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Historia niezwykłego człowieka
K

iedy czytamy jego życiorys, 
słuchamy wspomnień lu-
dzi, którzy byli blisko nie-
go – widzimy w wyobraź-
ni wiele obrazów. Kajaki, 

góry, spotkania, Msze święte, modli-
twa. Jego czas był rozpisany na mi-
nuty. Nigdy nie żałował go nikomu, 
zwłaszcza Panu Bogu.

Lolek z Wadowic 
Ród Wojtyłów sięga korzenia-

mi końca XVIII wieku. Wywodzi 
się od Macieja Wojtyły urodzonego 
w 1765 roku. Karol Wojtyła przy-
szedł na świat w Wadowicach, 18 
maja 1920 roku. Był jednym z trójki 
dzieci Karola i Emilii Wojtyłów. Miał 
siostrę Olgę, która zmarła w wie-
ku niemowlęcym i brata Edmun-
da, ur. 28 sierpnia 1906 roku. Ed-
mund studiował medycynę na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, pracował 
w szpitalu w Bielsku–Białej. Zmarł 
w 1932 r. na szkarlatynę, którą za-
raził się od chorych.

Ojciec – Karol senior był urzędni-
kiem administracji wojskowej w ran-
dze porucznika. W wiedeńskim ar-
chiwum wojskowym odnotowane 
zostały następujące zapiski na jego 
temat: „nadzwyczaj dobrze rozwi-
nięty, prawego charakteru, poważ-
ny, dobrze ułożony, skromny, dba-
ły o honor, z silnie rozwiniętym po-
czuciem obowiązku, bardzo dobro-
duszny i niezmordowany”.

Matka – Emilia zajmowała się 
dziećmi i domem. Prawdopodob-
nie ukończyła szkołę sióstr Miłości 
Bożej przy ul. Pędzichów w Krako-
wie. Swego synka Karola wychowy-
wała w atmosferze pobożności. Ma-
rzyła, aby jeden z jej synów został 
księdzem. 

„Ona chciała mieć dwóch synów: 
lekarza i księdza; mój brat był leka-
rzem, a ja mimo wszystko zostałem 
księdzem” – po latach w rozmowie 
z André Frossardem dziecięce swe 
lata wspominał Jan Paweł II. 

Emilia zmarła przedwcześnie, 
w 1929 roku, w wieku 45 lat. Zo-
stała pochowana na cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie. Dzień po po-
grzebie Karol senior zabrał swo-
ich dwóch synów do sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, by tam 
szukać pocieszenia. 

W 1926 roku Karol rozpoczął 
naukę w męskiej, 7–klasowej Szko-
le Powszechnej im. Marcina Wa-
dowity w Wadowicach. Był do-
brym uczniem, chłopcem pogod-
nym, przyjaznym i religijnym. Szyb-
ko został ministrantem. We wrze-
śniu 1930 r. zaczął uczęszczać 

do I Państwowego Gimnazjum Mę-
skiego. To tu odkrył szczególne za-
miłowanie do lekcji języka polskie-
go, poezji i teatru. Pierwszą wysta-
wioną sztuką, w której zagrał Karol 
była „Antygona” Sofoklesa. Grał tak-
że w „Balladynie”, „Ślubach panień-
skich” oraz w „Nie–Boskiej kome-
dii”. Lata gimnazjalne były również 
czasem nawiązywania głębokich re-
lacji i przyjaźni, z których wiele prze-
trwało przez całe życie. 

Wraz z ojcem Karol często 
wspólnie czytał Pismo św., razem 

pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i wyruszali na górskie szla-
ki. Karol senior zaszczepił w synu 
zainteresowanie historią Polski i chęć 
podróżowania. W 1938 r. przepro-
wadzili się do Krakowa, gdzie za-
mieszkali w domu przy ul. Tyniec-
kiej 10.

W 1999 roku w Wadowicach, 
podczas pielgrzymki do Ojczyzny 
Jan Paweł II mówił: 

„Z synowskim oddaniem całuję 
próg domu rodzinnego, wyrażając 
wdzięczność Opatrzności Bożej za 

dar życia przekazany mi przez mo-
ich Rodziców, za ciepło rodzinnego 
gniazda, za miłość moich najbliż-
szych, która dawała poczucie bezpie-
czeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy 
przychodziło zetknąć się z doświad-
czeniem śmierci i trudami codzien-
nego życia w trudnych czasach”.

„Bóg chce, ażebym został 
kapłanem”

Po maturze, Karol rozpoczął stu-
dia z filologii polskiej na Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jednak dane mu było ukoń-
czyć tylko pierwszy rok. 6 listopada 
1939 r. Niemcy zlikwidowali Uni-
wersytet wywożąc jego profesorów 
do obozu koncentracyjnego w Sach-
senhausen. 

Zafascynowanie teatrem i rolą 
słowa, mimo zagrożeń, jakie nio-
sła ze sobą wojna, było w Karo-
lu wciąż żywe. Młody Wojtyła czy-
tał wiele dzieł literackich i sam pisał 
swoje pierwsze młodzieńcze utwo-
ry. Od października 1939 r. razem 
z Tadeuszem Kwiatkowskim i Danu-
tą Michałowską spotykał się wieczo-
rami w domu Juliusza Kydryńskie-
go, gdzie z podziałem na role czyta-
li wielką literaturę polską. W sierp-
niu 1941r. z grupy tej powstał Teatr 
Rapsodyczny, na czele którego sta-
nął Mieczysław Kotlarczyk, wado-
wicki przyjaciel Karola. 

Ważne dla formacji przyszłego 
papieża okazały się również orga-
nizowane w parafii św. Stanisła-
wa Kostki na Dębnikach spotkania 
dla męskiej młodzieży. Tam właśnie 
młody Karol poznał Jana Tyranow-
skiego, który był animatorem gru-
py Żywego Różańca i naśladowcą 
św. Jana od Krzyża. Tyranowski był 
świeckim ojcem duchownym. Uczył 
młodzieńców podstawowych metod 
pracy nad sobą i odkrywał przed 
nimi głębokie bogactwo pism św. 
Jana od Krzyża. Karol Wojtyła od-
nalazł w nich wskazówki dla rozwo-
ju własnego życia kontemplacyjnego. 

We wrześniu 1940 roku Ka-
rol rozpoczął pracę jako robotnik 
w kamieniołomie na Zakrzówku, 
a rok później w fabryce sody Solvay 
w Borku Fałęckim. Początek roku 
1941 przyniósł Karolowi bolesne 
i trudne doświadczenie: 18 lutego 
zmarł Jego ojciec. Został pochowa-
ny obok swej żony Emilii, w rodzin-
nym grobowcu Wojtyłów na cmenta-
rzu Rakowickim w Krakowie. 

Po latach Jan Paweł II tak wspo-
minał postać ojca w rozmowie z A. 
Frossardem:

„Moje lata chłopięce i młodzień-
cze łączą się przede wszystkim z po-
stacią ojca, którego, życie duchowe 
po starcie żony i starszego syna nie-
zwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bli-
ska na jego życie, widziałem, jak 
umiał od siebie wymagać, widzia-
łem, jak klękał do modlitwy. To było 
najważniejsze w tych latach, które 
tak wiele znaczą w okresie dojrze-
wania młodego człowieka. Ojciec, 
który umiał sam od siebie wymagać, 
w pewnym sensie nie musiał już wy-
magać od syna. Patrząc na niego, na-
uczyłem się, że trzeba samemu so-
bie stawiać wymagania i przykła-
dać się do spełnienia własnych obo-
wiązków. Ten mój Ojciec, którego 
uważam za niezwykłego człowie-
ka, zmarł – prawie że nagle – pod-
czas drugiej wojny światowej i oku-
pacji, zanim ukończyłem dwudziesty 
pierwszy rok życia”.

Karol powoli odkrywał w so-
bie powołanie do życia zakonnego. 
Dwukrotnie usiłował wstąpić do za-
konu karmelitańskiego. Za pierw-
szym razem okazało się to niemoż-
liwe z powodu niemieckiej okupa-
cji. Niemcy zabraniali ludziom mło-
dym i zdrowym zwolnień z pracy. 
Poza tym nowicjat w Czernej był za-
mknięty. Wojtyła podjął zatem de-
cyzję o wstąpieniu do podziemne-
go Krakowskiego Seminarium Du-
chownego. Miało to miejsce jesie-
nią 1942 r. 
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W seminarium rozpoczął stu-
dia z filozofii i teologii, które po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści kontynuował na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. W czasie studiów po raz kolejny 
usiłował wstąpić do karmelitów bo-
sych. Jego prośba spotkała się jednak 
z odmową przełożonych. 

13 października 1946 r. w kaplicy 
Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 
z rąk Ks. Kard. Stefana Sapiehy Ka-
rol przyjął święcenia subdiakonatu, 
a tydzień później – diakonatu. Świę-
cenia prezbiteratu otrzymał 1 listo-
pada 1946 r. także z rąk Ks. Kard. 
Stefana Sapiehy. W Dzień Zadusz-
ny, 2 listopada 1946 roku na Wawe-
lu w krypcie św. Leonarda odprawił 
trzy Msze święte za dusze zmarłych 
rodziców i brata. Mszę św. prymicyj-
ną dla przyjaciół odprawił na Wawe-
lu 4 listopada. Kolejną Mszę św. pry-
micyjną odprawił w kościele parafial-
nym św. Stanisława Kostki na Dęb-
nikach, a kilka dni później w kościele 
parafialnym Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Wadowicach.

