te wotum w kształcie serca z napi-
sem „TOTUS TUUS” – przekaza-
ne przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
w 1979 i 1982 r.

Niezwykłym i wstrząsającym wo-
tum pozostawionym przez św. Papieża 
Jana Pawła II, obecnie eksponowanym 
w specjalnej kasecie na ołtarzu Matki 
Bożej, jest pas jego sutanny, przestrze-
lony i zakrwawiony w czasie zamachu 
na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r.

Obraz Matki Bożej zakrywa srebr-
na zasuwa z 1723 r. z alegoryczną 
kompozycją odnoszącą się do Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Zasuwę ota-
cza bordiura z 1763 r., będąca funda-
cją rodziny Działyńskich.

Jasnogórski obraz od początku za-
słynął cudami, które rozsławiły czę-
stochowskie sanktuarium maryjne 
i sprawiły, że na Jasną Górę zaczę-
li przybywać pielgrzymi z całej Pol-
ski, a w następnych stuleciach z od-
leglejszych krajów Europy. Zmarły 
w 1480 r. Jan Długosz pisał: „Z ca-
łej Polski i krajów sąsiednich, miano-
wicie: Śląska, Moraw, Prus i Węgier, 
na uroczystość Maryi Świętej – której 
rzadki i nabożny obraz w tym miej-
scu się znajduje – zbiegał się lud po-
bożny dla zdumiewających cudów, 
jakie za przyczyną naszej Pani i Orę-
downiczki tu się dokonały”. Znakiem 
wiary pielgrzymów były liczne wota 
ofiarowywane Matce Bożej, których 
wartość i dziś należy określać przede 
wszystkim wartością intencji, w ja-
kiej były składane, czystej i wznio-
słej, a nie ich kosztownością czy oso-
bą ofiarodawcy.

Tekst: www.jasnagora.pl
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módl się za nami 
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Nabożeństwa w Sanktuarium Św. Jana Pawła II

Archidiecezjalne nabożeństwo ku czci 
św. Jana Pawła II

Każdego 22. dnia miesiąca w Sanktuarium św. Jana Pawła 
II odbywa się „Archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana 
Pawła II”, na które zapraszani są kapłani i wierni z poszczegól-
nych dekanatów Archidiecezji Krakowskiej. Modlitewne spo-
tkanie rozpoczyna się o godz. 17.00 Mszą św. wotywną o św. 
Janie Pawle II, następnie odbywa się Procesja Światła podczas 
której rozważane są tajemnice różańcowe ustanowione przez 
Jana Pawła II. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy pielgrzy-
mi oddają cześć relikwiom świętego papieża.

Idea nabożeństwa zrodziła się po beatyfikacji Jana Pawła 
II, kiedy to do sanktuarium byli zapraszani wierni, by modlić 
się o dar rychłej kanonizacji naszego patrona. Po jej dokona-
niu w 2014 roku, pielgrzymi – zgodnie z prośbą kard. Stani-
sława Dziwisza – przybywali tu, by dziękować za pontyfikat 
i kanonizację Jana Pawła II. W roku 2016 kard. Dziwisz usta-
nowił „Archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Paw-
ła II”, a w kwietniu 2017 r. abp Marek Jędraszewski zachę-
cił, „by ono stało się cyklicznym wydarzeniem w życiu na-
szej Archidiecezji”.

Nabożeństwa z prośbą 
o uzdrowienie i uwolnienie

Msze św. i nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie to spo-
tkania modlitewno–ewangelizacyjne w określonej formule. Roz-
poczynają się Mszą św. podczas której uczestniczymy w Męce 
i Zmartwychwstaniu Jezusa. Eucharystii i nabożeństwom prze-
wodniczy ks. Jan Reczek. 

Zawsze po Mszy św. ma miejsce uwielbienie animowane 
przez diakonię muzyczną, w trakcie którego są prowadzone 
modlitwy wstawiennicze w intencji uzdrowienia zarówno fi-
zycznego – z chorób oraz ich skutków, ale przede wszystkim 
w intencji uzdrowienia wewnętrznego – dotykającego spraw 
duchowych. 

Terminy Mszy św. w 2018 roku: 28 kwietnia, 9 czerwca, 8 
września, 24 listopada.

Początek o godz. 17.00.

Msza św. i nabożeństwo przy relikwiach 
św. Charbela 

Wszystkich czcicieli św. Charbela zapraszamy do naszego 
sanktuarium na comiesięczną modlitwę przy relikwiach świę-
tego. Każdego 28. dnia miesiąca o godz. 17.00 odprawiana 
jest Msza św. wotywna i nabożeństwo ku czci św. Charbela. 
Wtedy także relikwie świętego mnicha z Libanu są wystawio-
ne do publicznego kultu.

Pierwsze piątki małżonków
Pierwsze piątki małżonków w papieskim sanktuarium 

to droga prowadząca od pojednania z Bogiem w Sakramen-
cie Pokuty i Pojednania, poprzez Eucharystię do „rodziny sil-
nej Bogiem”.