W swojej książce „Dar i tajemni-
ca” Jan Paweł II tak pisze o tym okre-
sie swojego życia: 

„Czas ostatecznego dojrzewa-
nia mojego powołania kapłańskie-
go (…) łączy się z okresem dru-
giej wojny światowej, z okresem 
okupacji nazistowskiej. Czy można 
to uważać za zwykły zbieg okolicz-
ności? Czy też istnieje jakiś głęb-
szy związek pomiędzy tym, co doj-
rzewało we mnie, a wydarzeniami 
historycznymi? Na tak postawio-
ne pytania trudno odpowiedzieć. 
W planach Bożych nic nie jest przy-
padkowe. Myślę, że skoro Bóg mnie 
powoływał, to we właściwym mo-
mencie powołanie to musiało się ob-
jawić. A że tym momentem okazała 
się druga wojna światowa, to nada-
je to całemu temu procesowi szcze-
gólnego zabarwienia. Powołanie, 
które dojrzewa w takich okolicz-
nościach, nabiera nowej wartości 
i znaczenia. (...)

Straciłem w tym czasie mojego 
Ojca, ostatniego człowieka z mojej 
najbliższej rodziny. Wszystko to sta-
nowiło także w znaczeniu obiektyw-
nym jakiś proces odrywania od po-
przednich własnych zamierzeń, po-
niekąd wyrywania z gleby, na któ-
rej dotychczas rosło moje człowie-
czeństwo.

Jednakże nie był to tylko pro-
ces negatywny. Równocześnie bo-
wiem coraz bardziej jawiło się w mo-
jej świadomości światło: Bóg chce, 
ażebym został kapłanem. Pewnego 
dnia zobaczyłem to bardzo wyraź-
nie: był to rodzaj jakiegoś wewnętrz-
nego olśnienia. To olśnienie niosło 
w sobie radość i pewność innego po-
wołania. I ta świadomość napełniła 
mnie jakimś wielkim wewnętrznym 
spokojem”.

Wujek i duszpasterz
Młody ksiądz Karol Wojtyła kil-

ka dni po święceniach, 15 listopa-
da 1946 roku, wyjechał na studia 
do Rzymu. Tam, na Uniwersyte-
cie św. Tomasza z Akwinu Angeli-
cum, kontynuował prace badawcze 
nad mistyką św. Jana od Krzyża. 19 
czerwca 1948 r. ukończył na ten te-
mat rozprawę doktorską. 28 lip-
ca tego samego roku wrócił do Pol-
ski i podjął pracę duszpasterską 

w parafii w Niegowici, gdzie przez 
rok był wikariuszem. 

Papież Jan Paweł II o podróży 
do Niegowici wspomina w swojej 
książce pt. Dar i Tajemnica:

„Najpierw dowiedziałem się, jak 
dostać się do Niegowici, i udałem się 
tam w odpowiednim dniu. Dojecha-
łem autobusem z Krakowa do Gdo-
wa, a stamtąd jakiś gospodarz pod-
wiózł mnie szosą w stronę wsi Mar-
szowice i potem doradził mi iść 
ścieżką wśród pól, gdyż tak miało 
być bliżej. (...) Pamiętam, że w pew-
nym momencie, gdy przekraczałem 
granicę parafii w Niegowici, uklęk-
nąłem i ucałowałem ziemię”. 

W 1949 r. Karol otrzymał de-
kret przydzielający go do parafii św. 
Floriana w Krakowie. Również tam 
pełnił funkcję wikariusza, sprawując 
sakramenty i zajmując się młodzie-
żą akademicką. Organizował m.in. 
kursy dla narzeczonych, w których 
uczestniczyły pary studenckie i pro-
wadził rekolekcje. Pracował także 
naukowo. W „Tygodniku Powszech-
nym” i „Znaku” pod pseudonimem 
Andrzej Jawień ukazywały się jego 
artykuły i wiersze. 

1 września 1951 r. ks. abp Euge-
niusz Baziak udzielił księdzu Woj-
tyle dwuletniego urlopu naukowego 
dla przygotowania habilitacji. Karol 
Wojtyła przeprowadził się wówczas 
na ul. Kanoniczą. Nadal prowadził 
duszpasterstwo akademickie przy 
kościele św. Floriana. W dni wol-
ne od zajęć wyjeżdżał z młodzieżą 
w góry i nad jeziora. Młodzi zwracali 
się do niego „Wujku”, ponieważ ów-
czesna władza zakazywała wyjazdów 

kapłana z młodzieżą. To podczas 
tych wypraw powstała książka „Mi-
łość i odpowiedzialność” stanowiąca 
rozważania nt. ludzkiej miłości, cie-
lesności, seksualności i małżeństwa.

Z końcem 1953 r. ks. dr Karol 
Wojtyła zakończył przewód habili-
tacyjny. Prowadził wykłady z kato-
lickiej etyki społecznej dla studen-
tów trzech seminariów: Krakow-
skiego, Śląskiego i Częstochowskie-
go. W roku 1954 rozpoczął wykła-
dy na Wydziale Filozoficznym Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go w Lublinie. Był cenionym i lu-
bianym naukowcem oraz oddanym 
duszpasterzem. 

4 lipca 1958 r. podczas wyprawy 
kajakowej na Łynie ks. Karol otrzy-
mał wiadomość, że papież Pius XII 
mianował go biskupem pomocni-
czym Archidiecezji Krakowskiej.

Tak pisze o tej chwili w książce pt. 
„Wstańcie, chodźmy!”:

„Uderzyła mnie zbieżność dat: 
datą nominacji, którą otrzymałem, 
był 4 lipca, a ten dzień jest rocz-
nicą poświęcenia Katedry Wawel-
skiej. Jest to rocznica, którą zawsze 
nosiłem w sercu. Zdawało mi się, 
że ta zbieżność dat coś znaczy. My-
ślałem też, że może te kajaki są już 
ostatni raz. Potem jednak, muszę 
zraz przyznać, okazało się, że jesz-
cze wiele razy pływałem, nabierając 
sił na kajaku na wodach rzek i jezior 
Mazowsza. Faktycznie, aż do 1978 
roku”.

28 września 1958 r. w uroczy-
stość św. Wacława w Katedrze 
na Wawelu ks. Karol Wojtyła otrzy-
mał sakrę biskupią. 3 października 

także w katedrze miała miejsce Msza 
św. pontyfikalna. Tego dnia młody 
biskup siebie i całą swoją posługę za-
wierzył Matce Bożej, czyniąc swoim 
biskupim zawołaniem słowa: Totus 
Tuus (Cały Twój). 

Jako biskup Karol Wojtyła został 
powołany do Komisji Duszpaster-
stwa Ogólnego. Brał udział w po-
siedzeniach Komisji Duszpasterskiej 
Episkopatu, na których podkreślał 
konieczność duszpasterstwa mło-
dzieży, wyszedł także z inicjatywą 
organizowania kursów przedmałżeń-
skich. Udzielał sakramentu bierzmo-
wania, święceń diakonatu i prezbi-
teratu. Brał udział w konsekracjach 
biskupich. Prowadził rekolekcje, dni 
skupienia, wygłaszał konferencje dla 
różnych stanów i grup zawodowych. 
Wizytował parafie i odwiedzał naj-
ciężej chorych w ich domach. 

3 czerwca 1963 r. światem 
wstrząsnęła wiadomość o śmierci 
Ojca Świętego Jana XXIII. Jego na-
stępcą został Paweł VI. Kilka mie-
sięcy później, 30 grudnia 1963 r. bp 
Wojtyła został mianowany arcybisku-
pem metropolitą krakowskim. Uro-
czysty ingres do archikatedry odbył 
się 8 marca 1964 roku. 

Rok 1966 to rok uroczystych 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. Obchody te poprzedzone były 
9–letnią peregrynacją kopii obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Pro-
cesje, rekolekcje, modlitwy, Msze 
św. i odpusty w poszczególnych pa-
rafiach w całej Polsce wyznacza-
ły rytm Wielkiej Nowenny, która 
swój kulminacyjny moment miała 
na Wzgórzu Jasnogórskim w dniu 3 
maja 1966 roku. Papież Paweł VI nie 
mógł osobiście przybyć na tę uroczy-
stość, gdyż polskie władze komuni-
styczne nie zezwoliły na jego przy-
jazd. Nieobecność papieża symboli-
zował pusty fotel. W Krakowie uro-
czystości Milenijne miały miejsce 8 
maja, w dniu święta św. Stanisława.

Bronić wiary do przelania krwi 
W 1967 r. ks. abp Karol Wojtyła 

otrzymał wiadomość, iż papież Pa-
weł VI mianował go kardynałem. 28 
czerwca z rąk Ojca Świętego otrzy-
mał purpurowy kapelusz kardynal-
ski. Purpura przypisana godności 
kardynalskiej oznacza, że ten kto ją 
przyjmuje gotów jest bronić wiary 
aż „do przelania krwi”. Dzień póź-
niej, w Uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła nowo nomino-
wani kardynałowie wraz z papieżem 
sprawowali Eucharystię, podczas 
której każdy z nich otrzymał kardy-
nalski pierścień.

Kardynał Karol Wojtyła mimo 
licznych funkcji wynikających 
ze sprawowanej funkcji nadal spra-
wował obowiązki duszpasterskie: 
chrzcił, odwiedzał chorych, udzie-
lał święceń kapłańskich, błogosławił 
nowożeńców, spowiadał (zwłaszcza 
w czasie Wielkiego Tygodnia). Nadal 
uczestniczył w pielgrzymkach: na Ja-
sną Górę, do Kalwarii Zebrzydow-
skiej czy do Piekar Śląskich. W swej 
diecezji zreformował wszelkie dzia-
łające „sekcje” i zastąpił je duszpa-
sterstwami: młodzieży, studentów, 
rodzin, lekarzy, chorych, osób star-
szych. Dbał o to, aby każde z nich 
prężnie działało. W okresie bożona-
rodzeniowym do swego domu zapra-
szał krakowską inteligencję, praw-
ników, lekarzy, pielęgniarki, pisarzy 

i artystów. Szczególną troską ota-
czał ludzi młodych: odwiedzał wa-
kacyjne turnusy rekolekcyjne, wspie-
rał młodzież i duszpasterzy nie tyl-
ko krzepiącym słowem i swą obec-
nością, ale także konkretną pomo-
cą materialną. Wiele uwagi poświę-
cał wdrażaniu postanowień Soboru 
Watykańskiego II. 

6 sierpnia 1978 r. światem 
wstrząsnęła wiadomość o śmierci 
papieża Pawła VI. Wiadomość ta za-
skoczyła Kard. Wojtyłę podczas wa-
kacji. Kilka dni później wraz z Ks. 
Prymasem Stefanem Wyszyńskim 
udali się do Rzymu na uroczysto-
ści pogrzebowe (12 sierpnia) oraz 
na mające się odbyć konklawe. No-
wym papieżem został kard. Albi-
no Luciani, który przyjął imię Jan 
Paweł I. Jego pontyfikat trwał tyl-
ko 33 dni. Po raz kolejny kardyna-
łowie przybyli do Rzymu, aby wziąć 
udział w uroczystościach pogrzebo-
wych i w kolejnym konklawe, które 
rozpoczęło się 14 października. 2 dni 
później, 16 października 1978 r. bi-
skupem Rzymu i następcą św. Pio-
tra został Karol Wojtyła. Przyjął imię 
Jan Paweł II. 

„Nie lękajcie się”
22 października na Placu św. Pio-

tra odbyła się uroczysta inauguracja 
pontyfikatu Jana Pawła II, który po-
wiedział wówczas:

„Nie lękajcie się przygarnąć Chry-
stusa i przyjąć Jego władzę! (…) Nie 
lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi! Jego 
zbawczej władzy otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicznych, 
systemów politycznych, kierunków 
cywilizacyjnych! Nie lękajcie się!”.

Jan Paweł II zmienił serca mi-
lionów ludzi i zmienił oblicze świa-
ta. Pontyfikat jego nazywany jest 
niezwykłym, wyjątkowym, wielkim. 
Świadczy o tym chociażby liczba be-
atyfikacji i kanonizacji. Papież Po-
lak podczas 148 beatyfikacji ogłosił 
1338 błogosławionych, w tym 160 
Polaków. Podczas 51 kanonizacji 
ogłosił 482 świętych, w tym 11 Po-
laków. Jako pierwszy w dziejach be-
atyfikował małżeństwo, Marię i Lu-
igi Beltrame Quattrocchi. 

Ukazywał nie tylko, że świętość 
dostępna jest dla każdego z nas, 
ale przede wszystkim przypominał, 
iż jest ona każdemu z nas zadana.

Jako pierwszy w historii biskup 
Rzymu regularnie odwiedzał parafie 
swojej diecezji. Pierwszą zwizytowa-
ną parafią była parafia p.w. św. Fran-
ciszka Ksawerego do której przybył 
3 grudnia 1978 r., a zatem już 7 ty-
godni po wyborze. Do końca 2004 r. 
nawiedził 317 parafii z 333 istnieją-
cych w Wiecznym Mieście. 

Wielkim dorobkiem Jana Pawła 
II jest ogromna liczba różnych do-
kumentów. Papież jest autorem 14 
encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 
13 konstytucji apostolskich, 45 li-
stów apostolskich, 29 dokumentów 
w formie motu proprio oraz tysięcy 
listów papieskich. Każdego roku pa-
pież wygłaszał także orędzia na świa-
towe dni młodzieży, światowe dni 
chorych, światowe dni komunika-
cji społecznej i światowe dni pokoju.

Jan Paweł II zapoczątkował tak-
że szereg inicjatyw duszpaster-
skich. W 1985 r. podczas obchodów 
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NAJWAŻNIEJSZE PAPIESKIE WEZWANIE, NAJISTOTNIEJSZE ORĘDZIE!

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

poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko 
poprzez zaspakajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, sło-
wem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów.

Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze 
papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

Ojciec Święty Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 roku
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Historia niezwykłego człowieka
Międzynarodowego Roku Młodzieży 
Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni 
Młodzieży. Od 1993 r. 11 lutego każ-
dego roku z Jego inicjatywy obcho-
dzony jest Światowy Dzień Chorego. 
Od 1997 r. w uroczystość Ofiarowa-
nia Pańskiego, 2 lutego, obchodzony 
jest Dzień Życia Konsekrowanego.

13 maja 1981 r. to bardzo ważna 
data dla Papieża Polaka. W tym dniu, 
na Placu św. Piotra, Jan Paweł II zo-
stał postrzelony przez tureckiego za-
machowca Mehmeta Ali Agcę. Kilka 
dni po zamachu, podczas pierwsze-
go swego publicznego przemówie-
nia w poliklinice Gemelli Jan Paweł II 
powiedział: „Modlę się za brata, któ-
ry mnie zranił, a któremu szczerze 
przebaczyłem”. Na Boże Narodzenie 
1983 r. Jan Paweł II odwiedził zama-
chowca w więzieniu. W 1999 r. pa-
pież prosił prezydenta Włoch o unie-
winnienie Agcy. 

Jednym z najważniejszych wy-
różników pontyfikatu Jana Paw-
ła II są podróże apostolskie. W ca-
łej historii Kościoła nie zdarzyły 
się tak liczne pielgrzymki papieża. 
Według oficjalnych danych Papież 
odbył 104 zagraniczne pielgrzym-
ki oraz ok. 145 podróży na terenie 
Włoch. Odwiedził 130 krajów i ok. 
900 miejscowości i wygłosił ponad 
2400 przemówień. Łączna długość 
pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II 
wynosi ok. 1 mln 700 tys. km. Dłu-
gość ta odpowiada trzykrotnej odle-
głości między Ziemią a Księżycem.

26 lat, 5 miesięcy i 17 dni – tyle 
trwał pontyfikat Jana Pawła II. Dla ca-
łego pokolenia był jedynym pasterzem 
ich Kościoła, dla całej epoki autoryte-
tem pokonującym wszystkie próby, 
niezłomnym i niezniszczalnym. 

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 
świat obiegła wiadomość: Ojciec 
Święty Jan Paweł II nie żyje. Od-
szedł Papież, którego już za ży-
cia zwano Wielkim. Po jego śmier-
ci wśród pielgrzymów na placu św. 
Piotra pojawiły się transparenty 
z napisem „Santo subito” – „świę-
ty natychmiast”. 

Wystarczył jeden cud
28 czerwca 2005 roku nastąpiło 

oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfi-
kacyjnego w diecezji rzymskiej, a 4 li-
stopada – w archidiecezji krakowskiej.

Postulatorem procesu beatyfika-
cyjnego Jana Pawła II został ksiądz 
Prałat Sławomir Oder. W toku proce-
su przesłuchano ponad stu świadków. 
Do beatyfikacji wymagany był jeden 
udowodniony cud. Było to świadec-
two uleczonej z choroby Parkinso-
na Marie Simone Pierre. To siostra 
zakonna ze zgromadzenia Małych 
Sióstr Macierzyństwa Katolickiego. 
Była pielęgniarką w klinice położ-
niczej w Paryżu, zajmowała się no-
worodkami. Z powodu choroby Par-
kinsona przez blisko 10 miesięcy nie 
była wstanie wykonywać żadnej pra-
cy. W dniu śmierci Jana Pawła II, 
2 kwietnia 2005 roku doszło u niej 

do znacznego pogorszenia zdrowia. 
„Nie byłam w stanie samodzielnie się 
poruszać. Paraliż postępował błyska-
wicznie. Wzmagało się drżenie, ból, 
bezsenność. Byłam bardzo wycień-
czona. Z wielkim wysiłkiem siostry 
doprowadziły mnie tego dnia do te-
lewizora. Chciałam obejrzeć rela-
cję z Watykanu. Patrzyłam na ekran 
i widziałam tak samo cierpiącego, jak 
ja Papieża Polaka. Bardzo chciałam 
mieć jego siłę i odwagę” – zeznawa-
ła w trakcie procesu siostra Marie.

Zakonnica, która zdążyła już pogo-
dzić się z perspektywą bliskiej śmier-
ci, ku swemu ogromnemu zaskocze-
niu poczuła, że ustępuje jej uporczy-
we drżenie rąk, że choroba się cofa. 
Wszelkie objawy zaawansowanej już 
choroby Parkinsona zniknęły. W pełni 
sprawna wzięła udział w Mszy świętej 
beatyfikacyjnej Jana Pawła II. 

Podczas homilii wygłoszonej 
w czasie Mszy beatyfikacyjnej Jana 
Pawła II papież Benedykt XVI po-
wiedział: „Ból utraty był głęboki, ale 
jeszcze większe było poczucie jakiejś 
ogromnej łaski, która otaczała Rzym 
i cały świat: łaski, która była owo-
cem całego życia mojego ukochane-
go Poprzednika, a szczególnie jego 
świadectwa w cierpieniu. Już tamte-
go dnia czuliśmy unosząca się woń 
świętości, a Lud Boży na różne spo-
soby okazywał swoją cześć dla Jana 
Pawła II”

W poczet świętych
Biskupi polscy w liście paster-

skim na Adwent 2013 roku pisali: 
„Kanonizacja (bł. Jana Pawła II) jest 
ostateczną pieczęcią, gwarantującą 
autentyczność tego, czym sam żył 
i co nam proponował. Od nas zależy, 

czy ogłoszenie świętym tego Świad-
ka wiary zostawi w nas ślad, czy za-
owocuje w naszych sercach i posta-
wach żywą wiarą, głęboką nadzieją 
i gorącą miłością”. 