Pierwsze piątki małżonków odprawiane są w Kościele Reli-
kwii od godziny 17.00 wg następującego porządku:
 Eucharystia
 Refleksja nad Listem do Rodzin św. Jana Pawła II
 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Rozważenie jednej tajemnicy różańcowej – z okazji 100–

lecia objawień fatimskich
  Możliwość otrzymania zadania formacyjnego na najbliż-

szy miesiąc – poznać, przyjąć, przeżywać razem z Maryją
  Błogosławieństwo Małżonków Najświętszym Sakra-

mentem
Istnieje także możliwość adoracji Najświętszego Sakramen-

tu w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa od godz. 15.00
Właściwe przeżycie pierwszych piątków małżonków jest 

możliwe dzięki:
  Przyjęciu Komunii świętej wynagradzającej – najistotniej-

szy akt w Pierwszy Piątek Miesiąca
  Przystąpieniu do Sakramentu Pokuty i Pojednania – może 

być przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca.
  Modlitwie Litanią do Serca Pana Jezusa oraz Aktem wy-

nagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
 Wzajemnym przeproszeniu i prośbie o wybaczenie
 Wspólnej Modlitwie Małżonków do Miłosiernego Ojca

Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
30–610 Kraków,
ul. Totus Tuus 32
Zakrystia: tel. 12–257–53–15; 513–425–060
www.sanktuariumjp2.pl
facebook.com/sanktuariumjp2.pl
e–mail: sanktuarium@diecezja.pl

ZDJĘCIA: KS. PAWEŁ KUMMER
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Dbaj
o słuch i głos

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.

P
olski skoczek, po raz 
kolejny, pokazał 
wielką klasę. Kamil 
Stoch ma za sobą se-
zon, o jakim moż-

na tylko marzyć. Po raz trze-
ci w karierze został mistrzem 
olimpijskim, zdobył Krysz-
tałową Kulę i w wielkim sty-
lu wygrał prestiżowy Turniej 
Czterech Skoczni, zwycięża-
jąc w każdym z czterech kon-
kursów (jako drugi skoczek 
w historii po Svenie Han-
nawaldzie). Skoczek z Zębu 
skromnie jednak twierdzi, 
że nadal ma rezerwy i może 
się rozwijać. 

„To był dla mnie niesa-
mowity sezon! Czy życio-
wy? Mam nadzieję, że taki 
jeszcze przede mną. Najbar-
dziej dumny jestem z tego, 
że od początku do końca 
utrzymałem wysoką formę. 
To uważam za swój najwięk-
szy sukces. Nad tym cały czas 
pracowałem z trenerami, żeby 
być wytrzymalszym, a także 
odporniejszym na różne sytu-
acje. I to się sprawdziło. Czu-
ję, że nadal mogę się rozwi-
jać i poprawiać swoje skoki. 
Chciałbym bardzo podzięko-
wać wszystkim ludziom, któ-
rzy pracowali na te sukcesy. 
Na pierwszym miejscu żona 
i rodzina, na kolejnym człon-
kowie sztabu, kibice <najlepsi 
na świecie> i sponsorzy. Jest 
wiele takich momentów, które 
chciałbym na długo zatrzymać 
w pamięci. Najbardziej cieszy 
mnie to, że w najpiękniejszych 
chwilach byli ze mną najbliż-
si, przede wszystkim żona, 
a poza nimi ludzie, z który-
mi pracuję, trenerzy i kole-
dzy z drużyny”. Na pytanie 
o momenty kryzysowe Kamil 
Stoch odpowiedział: „Były ta-
kie. Najgorszy tuż po Turnie-
ju Czterech Skoczni. Pojecha-
łem do Kulm, chciałem so-
bie polatać, ale byłem total-
nie wykończony. To, co dzia-
ło się w trakcie i po turnie-
ju musiało się gdzieś odło-
żyć. Chciałem polatać, a nie 

mogłem. Miałem jednak świa-
domość, że muszę kilka dni 
odpocząć. Wystarczyło pocze-
kać i wszystko wróciło do nor-
my” – podsumował sezon Ka-
mil Stoch.

Nasz skoczek wywalczył 
Puchar Świata z przewa-
gą 373 punktów nad dru-
gim Richardem Freitagiem. 
Tak mocno w swoich najlep-
szych latach rywalizacji nie 
dominował nawet Adam Ma-
łysz. 22 występy w Pucharze 
Świata, 9 zwycięstw, łącznie 
13 razy na podium – to fan-
tastyczny bilans Kamila. Po-
lak po raz drugi w karierze 
sięgnął po Kryształową Kulę 
i zostawił rywali daleko za ple-
cami. Świetnie było też na mi-
strzostwach świata w lotach: 
indywidualnie „srebro” i brą-
zowy medal w drużynie. Na-
reszcie zdobyliśmy historycz-
ny, pierwszy medal olimpij-
ski w drużynie – brązowy. 
Do tego Stoch dorzucił wy-
graną w cyklu Raw Air, Wil-
lingen Five, Raw Air, Planica 
7. Skoczek z Zębu skakał jak 
w transie! Wobec jego wiel-
kiej formy rywale byli bez-
radni. Mogli tylko z uznaniem 
patrzeć na to, jak wygrywa 
nasz mistrz. Kamil imponował 

formą od pierwszych do ostat-
nich zawodów. Na inaugura-
cję Pucharu Świata 2017/18 
18–19 listopada 2017 w Wi-
śle w konkursie indywidual-
nym był drugi, podobnie jak 
w drużynie z kolegami. For-
mę utrzymał do końca mar-
ca, by w wielkim stylu zwy-
ciężyć w dwóch konkursach 
lotów w słoweńskiej Plani-
cy. A po drodze były wielkie 
triumfy zwłaszcza na igrzy-
skach olimpijskich w Korei 
Południowej i Turnieju Czte-
rech Skoczni. 