27 kwietnia 2014 w Watykanie 
na Placu Świętego Piotra odbyła się 
kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła 
II, podczas której dwaj błogosławie-
ni papieże zostali ogłoszonymi świę-
tymi Kościoła katolickiego. Uroczy-
stościom przewodniczył papież Fran-
ciszek, wśród celebransów obecny 
był także emerytowany papież Be-
nedykt XVI.

Po trzykrotnym przedstawieniu 
Franciszkowi prośby o wpisanie obu 
papieży w poczet świętych ogłosił 
on uroczyście Jana XXIII i Jana Paw-
ła II świętymi.

„Na chwałę Trójcy Przenajświęt-
szej, dla wywyższenia katolickiej 
wiary i wzrostu chrześcijańskiego 
życia, na mocy władzy naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, a także Naszej, 
po uprzednim dojrzałym namyśle, 
po licznych prośbach o pomoc Bożą 
i po wysłuchaniu opinii naszych Bra-
ci w biskupstwie orzekamy i ogła-
szamy świętymi błogosławionych 
Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisu-
jemy ich w poczet świętych i pole-
camy, aby w całym Kościele byli oni 
czczeni z oddaniem pośród świętych. 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Święte-
go” – powiedział papież Franciszek. 

Jan Paweł II wskazywał, jak osią-
gnąć świętość. Nauczył nas odwo-
ływania się do świętości tkwiącej 
w każdym człowieku. Pokazał nam, 
jak żyć i jak umierać. 

Oprac. na podstawie:
A. Tornielli, Santo subito. Tajemnice 
świętości Jana Pawła II, Kraków 2009
Totus Tuus, numer specjalny
A. Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy 
z Janem Pawłem II, Kraków 2005
Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 
1996
Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kra-
ków 2004
www.wiara.pl, www.opoka.pl

ALEKSANDRA LISOWSKA
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Na wstępie dwie myśli 
Jana Pawła II na ten 
temat: 

Otóż Kościół, gdy mówi o sytu-
acjach grzechu lub go piętnuje, jako 
grzechy społeczne pewne sytuacje 
czy pewne zachowania zbiorowe 
większych czy mniejszych grup spo-
łecznych lub wręcz całych narodów 
i bloków narodów, wie i głosi, że ta-
kie wypadki grzechu społecznego 
są jednocześnie owocem, nagroma-
dzeniem i zbiorem wielu grzechów 
osobistych. Chodzi o grzechy naj-
bardziej osobiste: tego, kto powoduje 
lub popiera nieprawość albo też czer-
pie z niej korzyści; tego, kto mogąc 
uczynić coś dla uniknięcia lub usu-
nięcia czy przynajmniej ogranicze-
nia pewnych form zła społecznego, 
nie czyni tego z lenistwa, z lęku czy 
też w wyniku zmowy milczenia lub 
zamaskowanego udziału w złu, albo 
z obojętności; tego, kto zasłania się 
twierdzeniem o niemożności zmia-
ny świata; i również tego, kto usi-
łuje wymówić się od trudu czy ofia-
ry, podając różne racje wyższego 
rzędu. Prawdziwie odpowiedzialne 
są więc osoby.

 Reconciliatio 
et paenitentia, 15

Niektóre grzechy stanowią jed-
nak, ze względu na ich przedmiot, 
zamach skierowany przeciwko bliź-
niemu – a ściślej, mówiąc języ-
kiem ewangelicznym – przeciw-
ko bratu. Są one obrazą Boga, po-
nieważ obrażają bliźniego. Grze-
chy te zwykło się określać jako spo-
łeczne; jest to drugie znaczenie ter-
minu. W tym sensie społeczny jest 
grzech przeciwko miłości bliźnie-
go, tym cięższy w Prawie Chry-
stusowym, że w grę wchodzi dru-
gie przykazanie, które jest „podob-
ne do pierwszego”. Społeczny jest 
w równym stopniu każdy grzech 
popełniony przeciwko sprawiedli-
wości bądź w odniesieniach oso-
by do osoby, bądź osoby do wspól-
noty, bądź też wspólnoty do osoby. 
Społeczny jest każdy grzech prze-
ciwko prawom osoby ludzkiej, po-
czynając od prawa do życia, nie wy-
łączając prawa nienarodzonych, czy 
przeciwko nietykalności fizycznej, 
każdy grzech przeciwko wolności 
drugiego, zwłaszcza przeciwko naj-
wyższej wolności, jaką jest wolność 
wyznawania wiary w Boga i wiel-
bienia Go; każdy grzech przeciwko 
godności i czci bliźniego. Społeczny 
jest każdy grzech przeciwko dobru 
wspólnemu i jego wymogom w ca-
łej rozległej sferze praw i obowiąz-
ków obywatelskich. Społeczny może 
być grzech popełniony czynem lub 
zaniedbaniem ze strony przywód-
ców politycznych, ekonomicznych, 
związkowych, jeśli mając po temu 
władzę, nie angażują się z roztrop-
nością w dzieło ulepszenia czy prze-
miany społeczeństwa według wymo-
gów i możliwości na danym etapie 
dziejów; także ze strony pracowni-
ków, którzy nie dopełniają obowiąz-
ku obecności i współpracy w budo-
waniu przez przedsiębiorstwa do-
brobytu dla nich, dla ich rodzin i dla 
całego społeczeństwa.

 Reconciliatio 
et paenitentia, 15

Na temat grzechu wiemy wszyscy 
– jako uczniowie Pana Jezusa (przy-
najmniej jeszcze w Polsce) – bardzo 
wiele. Wiemy przede wszystkim, 
że grzech jest odrzuceniem przez 
człowieka Bożej miłości, jest odwró-
ceniem się od Boga i zerwanie z Nim 
relacji. Wiemy też jakie to są grzechy 
powszednie, jakie ciężkie, jakie prze-
ciwko Duchowi Świętemu. Wiemy 
też to, że pojednać się z Bogiem mo-
żemy zawsze otwierając swoje serce 
przed nim w sakramencie Bożej mi-
łości. Wiemy, że wówczas znów mo-
żemy od nowa zacząć czynić dobrze.

Ale musimy zdać sobie sprawę 
również i z tego, że każdy grzech 
osobisty człowieka posiada również 
wymiar społeczny, rozlewa się na in-
nych ludzi, na instytucje i wspólnoty. 

Święty Jan Paweł II podczas swo-
jego pontyfikatu w swoim nauczaniu 
społecznym dogłębnie zajął się kwe-
stią grzechu społecznego. 

Wybitny polski moralista ks. dr 
hab. Jan Orzeszyna rozpatrując 
to zagadnienie w kontekście naucza-
nia społecznego Jana Pawła II napi-
sał (Encyklopedia nauczania spo-
łecznego Jana Pawła II, pod red. A. 
Zwolińskiego, Radom 2003) m.in.: 
„Pojęcie "grzech społeczny" ma wie-
lorakie treści. Jan Paweł II wyróżnia 
trzy zasadnicze rozumienia zakre-
sów grzechu społecznego. Po pierw-
sze, w znaczeniu szerszym, grzech 
każdego człowieka dotyczy w jakiś 
sposób innych, gdyż narusza ludzką 

solidarność, wpływa mniej lub bar-
dziej wyraźnie na całą rodzinę ludz-
ką. W tym znaczeniu można przy-
pisać każdemu grzechowi charakter 
społeczny. Mówiąc o grzechu spo-
łecznym, trzeba zdaniem Jana Paw-
ła II przede wszystkim uznać to, 
iż „ze względu na ludzką solidar-
ność (...) grzech każdego człowieka 
w jakiś sposób dotyka innych. Jest 
to drugie oblicze owej solidarności, 
która (...) rozwija się w (...) tajem-
nicy wspólnoty świętych (...), dzięki 
której każda dusza, która się podno-
si, dźwiga świat. Temu prawu wstę-
powania odpowiada niestety prawo 
zstępowania. (...) Innymi słowy, nie 
ma grzechu, nawet najbardziej we-
wnętrznego i tajemnego, najściślej 
indywidualnego, który odnosiłby się 
wyłącznie do tego, kto go popełnia. 
Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub 
większą gwałtownością, z mniejszą 
lub większą szkodą na całą strukturę 
kościelną i na całą ludzką rodzinę”. 

Po drugie, niektóre grzechy 
są skierowane wprost przeciwko 
bliźniemu. Grzech jest wyraźnym 
zaprzeczeniem miłości bliźniego 
w przypadku, kiedy grzesznik bez-
pośrednio krzywdzi innych przez 
swoje wykroczenia. Można za Ja-
nem Pawłem II wyliczyć wiele ta-
kich wykroczeń. Są to czyny po-
pełnione przeciwko sprawiedliwo-
ści bądź to w odniesieniach osoby 
do osoby, bądź osoby do wspólnot, 
bądź też wspólnoty do osoby, czyny 

przeciwko prawom osoby ludzkiej, 
poczynając od prawa do życia, nie 
wyłączając prawa nie narodzonych, 
czyny przeciwko nietykalności fi-
zycznej, czyny przeciwko wolności 
drugiego człowieka, zwłaszcza prze-
ciwko najwyższej wolności, jaką jest 
wolność wyznawania wiary w Boga 
i wielbienia Go. Nadto czyny prze-
ciwko godności i czci bliźniego. 