Małą Kryształową Kulę za 
triumf w klasyfikacji Pucha-
ru Świata w lotach narciar-
skich odebrał Andreas Stjer-
nen, który zaledwie o siedem 
punktów pokonała Kamila 
Stocha oraz swojego roda-
ka Roberta Johanssona. Nasz 
mistrz stanął na drugim stop-
niu podium i po znakomitym 
weekendzie w Planicy niewie-
le zabrakło mu do tego, aby 
na swoim koncie zapisać zwy-
cięstwo również w tej klasyfi-
kacji. Zdecydowanie najlep-
szą drużyną w tym sezonie 
była reprezentacja Norwegii, 
która pewnie wygrała Puchar 
Narodów. W tej klasyfika-
cji Norwegowie zdobyli 7149 

punktów i zespół niemiec-
ki pokonali o prawie 1200 
punktów. Trzecie miejsce wy-
walczyła nasza reprezentacja. 
Podopieczni Stefana Hornga-
chera w tym sezonie zapisali 
na swoim koncie 5795 punk-
tów. Austriacki szkoleniowiec 
na rok przedłużył kontrakt 
z Polskim Związkiem Narciar-
skim z opcją przedłużenia go 
o kolejne lata. 

Kamila komplementował 
inny nasz wielki mistrz Adam 
Małysz, który z dumą twier-
dzi, że Kamil już dawno prze-
skoczył go swoimi sukcesa-
mi: „Nie ma co, Kamil Stoch 
z przytupem zakończył sezon! 
Wygrał dziewiąty konkurs 
w sezonie i turniej Planica 7. 
Niewiele zabrakło też do zwy-
cięstwa w klasyfikacji general-
nej lotów narciarskich. Ale na-
wet bez tego, lista osiągnięć 
Kamila z tej zimy jest impo-
nująca. Rzadko się zdarza, by 
jeden zawodnik tyle wygrał 
w tak krótkim czasie. Sezon 
był bardzo udany nie tylko in-
dywidualnie, bo przecież od-
nosiliśmy sukcesy i drużyno-
wo. Mamy medale najważniej-
szych imprez – igrzysk olim-
pijskich i mistrzostw świata 
w lotach. Ostatnie miesiące 
były dla mnie bardzo emocjo-
nujące. Na szczęście zazwy-
czaj były to pozytywne emo-
cje. Bardzo przyjemnie być 
częścią tej ekipy”.

Stoch został najstarszym 
skoczkiem, który zdobył Pu-
char Świata. Polak w maju 
skończy 31 lat. „Wolę sło-
wo doświadczony. Czuję się 
świetnie. Nie mam sobie nic 
do zarzucenia, jeśli chodzi 
o stan ducha i stan fizyczny. 
Ile jeszcze zamierzam skakać? 
Ile się da. Nie wiem” – stwier-
dził nasz mistrz. 

AGNIESZKA BIALIK

Kamil Stoch królem zimy!

Kamil Stoch wielkim zwycięzcą 

Turnieju Czterech Skoczni
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Święty Jan Paweł II miłośnikiem modlitwy różańcowej
„Powtarzając dobrze znane 

i drogie sercu modlitwy: Ojcze 
nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała 
Ojcu człowiek skupia się na roz-
ważaniu tajemnic zbawienia 
i przedstawia Bogu za wstawien-
nictwem Maryi, potrzeby własne 
i całej ludzkości, prosząc Chry-
stusa o siły, by mógł bardziej kon-
sekwentnie i wielkodusznie żyć 
Ewangelią. Kiedyś powszechny 
był zwyczaj codziennego odma-
wiania Różańca w rodzinie. Jak 
dobroczynne owoce przyniosłaby 
ta praktyka także dzisiaj! Maryjny 
Różaniec oddala niebezpieczeń-
stwa rozpadu rodziny, jest nieza-
wodną więzią jedności i pokoju”.

 Castel Gandolfo 1 X 1995

Święty Jan Paweł II był wiel-
kim promotorem lub – jak kto 
woli – propagatorem tej wzniosłej, 
a zarazem prostej modlitwy. Uka-
zuje ona w poszczególnych tajem-
nicach głębię z życia Pana Jezusa 
i Jego Matki – Maryi.

Wielokrotnie święty nasz rodak 
dawał świadectwo swego osobiste-
go przywiązania do tej modlitwy, 
zachęcając wiernych całego świa-
ta do jej odmawiania. Był przeko-
nany, że modlitwa różańcowa jest 
tarczą obronną dla człowieka przed 
napaścią złego ducha; że wzmacnia 
wiarę wlewając w serca ducha mi-
łości, odwagi, że dodaje sił w prze-
zwyciężeniu przeciwności.

Mówiąc o różańcu powiedział: 
„Różaniec jest to modlitwa, którą 
bardzo ukochałem (…). Przedziw-
na w swej istocie i głębi (…). Oto 
bowiem na kanwie słów Pozdro-
wienia Anielskiego przesuwają się 
przed oczyma naszej duszy główne 
momenty z życia Jezusa Chrystu-
sa (…) jakbyśmy obcowali z Panem 
Jezusem przez serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dzie-
siątki różańca, serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, któ-
re składają się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła, ludzko-
ści (…). W tajemnicach radosnych 
widzimy (…) radość rodziny, ma-
cierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej 
pomocy. W tajemnicach bolesnych 
rozważamy w Chrystusie (i razem 
z Jego Matką) wszystkie cierpienia 
człowieka. W tajemnicach chwa-
lebnych odżywają nadzieje życia 
wiecznego. W Chrystusie zmar-
twychwstałym cały świat zmar-
twychwstaje” (Rzym 7 XI 1983).

Wspomnieć w tym miejscu trze-
ba, że Jan Paweł II do 3 cząstek 
tajemnic różańca (radosne, bole-
sne, chwalebne) dopisał czwartą 
i nazwał ją „tajemnicami światła” 
(Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 
Pierwszy cud Pana Jezusa w Ka-
nie Galilejskiej, Głoszenie nauk 
o Królestwie Bożym, Przemienie-
nie na górze Tabor, Ustanowienie 
Eucharystii). Pragnął rozszerzyć 

dotychczasowe rozważania o nowe 
i jakże istotne i potrzebne współ-
czesnemu człowiekowi, aby Pan 
Jezus i Maryja stali się mu jesz-
cze bliżsi.

RÓŻANIEC I JEGO WZNIOSŁOŚĆ 
W HISTORII ŚWIATA I ŚWIĘTYCH

Stefan Piotrowski w „Miłujcie 
się!” (3/2002) napisał w bardzo 
prosty i przystępny sposób na te-
mat miejsca różańca w historii, 
zarówno świata, jak i poszczegól-
nych ludzi. Napisał na ten temat 
m.in.: „Początki modlitwy różań-
cowej (koniec XII w.) wiąże się 
zazwyczaj z postacią św. Domini-
ka. Legenda mówi, że Matka Boża 
wręczyła mu różaniec i nauczyła 
tej modlitwy. Prawda wygląda ina-
czej. Odmawianie 150 wezwań mo-
dlitewnych, odliczanych na węzeł-
kach czy kamyczkach było znane 
już wiele wcześniej i praktykowa-
ne przez braci zakonnych i mnisz-
ki, którzy chcieli się włączyć w re-
cytację przez kapłanów 150 psal-
mów (takie były początki brewia-
rza), ale nie umieli czytać. 

Kiedy na południu Francji za-
częła się szerzyć herezja albigen-
sów, żerująca na słabej wiedzy reli-
gijnej szerokich rzesz i wprowadza-
jąca wielkie zamieszanie dla mo-
ralności i porządku społecznego, 

św. Dominik stał się narzędziem 
w ręku Boga. Rozpoczął akcję kate-
chizującą, nauczając podstaw wiary 
chrześcijańskiej. Jako natchniony 
kaznodzieja, a równocześnie trzeź-
wy realista, zdawał sobie sprawę, 
że wykład prawd wiary musi być 
prosty, jasny i urozmaicony, więc 
gdy widział, że uwaga słuchaczy 
słabnie, swoje nauczanie przery-
wał na chwilę modlitwy, którą gło-
śno odmawiali wszyscy zebrani. 
I tu sięgnął do doświadczeń bra-
ci zakonnych, recytujących po kil-
kakroć „Ojcze nasz” i „Zdrowaś 
Maryjo”. Ta praktyka modlitewna 
(zwana wówczas „Psałterzem Bło-
gosławionej Maryji”): rozważanie 
głównych treści ewangelicznych, 
przeplatane odmawianiem najbar-
dziej znanych modlitw, przyjęła się 
bardzo szybko i przyniosła błogo-
sławione owoce. 

Historycy twierdzą, że dzięki 
modlitwie różańcowej ponad 100 
tys. ludzi tkwiących w herezji al-
bigensów, powróciło na łono Ko-
ścioła katolickiego. Papież Pius V 
nadał modlitwie różańcowej mniej 
więcej jej obecny kształt: „Ojcze 
nasz” i 10 „Zdrowaś Maryjo” po-
łączone z rozważaniem życia Pana 
Jezusa. Za jego pontyfikatu nastą-
piło wydarzenie epokowe: ocalenie 
Europy przez różaniec. 

W 1571 roku potężna turecka 
flota wyruszyła na podbój Europy. 
Wszystkie państwa chrześcijańskiej 
Europy miały za mało okrętów i nie 
były w stanie stawić czoła nawale tu-
reckiej. Sułtan wiedząc o tym, był 
pewien zwycięstwa. Nawet nosił się 
z zamiarem, by w bazylice św. Pio-
tra urządzić stajnię dla swoich koni. 
Było to straszliwe zagrożenie dla ca-
łej chrześcijańskiej Europy. Papież 
Pius V zarządził nieustanną modli-
twę różańcową. Żołnierze przygoto-
wywali się do bitwy przez modlitwę 
różańcową, trzydniowy post i przy-
stąpienie do sakramentów spowie-
dzi i Eucharystii. W całej Europie 
modlono się na różańcu, organizu-
jąc procesje różańcowe. I rzeczy-
wiście stał się cud. 7 października 
1571 r. niewielka flotylla wenecka 
i hiszpańska odniosła druzgocące 
zwycięstwo nad flotą turecką. Don 
Juan, dowódca zwycięskiej floty 
pod Lepanto, w zatoce Korynckiej, 
tak napisał do państw, które wzię-
ły udział w krucjacie: „To nie gene-
rałowie, nie bataliony czy oręż dały 
nam zwycięstwo, lecz Matka Boża 
Różańcowa”. 