Zdaniem Jana Pawła II społecz-
ny jest każdy grzech przeciwko do-
bru wspólnemu i jego wymogom 
w całej rozległej sferze praw i obo-
wiązków obywatelskich. Społeczny 
może być także grzech popełniony 
czynem lub zaniedbaniem ze stro-
ny przywódców politycznych, eko-
nomicznych, związkowych, jeśli ma-
jąc po temu władzę, nie angażują się 
z roztropnością w dzieło ulepszania 
czy przemiany społeczeństwa we-
dług wymogów i możliwości na da-
nym etapie dziejów, a także ze stro-
ny pracowników, którzy nie dopeł-
niają obowiązku obecności i współ-
pracy w budowaniu przedsiębiorstwa 
dobrobytu dla nich, dla rodzin i dla 
całego społeczeństwa. 

Po trzecie, Jan Paweł II dostrzega 
także inne skutki grzechu społeczne-
go Dotyczą one stosunków pomię-
dzy różnymi wspólnotami ludzki-
mi. Stosunki te często nie są zgodne 
z zamysłem Boga, który pragnie, by 
na świecie panowała sprawiedliwość, 
wolność i pokój wśród jednostek, 
grup i narodów. Przykładem grze-
chu społecznego może być walka 
klas, która zawsze stanowi zło spo-
łeczne, albo uporczywe przeciwsta-
wianie się bloków państw innym blo-
kom, jednego narodu – innemu na-
rodowi, jednych grup – innym gru-
pom w łonie tego samego narodu”.

W dalszej części swego opracowa-
nia J. Orzeszyna napisał m.in.: „Oj-
ciec Święty wyjaśnia, że grzechy spo-
łeczne są owocem nagromadzenia 
wielu grzechów osobistych, takich jak 
lenistwo, egoizm, tchórzostwo, obo-
jętność w stosunku do ludzi i świata 
oraz brak przekonania o możliwości 
przeprowadzenia zmian na lepsze. 
"Chodzi o grzechy najbardziej oso-
biste: tego, kto powoduje lub popie-
ra nieprawość albo też czerpie z niej 
korzyści; tego, kto mogąc uczynić coś 
dla uniknięcia lub usunięcia czy przy-
najmniej ograniczenia pewnych form 
zła społecznego, nie czyni tego z leni-
stwa, z lęku czy też w wyniku zmowy 
milczenia lub zamaskowanego udzia-
łu w złu, albo z obojętności; tego, kto 
zasłania się twierdzeniem o niemoż-
ności zmiany świata; i również tego, 
kto usiłuje wymówić się od trudu czy 
ofiary, podając różne racje wyższe-
go rzędu". U podłoża każdego grze-
chu społecznego znajdują się zawsze 
osoby, a nie instytucje czy struktu-
ry i społeczeństwa, które nie mogą 
być same z siebie podmiotem aktów 
moralnych. Należy jednak zauwa-
żyć, że grzech społeczny jest czymś 
więcej niż prostą sumą grzechów 
osobistych, jest jakby nową "quasi–
antywartością". Podobnie jak dobro 
wspólne nie jest prostą sumą dóbr in-
dywidualnych, ale nową "quasi–jako-
ścią". O grzechu społecznym można 
mówić bowiem także wówczas, gdy 
ludzie współdziałają w czynieniu zła. 
Wtedy wyrządzone zło jest większe 
i innego rodzaju niż to, jakie uczy-
niono by na drodze grzechów indy-
widualnych”.

FRAGMENT KAZANIA 
JANA PAWŁA II 
WYGŁOSZONEGO 
W FATIMIE

„(…). Kościół zawsze uczył i nie 
przestaje głosić, że objawienie Boże 
zostało zamknięte w Jezusie Chry-
stusie, który jest pełnią tego obja-
wienia i „nie należy się już spodzie-
wać żadnego nowego objawienia pu-
blicznego przed chwalebnym ukaza-
niem się Pana naszego Jezusa Chry-
stusa” (KO 4).

Kościół ocenia i osądza prywat-
ne objawienia za pomocą kryterium 
zgodności z tym jedynym objawie-
niem publicznym. 

Jeśli Kościół zaakceptował orędzie 
z Fatimy, stało się tak przede wszyst-
kim dlatego, że orędzie to zawiera 
prawdę i wezwanie samej Ewangelii. 
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię" (Mk 1,15); są to pierwsze słowa, 
jakie Mesjasz skierował do ludzkości.

Orędzie z Fatimy jest w swej isto-
cie wezwaniem do nawrócenia i poku-
ty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozle-
gło się na początki XX wieku i stąd zo-
stało skierowane szczególnie do obec-
nego stulecia. 

Wydaje się, że orędzie Najświęt-
szej Maryi Panny należy odczytywać 
w świetle "znaków czasu", znaków 
naszych czasów. Wezwani do poku-
ty jest wezwaniem matczynym, a jed-
nocześnie mocnym i jednoznacz-
nym. Miłość, która "współweseli się 
z prawdą" ( por. 1Kor 13,6), po-
trafi być wymagająca i zdecydowa-
na. Wezwanie do pokuty łączy się, 
jak zawsze, z wezwaniem do modli-
twy. Zgodnie z tradycją wielu wie-
ków Matka Boża Fatimska wskazu-
je na różaniec, który słusznie określa 
się mianem "modlitwy Maryi", modli-
twy, w której czuje się Ona z nami 
w szczególny sposób zjednoczona. 
Ona sama modli się z nami. Modli-
twa różańcowa obejmuje problemy 
Kościoła, Stolicy św. Piotra, proble-
my całego świata.

Pamiętajmy w niej również 
o grzesznikach, modląc się by mo-
gli dostąpić nawrócenia i zbawienia. 
Modlimy się również w nim za dusze 
w czyśćcu cierpiące.

Słowa orędzia zostały skierowane 
do dzieci w wieku od siedmiu do dzie-
sięciu lat. Dzieci jak Bernadetta z Lo-
urdes, są szczególnie uprzywilejowa-
ne w tych objawieniach Matki Bo-
żej. Stąd Jej język jest prosty, w ra-
mach możliwości ich zrozumienia. 
Dzieci z Fatimy stały się uczestnika-
mi dialogu z Panią z Fatimy i zostały 
Jej współpracownikami. Jedno z nich 
żyje po dziś dzień. 

Miłość matki do grzeszników
Kiedy Jezus powiedział na krzyżu: 

"Niewiasto, oto syn twój" (J 19,26), 
na nowy sposób otworzył serce swej 
Matki, Niepokalane Serce, i ukazał 
mu nowe wymiary i obszary miłości, 
do których została wezwana w Du-
chu Świętym przez moc ofiary krzyża. 
W słowach z Fatimy wydajemy się od-
najdywać ten wymiar macierzyńskiej 
miłości, która obejmuje swym zasię-
giem całą drogę człowieka do Boga; 
drogę, która prowadzi przez ten świat 
i która za jego progiem wiedzie przez 
czyściec.

Grzechy społeczne
Nauczanie społeczne

świętego Jana Pawła II
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P
rzewlekła niewydolność 
żylna (PNŻ) kończyn dol-
nych to poważna choroba, 
która powoduje u pacjen-
ta wiele uciążliwych obja-

wów. Należą do nich ból i obrzę-
ki podudzi, kurcze nocne, a tak-
że żylaki i tzw. pajączki naczynio-
we. PNŻ może mieć poważne na-
stępstwa, dlatego nie należy trakto-
wać objawów tej choroby tylko jako 
problemu kosmetycznego. Choro-
bę trzeba leczyć, a jeszcze lepiej 
zapobiegać jej zawczasu. Zarówno 
w zapobieganiu jak i leczeniu bar-
dzo duże znaczenie ma aktywność 
fizyczna i odpowiedni tryb życia. 
Co więc możemy zrobić? 

Zapobieganie 
Jeżeli wiemy jakie zachowania 

powodują przewlekłą niewydol-
ność żylną kończyn dolnych mo-
żemy je wyeliminować lub ograni-
czyć. Samą chorobę lub jej nasile-
nie powoduje z pewnością długo-
trwałe pozostawanie w pozycji sto-
jącej lub siedzącej ze zgiętymi kola-
nami. Dlatego jeżeli chcemy unik-
nąć dokuczliwych objawów trzeba 
unikać długotrwałego pozostawa-
nia w tych pozycjach. Oczywiście 
nie zawsze jest to możliwe, głównie 
ze względu na wykonywaną pra-
cę. Należy jednak – na tyle na ile 
możemy – odpowiednio przygoto-
wać swoje stanowisko pracy i od-
powiednio się w tej pracy zacho-
wywać. Przydatne będzie krzesło 
z odpowiednio pochylonym opar-
ciem i koniecznie podnóżek pod 
stopy tak, by uniknąć siedzenia 
z kolanami zgiętymi pod kątem 
prostym. W przypadku osób, któ-
re pracują w pozycji stojącej waż-
ne są częste przerwy nawet na naj-
krótszy spacer. Żeby ulżyć nogom 
trzeba także jak najczęściej odpo-
czywać z nogami uniesionymi po-
wyżej poziomu serca. 

A co bardzo ważne, należy za-
dbać o stałą aktywność fizycz-
ną, zwłaszcza taką, która urucho-
mi mięśnie kończyn dolnych. Naj-
prostszą formą ruchu są regularne 
spacery. Nie muszą być one długie 
ani zbyt forsowne. Powinny być do-
stosowane do naszych możliwości. 
Na pewno jednak powinny być re-
gularne. Wskazaną dla osób z PNŻ 
formą ruchu jest także jazda na ro-
werze, bieganie, taniec i pływa-
nie, które bardzo korzystnie wpły-
wa na rozwój i wzmocnienie mię-
śni nóg.