Od tego czasu modlitwa ró-
żańcowa została radością przyję-
ta przez cały świat chrześcijański. 

Święty Alfons Liguori powie-
dział: „Mury Jerycha nie runęły 
szybciej na dźwięk trąb Jozuego niż 
fałszywe nauki znikały po szczerej 
modlitwie różańcowej. Sadzaw-
ka w Jerozolimie nie była tak lecz-
nicza dla ran chorych na ciele, jak 
różaniec jest lekarstwem dla cho-
rych na duchu”. 

Święty Ludwik Maria Grignon 
de Montfort, zwany nadzwyczaj-
nym kaznodzieją różańcowym, od-
mawiał codziennie różaniec, anga-
żując w tę modlitwę całe swoje ser-
ce. Często powtarzał: „Z całego 
serca proszę was, abyście codzien-
nie odmawiali różaniec. Gdy śmierć 
będzie blisko, błogosławić będzie-
cie tę godzinę, w której wzięliście 
sobie do serca to, co wam mówi-
łem. Moje Zdrowaś Maryjo, mój 
różaniec z piętnastoma czy pię-
cioma dziesiątkami jest modlitwą 
i niezawodną próbą, przy pomocy 
której mogę odróżnić tych, którzy 
są prowadzeni przez Ducha Bożego 
od tych, którzy są zwodzeni przez 
diabła. Nawet gdy jesteś na kra-
wędzi potępienia, nawet gdy jesteś 
jedną nogą w piekle, nawet jeże-
li zaprzedałeś swoją duszę diabłu, 
różaniec wyjedna ci skruchę i prze-
baczenie grzechów”. 

Błogosławiony Allan opowiada 
o zakonnicy, która miała wielkie 
nabożeństwo do różańca. Po śmier-
ci ukazała się jednej ze swoich 
sióstr i powiedziała: „Gdyby po-
zwolono mi powrócić do mego cia-
ła, by mieć możliwość odmówienia 
chociaż jednego Zdrowaś Maryjo 
– nawet gdybym miała modlić się 
w pośpiechu i bez należytego sku-
pienia – chętnie przeszłabym przez 
cierpienia ostatniej choroby jeszcze 
raz, aby móc uzyskać łaski płyną-
ce z tej modlitwy”. 

Biskup, który miał zadecydować, 
czy wyświęcić na kapłana przyszłe-
go proboszcza z Ars, bał się podję-
cia takiej decyzji, ponieważ św. Jan 
Maria Vianney nie dawał sobie rady 
z nauką. W końcu biskup postawił 
decydujące pytanie: „Czy umiesz 
odmawiać różaniec?”, „Kocham 
tę modlitwę” odpowiedział Vian-
ney. Słysząc taką odpowiedź bi-
skup powiedział: „Wyświęćmy go. 
Będzie dobrym księdzem”. 

Pewien student uniwersytetu ja-
dący pociągiem z Dijon do Paryża 
zajął miejsce obok skromnie ubra-
nego mężczyzny, który odmawiał 
różaniec, wolno przesuwając pa-
ciorki w palcach. „Proszę skorzy-
stać z mojej rady i wyrzucić ten 
różaniec przez okno i trochę po-
czytać, co na temat wiary w Boga 
mówi nauka. Proszę mi dać pań-
ski adres a ja prześlę panu litera-
turę, która panu w tej sprawie po-
może”. Mężczyzna podał młode-
mu człowiekowi swoją wizytówkę: 
„Ludwik Pasteur, Dyrektor Insty-
tutu Badań Naukowych, Paryż”. 
Ludwik Pasteur był jednym z naj-
większych naukowców w XX wieku 
i twórcą nowoczesnej bakteriologii. 
Każdego dnia odmawiał różaniec”. 

100–LECIE OBJAWIEŃ MATKI 
BOŻEJ W FATIMIE (2017)

Mówiąc o modlitwie różańcowej 
nie sposób nie wspomnieć o prze-
żywanej w 2017 roku setnej rocz-
nicy objawień Matki Najświętszej 
w Fatimie (1917), która – jak wie-
my – usilnie prosiła ludzi, aby od-
mawiać każdego dnia tę modlitwę.

Przypomniał o tej prośbie Mat-
ki Bożej Ojciec Święty Jan Paweł II 
podczas pobytu w Fatimie 13 maja 
1982 roku mówiąc, że najistotniej-
szą treścią fatimskiego orędzia jest 
wezwanie aby „modlić się, modlić 
się i jeszcze raz modlić się”. Jeżeli 
chcesz wzrastać w świętości, ucie-
kaj się pod opiekę Maryi Dziewicy, 
która jest twoją prawdziwą Mamą! 
Matka Boża objawiając się w Fati-
mie, przyszła do nas, Jej ukocha-
nych dzieci, aby ostrzec i uchronić 
przed wielkim niebezpieczeństwem 
utraty życia wiecznego. Pierwszym 
krokiem w kierunku piekła jest za-
niedbanie modlitwy. Jeżeli ktoś 
przestanie się modlić, bardzo szyb-
ko utraci wiarę i stanie się bezwol-
nym narzędziem w rękach sił zła. 
Zaprzestanie modlitwy prowadzi 
do utraty wiary i zniewolenia przez 
różnego rodzaju grzechy. Kto się 
nie modli, nie ma siły, by obronić 
się przed działaniem diabła, który 
„ jak lew ryczący krąży szukając 
kogo pożreć” (1P 5,8). 