Pamiętacie, że wysoka tempera-
tura – otoczenia lub wody w kąpieli 
sprzyja PNŻ? Dlatego, by jej unik-
nąć trzeba zapomnieć o długotrwa-
łym wystawianiu się na promienie 
słoneczne. Nie są też zalecane ką-
piele w gorącej wodzie. Znakomi-
cie za to na wzmocnienie i harto-
wanie żył wpływa chłodny prysz-
nic. Przewlekłej niewydolności żyl-
nej kończyn dolnych sprzyja tak-
że nadwaga, więc lekarze zalecają 
by w takim przypadku zmniejszyć 
masę ciała. Oczywiście najlepiej 
stosując odpowiednią dietę i aktyw-
ność fizyczną. Osoby, które mają 
genetyczne skłonności do PNŻ, 
mogą nosić specjalistyczne pończo-
chy lub rajstopy uciskowe i muszą 
dbać o odpowiednie obuwie. Naj-
lepsze będzie takie z szerokim no-
skiem (nie tzw. szpice), w których 

Troska Matki Zbawiciela jest troską 
o dzieło zbawienia: o dzieło Jej Syna. 
Jest to troska o zbawienie, o wieczne 
zbawienie wszystkich. Dziś, kiedy mi-
nęło sześćdziesiąt pięć lat od tamte-
go 13 maja 1917 roku, trudno nie za-
uważyć, jak zasięg tej zbawczej miło-
ści Matki obejmuje w szczególny spo-
sób nasz wiek.

W świetle miłości Matki rozumie-
my całe orędzie Pani Fatimskiej.

Największą przeszkodą w drodze 
człowieka do Boga jest grzech, trwa-
nie w grzechu, a w końcu wyparcie 
się Boga. Świadome wyrzucenie Boga 
ze świata ludzkiej myśli. Oderwanie 
od Niego całej ziemskiej aktywności 
człowieka. Odrzucenie Boga przez 
człowieka. W rzeczywistości wieczne 
zbawienie człowieka znajduje się tylko 
w Bogu. Odrzucenie Boga przez czło-
wieka, jeśli jest zdecydowane, prowa-
dzi logicznie do odrzucenia człowie-
ka przez Boga (por. Mt 7,23; 10,33), 
do potępienia. 

Czy Matka, która całą miłością, 
jaką budzi w Niej Duch Święty, pra-
gnie zbawienia każdego, może milczeć 
w obliczu kwestionowania samej pod-
stawy ich zbawienia? Nie, nie może. 
Tak więc, ponieważ orędzie Matki Bo-
skiej Fatimskiej jest orędziem macie-
rzyńskim, jest ono silne i jednoznacz-
ne. Brzmi poważnie. Brzmi jak mowa 
Jana Chrzciciela na brzegu Jordanu. 
Nawołuje do pokuty. Ostrzega. Wzy-
wa do modlitwy. Poleca różaniec. Orę-
dzie jest skierowane do każdego czło-
wieka. Miłość Matki Zbawiciela do-
sięga każdego miejsca, które dotknę-
ło dzieło zbawienia. Jej troska rozcią-
ga się na każdą jednostkę naszych cza-
sów, na wszystkie społeczeństwa, na-
rody i ludy. Społeczeństwa zagrożone 
przez apostazję stoją przed groźbą de-
gradacji moralnej. Upadek moralności 
pociąga za sobą upadek społeczeństw.

Poświęcenie sercu Matki
Chrystus powiedział na krzyżu: 

"Niewiasto, oto syn twój!". Tymi sło-
wami otworzył On nową drogę do ser-
ca swej Matki. Chwilę później rzymski 
żołnierz przebił włócznią bok Ukrzy-
żowanego. Przebite serce stało się zna-
kiem odkupienia, wyjednanego przez 
śmierć Baranka Bożego. Niepokalane 
Serce Maryi, otwarte słowami: "Nie-
wiasto, oto syn twój!", jest duchowo 
zjednoczone z sercem Jej Syna, otwar-
tym włócznią żołnierza. Serce Maryi 
zostało otwarte przez tę samą miłość 
do człowieka i do całego świata, którą 
Chrystus umiłował człowieka i świat, 
oddając się za nich na krzyży, aż Jego 
sercu zadała cios włócznia żołnierza. 
Poświęcenie świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi oznacza przybliżenie się, 
przez wstawiennictwo Matki, do źró-
dła życia wytryskającego z Golgoty. 
Źródło to nieprzerwanie wylewa od-
kupienie i łaskę.

W nim dokonuje się wynagrodze-
nie za grzech świata. Jest to nieustan-
ne źródło nowego życia i świętości. Po-
święcenie świata Niepokalanemu Ser-
cu Matki oznacza powrót pod krzyż 
Syna. Oznacza poświęcenie świata 
przebitemu sercu Zbawiciela, przy-
prowadzenie go z powrotem do źródła 
jego odkupienia. Odkupienie pozosta-
je zawsze większe niż grzechy człowie-
ka i "grzech świata". Moc odkupienia 
jest nieskończenie wyższa niż całe zło 
w człowieku i w świecie. Serce Matki 

jest tego świadome bardziej niż jakie-
kolwiek serce we wszechświecie, wi-
dzialnym i niewidzialnym. Tak więc 
wzywa nas Ona. Wzywa nas nie tylko 
do nawrócenia; wzywa nas do przyję-
cia Jej macierzyńskiej pomocy w na-
szym powrocie do źródła odkupienia.

Poświęcenie się Maryi oznacza 
przyjęcie Jej pomocy w ofiarowaniu 
nas samych i całej ludzkości Temu, 
który jest święty, nieskończenie święty; 
oznacza przyjęcie Jej pomocy – przez 
uciekanie się do Jej macierzyńskiego 
serca, które otworzyło się pod krzy-
żem na miłość do każdej ludzkiej 
istoty, do całego świata – aby ofiaro-
wać świat, poszczególne ludzkie isto-
ty, ludzkość jako całość i wszystkie 
narody Temu, który jest nieskończe-
nie święty. Boża świętość objawiła się 
w odkupieniu człowieka, świata, ca-
łej ludzkości i narodów: odkupienie 
dokonane przez ofiarę krzyża. "A za 
nich Ja poświęcam w ofierze samego 
siebie – powiedział Jezus (J 17,19). 
Na mocy odkupienia świat i człowiek 
zostali poświęceni. Zostali poświęceni 
Temu, który jest nieskończenie święty. 
Zostali ofiarowani i zawierzeni samej 
Miłości, Miłości miłosiernej.

`Matka Chrystusa wzywa nas, za-
prasza nas, do włączenia się z Kościo-
łem żywego Boga w poświęcenie świa-
ta, w ten akt zawierzenia, przez któ-
ry świat, ludzkość jako całość, narody 
i każda poszczególna osoba ludzka 
zostają przedstawieni Odwiecznemu 

Ojcu na mocy odkupienia wyjedna-
nego przez Chrystusa. zostają ofiaro-
wani w sercu Odkupiciela, które zo-
stało przebite na krzyżu.

Orędzie jest zakorzenione 
w Ewangelii

Wołanie zawarte w orędziu Ma-
ryi z Fatimy jest tak głęboko zakorze-
nione w Ewangelii i w całej Tradycji, 
że Kościół czuje, iż orędzie to nakła-
da na niego obowiązek wysłuchania 
go. Kościół odpowiedział przez sługę 
Bożego Piusa XII (którego konsekra-
cja biskupia miała miejsce dokładnie 
13 maja 1917 roku).

Poświęcił on Niepokalanemu Ser-
cu Maryi rodzaj ludzki, a szczególnie 
narody Rosji. Czy to poświęcenie nie 
było odpowiedzią na ewangeliczną wy-
mowę wezwania z Fatimy? W konsty-
tucji dogmatycznej o Kościele (Lumen 
Gentium) i w konstytucji duszpaster-
skiej o Kościele w świecie współcze-
snym ( Gaudium et Spes) II Sobór 
Watykański obszernie wyjaśnia związ-
ki łączące Kościół i współczesny świat. 
Co więcej, jego nauka o szczególnym 
miejscu Maryi w tajemnicy Chrystusa 
i Kościoła zaowocowała nazwaniem 
Maryi przez Pawła VI "Matką Ko-
ścioła", przez co wskazał on na głęb-
szą naturę Jej zjednoczenia z Kościo-
łem i Jej troski o świat, o ludzkość, 
o każdą ludzką istotę i o wszystkie 
narody; co znajduje swój wyraz w Jej 
macierzyństwie. To przyniosło dalsze 

pogłębienie rozumienia znaczenia aktu 
poświęcenia, którego Kościół ma do-
konać z pomocą Serca Chrystusowej 
Matki i naszej.

Zaparcie się Boga
Dziś Jan Paweł II, następca Piotra, 

kontynuator dzieła Piusa, Jana i Pawła, 
a szczególnie dziedzic II Soboru Wa-
tykańskiego, staje przed Matką Syna 
Bożego w Jej Sanktuarium w Fatimie.

W jakim celu tu przybył?
Staje, odczytując raz jeszcze, 

z drżeniem serca, macierzyńskie we-
zwanie do pokuty, do nawrócenia, 
naglący apel Serca Maryi, który roz-
legł się w Fatimie sześćdziesiąt pięć 
lat temu. Tak, odczytuje raz jeszcze, 
z drżeniem serca, widząc jak wiele lu-
dów i społeczeństw – jak wielu chrze-
ścijan – poszło w przeciwnym kierun-
ku aniżeli ten, który wskazuje fatim-
skie orędzie.

Grzech zadomowił się na dobre 
w świecie, negacja Boga szerzy się po-
przez ideologię, zamysły i plany istot 
ludzkich. Ale z tego właśnie powo-
du ewangeliczne wezwanie do poku-
ty i nawrócenia, wyrażone w orędziu 
Matki, pozostaje wciąż aktualne. Jest 
jeszcze bardziej aktualne niż sześć-
dziesiąt pięć lat temu. Jest jeszcze bar-
dziej naglące. Ma ono stać się tematem 
przyszłorocznego Synodu Biskupów, 
do którego już się przygotowujemy.

Następca Piotra staje tu także jako 
świadek niezamierzonego ludzkiego 
cierpienia, świadek niemal apokalip-
tycznego niebezpieczeństwa zagraża-
jącego narodom i całej ludzkości. Sta-
ra się on ogarnąć te cierpienia swym 
słabym ludzkim sercem, stając wobec 
tajemnicy serca Matki, Niepokalane-
go Serca Maryi.

W obliczu tych cierpień, ze świa-
domością zła, jakie szerzy się w świe-
cie i zagraża poszczególnym osobom 
ludzkim, narodom i całej ludzkości, 
następca Piotra staje tu z głęboką wia-
rą w odkupienie świata, zbawczą mi-
łość, która zawsze pozostaje silniejsza, 
zawsze potężniejsza niż wszelkie zło. 

Moje serce cierpi widząc grzech 
świata i szereg niebezpieczeństw zbie-
rających się nad ludzkością jak ciem-
ne chmury; równocześnie jednak ra-
duje się nadzieją, gdy podejmuję to, 
co uczynili już moi poprzednicy, kie-
dy poświęcili świat Sercu Matki, kie-
dy poświęcili temu sercu, szczegól-
nie te ludy, które najbardziej potrze-
bują tego poświęcenia. Akt ten ozna-
cza poświęcenie świata Temu, który 
jest nieskończoną świętością. Świętość 
ta oznacza odkupienie, oznacza miłość 
potężniejszą od zła. (…)”.

AKTY ZAWIERZENIA 
ŚWIATA MATCE BOŻEJ

Akt zawierzenia Matce Bożej,
Fatima, 13 maja 1982 roku 
i Bazylika św. Piotra w Rzymie, 
25 marca 1984 roku

1. „Pod Twoją obronę uciekamy 
się, Święta Boża Rodzicielko!” 

Ze słowami tej antyfony, którą modli 
się od wieków Chrystusowy Kościół, 
staję dziś na miejscu przez Ciebie wy-
branym i szczególnie przez Ciebie 
umiłowanym, Matko, w Jubileuszo-
wym Roku Odkupienia.

Dokończenie ze str. 5

Dokończenie na str. 8
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palce mogą się swobodnie poru-
szać. A obcas? Najlepszy ten ma-
jący 2 do 5 centymetrów i stabil-
ny. Wysokie obcasy są niewskaza-
ne, bo za bardzo obciążają stopy. 
Z obuwia lekkiego wskazane są za 
to profilowane sandały i klapki, 
których podeszwa ma fizjologiczny 
kształt lub te, które na wewnętrznej 
podeszwie mają tzw. jeżyka (wy-
pustki). Dobrze jest także chodzić 
boso. Odpowiednie podłoże (dy-
wanik z wypustkami, trawa, pia-
sek) doskonale masuje stopy i po-
prawia ich ukrwienie. 

Dieta 
To co jemy ma wpływ na ukrwie-

nie ciała i skłonności do pojawia-
nia się żylaków nóg. Pamiętajmy, 
że żyły to część układu krwiono-
śnego, a więc to co dobre dla na-
szego serca, sprzyja też zdrowym 
żyłom. Odpowiednia dieta jest lek-
ka – powinna wzmacniać ściany 
żył, zapobiegać zaparciom i prze-
ciwdziałać nadwadze, czyli elimi-
nować wszystko to co sprzyja żyla-
kom. Dla lepszego funkcjonowania 

żył dobre są flawonoidy, bo wzmac-
niają ściany żył i poprawiają ich ela-
styczność. Trzeba więc jeść zawie-
rające je produkty: wiśnie, jago-
dy, maliny, grejpfruty, pomarańcze 
czy mandarynki. Ponadto w diecie 
nie powinno zabraknąć produktów 
bogatych w witaminę E (poprawia 
krążenie krwi, a znajduje się w zie-
lonych warzywach), a także rutynę 
(znajduje się m.in. w czarnych po-
rzeczkach, kaszy gryczanej, aronii, 
szczawiu czy cytrusach). Pomocny 
może być gingko biloba, bo tak-
że wzmacnia ściany żył. Tak samo 
dobre działanie mają nasiona lnu, 
które można dodawać do różnych 
potraw. Zawarty w nich olej lnia-
ny jest bogaty w tłuszcze. Wpływa 
on na regenerację skóry i wspiera 
leczenie żylaków.

Tyle o pokarmach, które powin-
ny znaleźć się w naszej diecie. Na-
leży jednak pamiętać, że są tak-
że pokarmy, których w przypad-
ku PNŻ powinniśmy unikać. Zre-
zygnuj z ciast i słodyczy oraz tłu-
stych mięs, unikaj tłuszczów na-
syconych (m.in. masło, smalec), 

fast food’ów, potraw smażo-
nych. Wszystkie one oprócz tego, 
że mogą spowodować nadwagę po-
wodują też, że krew krąży wolniej 
– to może sprzyjać powstawaniu 
żylaków. Ograniczyć należy tak-
że alkohol i ilość soli w potrawach, 
bo ta odwadnia przez co źle wpły-
wa na stan żył. Sól kamienną moż-
na zastąpić ziołami i solą ziołową.

Aktywność fizyczna
Jak wiemy, objawy PNŻ często 

występują u osób, które mają pracę 
stojącą lub siedzącą, a dzieje się tak 
dlatego, że krew ma wtedy lepsze 
warunki, aby zalegać w żyłach nóg. 
Dlatego najprostszym i najskutecz-
niejszym ćwiczeniem, które może 
zapobiec PNŻ jest chodzenie. Obo-
jętnie czy w pracy stoimy, czy sie-
dzimy dobrze jest robić sobie krót-
kie przerwy, nawet na mały spacer. 
Jeżeli siedzimy przy biurku nie na-
leży zakładać nogi na nogę, ale za 
to warto ruszać przynajmniej sto-
pami. W przypadku pracy stojącej 
należy przynajmniej przenosić cię-
żar ciała z jednej strony na drugą, 

aby pracujące wtedy mięśnie pod-
udzi skuteczniej wypompowywa-
ły z nich krew w kierunku serca.

Oprócz spacerów korzystnie 
na nasze problemy z PNŻ może 
zadziałać także taniec, jazda 
na rowerze, a również chodzenie 
po schodach.

Pomocne mogą być proste ćwi-
czenia, które można wykonać na-
wet w domu. I to niekoniecznie po-
siadając specjalistyczny sportowy 
sprzęt. Polecany jest tzw. rowerek, 
który znakomicie wzmacnia nogi. 
Leżąc na plecach trzeba podnieść 
nogi do góry, zgiąć je w kolanach 
i naprzemiennie wykonywać koliste 
ruchy. Innym dobrym ćwiczeniem 
jest unoszenie nóg do góry i na-
przemienne ich prostowanie i zgi-
nanie. Można też w pozycji leżącej 
zginać i prostować stopy lub wyko-
nywać nimi ruchy okrężne. W po-
zycji siedzącej wskazane jest ćwi-
czenie, które polega na naprze-
miennym unoszeniu stóp na palce 
i stawianiu na pięty. Można tak-
że machać nogami w stawach sko-
kowych aby potrząsać łydkami, 

co usprawni odpływanie z nich 
krwi. Ważne jest także, aby od-
poczywając unosić nogi powyżej 
poziomu ciała, co zapobiega za-
leganiu krwi w żyłach. Jeżeli jest 
to możliwe warto także spać z no-
gami uniesionymi lekko ku górze. 

Proste ćwiczenia można wy-
konywać również w wodzie. 
Są to ćwiczenia wskazane szcze-
gólnie dla osób z nadwagą. Może 
to być np. aqua aerobik. 

Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku PNŻ kończyn dol-
nych nie każdy sport to zdrowie. 
Nie jest wskazana jazda na nartach 
i jazda konna, wioślarstwo, tenis. 
Niekorzystne dla żył są też wspi-
naczki górskie, zwłaszcza z więk-
szym obciążeniem, a także ćwicze-
nia na siłowni z obciążeniem.

Pamiętajmy jednak, że bez 
względu na znajomość danego te-
matu, powinniśmy regularnie kon-
sultować swój stan zdrowia z le-
karzem pierwszego kontaktu lub 
w razie potrzeby lekarzem spe-
cjalistą. 

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Krótki poradnik. Jak sobie radzić z objawami 
przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych?
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Staje w szczególnym poczuciu jed-
ności z wszystkimi Pasterzami Kościo-
ła z którymi wspólnie stanowimy jedno 
ciało i jedno kolegium tak, jak z woli 
Chrystusa Apostołowie byli w jedno-
ści z Piotrem.

W poczuciu tej jedności wypowia-
dam słowa niniejszego aktu, w którym 
raz jeszcze pragnę zawierzyć "nadzieje 
i obawy" Kościoła w świecie współcze-
snym. Przed czterdziestu laty, a także 
w dziesięć lat później, Twój Sługa pa-
pież Pius XII, mając przed oczyma bo-
lesne doświadczenia rodziny ludzkiej 
zawierzył i poświęcił Twemu Niepo-
kalanemu Sercu cały świat, a zwłasz-
cza te narody, które stanowiły przed-
miot Twej szczególnej miłości i troski. 
Ten świat ludzi i narodów mam przed 
oczami również dzisiaj, kiedy pragnę 
ponowić zawierzenie i poświęcenie 
dokonane przez mojego Poprzednika 
na stolicy Piotrowej: świat kończącego 
się drugiego tysiąclecia, świat współ-
czesny, nasz dzisiejszy świat.

Kościół na II Soborze Watykańskim 
odnowił świadomość swego posłan-
nictwa w tym świecie, pomny na słowa 
Pana: "Idźcie...i nauczajcie wszystkie 
narody...oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta" (Mt 22,19–20).