Niech wezwanie świętego Jana 
Pawła II będzie dla nas zachę-
tą, aby jak najczęściej – najlepiej 
każdego dnia – odmawiać róża-
niec święty. Niech zachętą będzie 
również obecna sytuacja w świe-
cie pełnym nienawiści, zakłama-
nia, niepokoju.

 Zebrał i opracował:

KS. MAREK RUSECKI
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Rozmowy o sprawach 
zasadniczych.
Nowa książka 
prof. Andrzeja Nowaka

Polska trzy razy musiała budować swoją państwowość. 
Pierwszy stało się to raz w czasach Mieszka I i Bolesława Chro-
brego, drugi raz w listopadzie 1918 r. i wreszcie trzeci raz 
w 1989 r. O dochodzeniu do tej trzeciej niepodległości trak-
tuje wydana właśnie przez krakowskiego Białego Kruka naj-
nowsza książka prof. Andrzeja Nowaka zatytułowana „Filary 
niepodległości”.

Autor – znany historyk i publicysta – zebrał w niej swoje 
rozmowy z ludźmi, którzy dla procesu odzyskania tej trzeciej 
niepodległości położyli niepoślednie zasługi. Rozmowy te prze-
prowadzał od lat, a spora ich część ukazała się w wychodzącym 
w Krakowie dwumiesięczniku „Arcana”, którego prof. Nowak 
był długoletnim redaktorem naczelnym. I tak wśród rozmów-
ców profesora znaleźli się: współzałożycielka „Solidarności” 
Anna Walentynowicz, premier Jan Olszewski, prezes ZChN 
Wiesław Chrzanowski, prezes PC i PiS Jarosław Kaczyński, 
minister Antoni Macierewicz i poeta Jarosław Marek Rymkie-
wicz. Zestaw ten uzupełniają prezydenci Lech Kaczyński i An-
drzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski.

Czym podyktowany był taki dobór rozmówców? Oddajmy 
głos samemu autorowi, który tak ich charakteryzuje: „Matka 
chrzestna >>Solidarności<<, założyciel KOR i dwaj autorzy 
statutu NSZZ >>Solidarność<<, trzech premierów, dwóch 
prezydentów Rzeczypospolitej, literacki prorok wolnej, niepo-
skromionej polskości oraz dzisiejszy następca na krakowskiej 
stolicy biskupiej św. Stanisława i św. Jana Pawła”. To chyba 
wystarcza za uzasadnienie wyboru.

Swoich interlokutorów prof. Nowak z jednej strony pyta 
o rzeczy bieżące, istotne w momencie odbywania rozmowy 
(wywiady zostały przeprowadzone w latach 1995–2018): jak 
wygrać nadchodzące wybory, jak uzdrowić gospodarkę, jak 
opanować niechętne media, jaka powinna być polska polityka 
zagraniczna itp. Z drugiej zaś strony pyta o kwestie zasadni-
cze: jakie powinno być miejsce Polski w Europie (i czy w ogóle 
nasz kraj powinien w niej być), jak w nowych czasach rozegrać 

geopolityczne położenie Polski między Niemcami a Rosją, jak 
przebudować świadomość społeczną w pożądanym kierunku, 
jak wreszcie utrwalić zdobyte niedawno bezpieczeństwo i nie-
podległość.

Niektórych swoich rozmówców (Lecha Kaczyńskiego, An-
drzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego) prof. Nowak pyta 
o zdarzenia, przeżycia i lektury o charakterze formującym, ta-
kie które wpłynęły na ich poglądy, postrzeganie świata i życio-
we losy. W tych akurat przypadkach okazuje się, że najwięk-
sze znaczenie dla rozmówców miała tragiczna ale i piękna pol-
ska historia. Lech Kaczyński i Mateusz Morawiecki (ten dru-
gi to wszak historyk z wykształcenia) to pasjonaci historii, do-
brze w niej obeznani, mający swoich bohaterów i antybohate-
rów, ulubione okresy, zjawiska i wydarzenia. Z kolei na An-
drzeja Dudę wpływ miało patriotyczne harcerstwo, w którym 
za młodu aktywnie działał, oraz kontakt z odchodzącym już 
wtedy środowiskiem krakowskich legionistów. Po raz kolejny 
więc okazuje się, że historia rządzi wśród naszych konserwa-
tywnych polityków.

Czytanie po latach rozmów z politykami jest ciekawe tak-
że z innego powodu. Pozwala bowiem zweryfikować ich umie-
jętności przewidywania politycznej sytuacji w naszym kraju 
i przekonać się, czy rzeczywiście są tacy nieomylni, jak niekie-
dy twierdzą. I również pod tym względem książka prof. Nowa-
ka warta jest uważnej lektury.
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Warto przeczytać

Mistrzowska gra 
o niepodległość

Sformułowanie „11 listopada 1918 r. Polska odzyskała 
niepodległość” stało się poręcznym zwrotem używanym każ-
dego roku w okolicach listopadowego Święta Niepodległo-
ści. Slogan ten – powtarzany w mediach, szkołach, a nawet 

niektórych publikacjach – zastąpił głębszą refleksję nad tym, 
co właściwie wtedy się stało. Setna rocznica odzyskania przez 
nasz kraj niepodległego bytu jest dobrą okazją, by przybli-
żyć szerszemu gronu odbiorców okoliczności przywrócenia 
Polski na mapę Europy jesienią 1918 r. Pokazać, jak to się 
stało, dzięki komu i wbrew czemu.

Temu właśnie służy wydana przez krakowskie wydaw-
nictwo Biały Kruk publikacja prof. Wojciecha Roszkowskie-
go pt. „Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego”. Znany histo-
ryk postanowił w niej opisać długą i wcale nie łatwą drogę 
do niepodległości. Oto bowiem na początku Wielkiej Woj-
ny nic nie wskazywało, że Polska może się odrodzić. Ow-
szem, wybuchł konflikt między państwami rozbiorowymi, 
o który modliły się pokolenia Polaków, ale zaborcy – jakby 
ciągle połączeni tradycyjnymi antypolskimi porozumienia-
mi – nie kwapili się do poruszania sprawy polskiej. Podob-
nie państwa zachodnie, dla których Polska była tylko i wy-
łącznie „wewnętrzną sprawą Rosji”.

Dopiero usilne i wytrwałe działania wielu polskich po-
lityków i wojskowych podczas wojny sprawiły, że w umy-
słach europejskich decydentów z czasem zaczęła się poja-
wiać świadomość, że kwestia Polski musi jakoś zostać roz-
wiązana. Polityczne milczenie złamał akt 5 listopada wyda-
ny w 1916 r. przez Niemcy i Austro–Węgry, a potem dwie 
rewolucje w Rosji i upadek caratu. Gdy doszły do tego jesz-
cze militarne klęski wszystkich trzech zaborców, jesienią 
1918 r. droga do przejęcia władzy na ziemiach polskich sta-
nęła otworem.

To był jednak tylko początek drogi do niepodległości. 
Bo jak pisze w „Mistrzowskiej grze” prof. Roszkowski, przed 
ówczesnym kierownikiem odrodzonego państwa polskiego 
Józefem Piłsudskim, piętrzył się ogrom niewyobrażalnych 
wręcz trudności. Młode państwo obejmowało tylko Kongre-
sówkę i Zachodnią Galicję. Reszta polskich ziem była ciągle 
pod faktycznym władaniem dawnych zaborców lub powsta-
jących na ich miejscu nowych państw. Walki o terytorium 
i granice trzeba było prawie od razu toczyć z Ukraińcami, 
Niemcami, Czechami, bolszewikami i Litwinami. A wojska 
było mało, zaledwie parę tysięcy...

Równie poważna była sytuacja wewnętrzna. Pod wpły-
wem rewolucji w Rosji nastroje dużej części społeczeństwa 
były radykalne. Domagano się reform społecznych, parce-
lacji majątków ziemskich, poprawy losu robotników i chło-
pów. Z kolei warstwy wyższe obawiały się rewolucji na wzór 
bolszewicki, i w ogóle jakiejkolwiek rewolucji. Zadanie stoją-
ce przed Piłsudskim – by zachować spokój i społeczną rów-
nowagę – było więc niezmiernie trudne. W dodatku nowa 
Polska uznawana była początkowo tylko przez... Niemcy. 
Zwycięskie mocarstwa zachodnie ufały zaś rezydującemu 
w Paryżu Komitetowi Narodowemu Polskiemu kierowane-
mu przez niechętnego Piłsudskiemu Romana Dmowskiego. 
Kraj był zrujnowany wojną, pozbawiony administracji, bu-
dżetu, przemysłu itd., itd.

Lektura „Mistrzowskiej gry” pokazuje, jak ówczesnym 
polskim politykom – z Piłsudskim na czele – udało się wyjść 
z tej fatalnej sytuacji. Dzięki współdziałaniu, powściąganiu 
własnych ambicji i wytężonej pracy dla dobra kraju, udało 
się utrzymać porządek społeczny, a w krótkim czasie stwo-
rzyć prawie milionową armię, sformować rząd (potem dru-
gi), rozpisać wybory do Sejmu i uzyskać międzynarodowe 
uznanie. To była właśnie ta mistrzowska gra przeprowadzo-
na przez Piłsudskiego w 1918 i 1919 r., której przebieg i ku-
lisy – także ku nauce dzisiejszych polityków – świetnie opi-
sał prof. Roszkowski.
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Każdy kierowca, który wyrusza w dłuższą 
trasę powinien zdawać sobie sprawę z tego, 
że po paru godzinach jazdy może zacząć 
odczuwać silne znużenie i senność. Jest 
to naturalna reakcja organizmu na stres 
i zmęczenie wynikające z wielogodzinnego 
przebywania w jednej pozycji i silnego 
skupienia. Zmęczenie istotnie osłabia 
naszą zdolność szybkiego reagowania i jest 
częstą przyczyną wypadków drogowych. 
Jak sobie z nim radzić podczas długich 
tras i skutecznie reagować na pierwsze 
niepokojące objawy?

 

Co powoduje senność u kierowców i jak jej 
uniknąć? 
Pierwsze oznaki zmęczenia ? - nie ignoruj ich 
Podczas długiej jazdy samochodem organizm 
wysyła nam sygnały ostrzegawcze. Pierwszy-
mi oznakami zmęczenia mogą być: łzawiące 
i szczypiące spojówki, uczucie zdrętwienia 
w karku, delikatne lub intensywne skurcze 
w łydkach lub na rękach. Następnie zaczyna-
my odczuwać ogólne zobojętnienie i rozkoja-
rzenie, a nasze reakcje stają się coraz wolniej-
sze. W pewnym momencie możemy nawet 

przestać zwracać uwagę na znaki drogowe 
czy zapomnieć włączyć kierunkowskaz. Po kli-
ku godzinach jazdy mogą wystąpić także szu-
my uszne lub nawet delikatne „omamy wzor-
kowe” – możemy ich doświadczyć zwłaszcza 
w nocy, wpływem intensywnego światła z na-
przeciwka.
Wymienione symptomy świadczą o tym, że 
lada chwila możemy poczuć tak intensywne 
zmęczenie, że nie będziemy już w stanie bez-
piecznie zatrzymać samochodu. By nie do-
puścić do zaśnięcia za kierownicą i dojechać 
bezpiecznie do celu pod żadnym pozorem 
nie powinniśmy ignorować pierwszych oznak 
znużenia czy senności. Im wcześniej je u sie-
bie zauważymy, tym większa szansa, że zare-
agujemy w porę i unikniemy wypadku. 

Jak przygotować się do jazdy i zabezpieczyć 
przed utratą energii i znużeniem? 
W kryzysowej sytuacji z pewnością pomoże 
nam postój na krótką, choćby 20 minutową 
drzemkę. Należy jednak pamiętać, że jest to 
półśrodek – dosyć skuteczny, ale nie gwa-
rantuje, że uczucie senności po jakimś czasie 
znów nie powróci. Dobrym sposobem na 
rozbudzenie są również częste postoje uroz-
maicone kilkoma ćwiczeniami ruchowymi. 
Powszechnie uważa się, że „lekiem” na sen-
ność jest mocna, gorąca kawa. W chwilach 
zmęczenia wielu kierowców często sięga po 
nią lub po napoje energetyczne zawierające 
kofeinę. Niestety to rozwiązanie ma sporo 
wad. Napoje energetyczne, spożywane pod-
czas jazdy, często rozlewają się, podobnie 
jak gorąca kawa czy herbata, której wylanie 
może skutkować poparzeniem, a w konse-
kwencji wypadkiem drogowym. Alternatywą 
dla napojów wspomagających mogą być 

cukierki ziołowe, np.: Żeńszeniowo-Imbirowe 
renomowanej niemieckiej firmy Reutter, któ-
re wspierają witalność. Nie wszyscy wiedzą 
o tym, że sam proces ssania cukierków pobu-
dza organizm. Dzięki połączeniu naturalnych 
ekstraktów żeń-szenia i imbiru cukierki Żeń-
szeniowo-Imbirowe będa dobroczynne pod-
czas dalekich podróży.
 

Naturalne i zdrowe pobudzenie – Żeńszeń 
i Imbir
Żeń-szeń to zioło, którego właściwości zdro-
wotne są wykorzystywane w tradycyjnej me-
dycynie Dalekiego Wschodu od ponad 4000 
lat. Ma on pozytywny wpływ na zwiększenie 
wydolności organizmu i redukowanie zmę-
czenia. Ponadto wspomaga układ krążenia, 
działa przeciwmiażdżycowo oraz pomaga 
w obniżaniu ciśnienia krwi. Co więcej wspie-
ra układ odpornościowy, a ze względu na 
antyoksydacyjne właściwości, chroni wątro-
bę przed negatywnym wpływem wolnych 
rodników. Imbir natomiast nie tylko pobudza 
i pozwala odzyskać energię, ale także wspo-
maga koncentrację. 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZMĘCZENIEM 
PODCZAS DŁUGIEJ JAZDY SAMOCHODEM? 

Znakomite Cukierki Żeńszeniowo-Imbirowe znanej firmy Reutter są dobrym 
rozwiązaniem nie tylko dla zawodowych kierowców, ale także dla wszystkich, którzy 
często jeżdżą samochodem lub wyruszają w długie trasy. Zawierają naturalne 
ekstrakty z pobudzającego, dodającego siły i poprawiającego koncentrację żeń-szenia 
oraz zwiększającego odporność i przywracającego siły witalne imbiru. 

Fachowcy z fabryki Reutter od ponad stu lat dostarczają produkty powstające na bazie 

wysokogatunkowych i naturalnych ekstraktów roślin. Wyruszając w trasę zabierz ze sobą oryginalne 

cukierki Żeńszeniowo-Imbirowe firmy Reutter. To nie jedyne tej firmy tak dobre cukierki z wyciągami 

roślin. Podczas klimatyzowanej podróży wysycha gardło. Wtedy polecamy Cukierki Szałwiowe z miodem 

z ekstraktem oraz olejkiem szałwii i witaminą C, także firmy Reutter. Szałwia i witamina C pomaga 

w nawilżaniu śluzówek jamy ustnej i gardła. Cukierki Szałwiowe Reuttera zostały wielokrotnie prestiżowo 

wyróżnione i są chwalone przez klientów. Warto także rekomendować Reuttera markowe Cukierki 

Aloesowe, Melisowe, z Czarnym Bzem oraz inne ich mistrzowskie produkty. Cukierki Żeńszeniowo-Imbirowe 

z wysokiej jakości naturalnymi ekstraktami żeń-szenia i imbiru oraz inne dobroczynne cukierki ziołowe 

z wartościowymi wyciągami roślin od Reuttera są dostępne w aptekach i zielarniach.