I dlatego, o Matko ludzi i ludów,
Ty, która znasz "wszystkie ich cier-

pienia i nadzieje",
Ty, która czujesz po macierzyńsku 

wszystkie zmagania między dobrem 
a złem, pomiędzy światłością i ciem-
nością, jakie wstrząsają współczesnym 
światem – przyjmij nasze wołanie skie-
rowane w Duchu Świętym wprost 
do Twojego Serca i ogarnij miłością 
Matki i Służebnicy ten nasz ludzki 
świat, który Ci zawierzamy i poświę-
camy, pełni niepokoju o doczesny 
i wieczny los ludzi i ludów.

W szczególny sposób zawierzamy 
Ci i poświęcamy tych ludzi i te na-
rody, które tego najbardziej potrze-
bują. „Pod Twoją obronę uciekamy 
się, Święta Boża Rodzicielko! Naszy-
mi prośbami racz nie gardzić w po-
trzebach naszych!” Racz nie gardzić! 
Przyjmij naszą ufność pokorną i na-
sze zawierzenie!

2. „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednoro-

dzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne” (J 3,16). Ta to właśnie miłość ka-
zała Synowi Bożemu poświęcić siebie 
samego za wszystkich ludzi: " Za nich 
Ja poświęcam w ofierze samego siebie, 
aby i oni byli uświęceni w prawdzie" 
(J 17,19). Mocą tego "poświęcenia 
w ofierze" uczniowie wszystkich cza-
sów są powołani do żywego uczestnic-
twa w dziele zbawienia świata; do do-
pełniania tego, czego nie dostaje cier-
pieniom Chrystusa dla dobra jego Cia-
ła, którym jest Kościół (por.Kol 1,24; 
2 Kor 12,15).

Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Mat-
ko Chrystusa, pragnę wraz z całym 
Kościołem, wobec Twego Niepoka-
lanego Serca, zjednoczyć się z Odku-
picielem naszym w tym poświęceniu 
za świat i ludzkość, które tylko w Jego 
Boskim sercu ma moc przebłagać i za-
dośćuczynić!

Moc tego poświęcenia trwa przez 
wszystkie czasy, ogarnia wszystkich 
ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś 
wszelkie zło, jakie duch ciemności 

zdolny jest rozniecić w sercu czło-
wieka i jego dziejach: jakie też roz-
niecił w jego czasach.

Z tym poświęceniem Odkupicie-
la naszego, przez posługę następcy 
Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało 
Mistyczne Chrystusa. O, jakże głę-
boko czujemy potrzebę poświęcenia 
za ludzkość i świat: za nasz współ-
czesny świat, w jedności z samym 
Chrystusem!

Odkupieńcze dzieło Chrystusa 
ma się stawać przecież udziałem 
świata przez Kościół. O, jakże nas 
przeto boli wszystko, co w Kościele, 
w każdym z nas, jest przeciwne świę-
tości i poświęceniu! Jakże nas boli to, 
że wezwanie do pokuty, nawrócenia, 
modlitwy nie spotkało się i nie spo-
tka z takim przyjęciem, jak powinno!

Jakże nas boli, że tak ozięble 
uczestniczymy w dziele Chrystuso-
wego Odkupienia! Że tak niewystar-
czająco dopełniamy na swoim ciele 
to, czego "nie dostaje cierpieniom 
Chrystusa" (Kol 1,24).

Niechże więc będą błogosławione 
wszystkie dusze, które są posłuszne 
wezwaniu Odwiecznej Miłości.

Niech będą błogosławieni wszy-
scy ci, którzy dzień po dniu, z niewy-
czerpaną hojnością, przyjmują Two-
je wezwanie, o Matko, do czynienia 
tego, co powie Twój Syn, Jezus (por. 
J 2,5), dając Kościołowi i światu ra-
dosne świadectwo życia natchnione-
go Ewangelią. Bądź błogosławiona 
Ty nade wszystko, Służebnico Pań-
ska, która najpełniej jeste posłuszna 
temu, Bożemu wezwaniu!

Bądź pozdrowiona Ty, która je-
steś cała zjednoczona z odkupień-
czym poświęceniem Twojego Syna!

Matko Kościoła! Poświęcaj Lu-
dowi Bożemu na drogach wiary, na-
dziei i miłości! Pomóż nam żyć całą 
prawdą Chrystusowego poświęce-
nia za całą rodzinę ludzką w świecie 
współczesnym.

3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, 
wszystkich ludzi i wszystkie ludy, 

zawierzamy Ci także samo to po-
święcenie za świat, składając je 
w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż 
nam przezwyciężyć grozę zła, któ-
re tak łatwo zakorzenia się w ser-
cach współczesnych ludzi – zła, 
które w swych niewymiernych skut-
kach ciąży już nad naszą współcze-
snością i zdaje się zamykać drogi ku 
przyszłości!

Od głodu i wojny – wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobli-

czalnego samozniszczenia, od wszel-
kiej wojny – wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu czło-
wieka od jego zarania – wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania god-
ności dziecka Bożego – wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niespra-
wiedliwości w życiu społecznym, 
państwowym i międzynarodowym 
– wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań 
– wybaw nas!

Od usiłowań samej prawdy 
o Bogu w sercach ludzkich – wy-
baw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi 
Świętemu – wybaw nas!

Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa 

to wołanie nabrzmiałe cierpieniem 
wszystkich ludzi. Nabrzmiałe cier-
pieniem całych społeczeństw!

Niech jeszcze raz objawi się 
w dziejach świata nieskończona po-
tęga Miłości miłosiernej!

Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Niepokalanym 

odsłoni się dla wszystkich światło 
Nadziei!

Akt zawierzenia świata Matce 
Bożej Fatima 13 maja 1991 roku

1. „Matko Odkupiciela...
Gwiazdo morska, do nie-

ba ścieżko najprościejsza, Tyś jest 

przechodnią bramą do raju wiecz-
nego...racz podźwignąć, prosimy, 
lud upadający, w grzechach swych 
uwikłany, powstać z nich pragną-
cy". Dziś zgromadzeni u Twoich 
stóp w Civa da Iria, Matko Chrystusa 
i Matko Kościoła, raz jeszcze zwra-
camy się do Ciebie, aby podzięko-
wać za wszystko, coś uczyniła w cią-
gu tych trudnych lat dla Kościoła, dla 
każdego z nas i dla całej ludzkości.

2. „Monstra te esse matrem!”
Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie 

to wezwanie! Dziś jesteśmy tu, aby 
dziękować, żeś zawsze nas wysłu-
chiwała, że okazywałaś się Matką:

Matko misyjnego Kościoła idące-
go drogami ziemi ku trzeciemu mu-
lenium chrześcijaństwa,

Matko ludzi, dziękujemy Ci za 
nieustanną opiekę, która pozwoliła 
nam uniknąć katastrof i nieodwra-
calnych zniszczeń, umożliwiła po-
stęp i osiągnięcie nowoczesnych zdo-
byczy społecznych.

Matko narodów, dziękujemy za 
te niespodziewane przemiany, które 
przywróciły wiarę w przyszłość na-
rodom nazbyt już długo pozostają-
cym w ucisku i upokarzanym;

Matko życia, dziękujemy Ci za 
liczne znaki mówiące o tym, że je-
steś z nami, że chronisz nas przed 
złem i przed mocami śmierci;

byłaś mi Matką zawsze, a w spo-
sób szczególny 13 maja 1981 roku, 
kiedy czułem przy sobie Twoją opie-
kuńczą obecność;

Matko każdego człowieka, wal-
cząca o życie, które nie zna śmierci.

Matko ludzkości, odkupionej 
krwią Chrystusa.

Matko miłości doskonałej, Mat-
ko nadziei i pokoju. Święta Matko 
Odkupiciela.

3. „Monstra te esse matrem!”
Tak, nieprzestawaj okazywać, 

że jesteś Matką wszystkich, świat 
bowiem potrzebuje Ciebie. Nowa 

sytuacja narodów i Kościoła wciąż 
pozostaje chwiejna i niepewna.

Wciąż jeszcze istnieje niebezpie-
czeństwo, że miejsce marksizmu 
zająć może ateizm w innej postaci, 
który wychwalając wolność zmierza 
do zniszczenia samych korzeni mo-
ralności ludzkiej i chrześcijańskiej.

Matko nadziei, bądź nam to-
warzyszką drogi, towarzyszką dro-
gi człowieka schyłku XX w., ludzi 
wszystkich kultur i ras, wszystkich 
stanów i każdego wieku.

Bądź towarzyszką narodów w ich 
dążeniu do solidarności i miłości 
wzajemnej. Bądź z młodymi, boha-
terami dni pokoju, które nadejdą.

Potrzebują Ciebie narody, któ-
re niedawno odzyskały przestrze-
nie wolności i teraz budują swoją 
przyszłość.

Potrzebuje Ciebie Europa, która 
od Zachodu po Wschód – nie zdo-
ła odnaleźć swojej prawdziwej toż-
samości, jeżeli na nowo nie odkryje 
wspólnych chrześcijańskich korzeni. 
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby po-
łożyć kres tak wielu i tak gwałtow-
nym konfliktom, które wciąż jeszcze 
są jego udręką.

4. „Monstra te esse matrem!”
Okaż się Matką ubogich – tego, 

który umiera z głodu, jest śmiertelnie 
chory, tego, kogo spotyka krzywda 
i niesprawiedliwość, kto nie znajdu-
je pracy, kto bezdomny nie ma gdzie 
się schronić, kto z dala od Boga roz-
paczliwie i daremnie szuka uciszenia.

Pomóż nam bronić życia, któ-
re jest odbiciem miłości Boga , po-
móż bronić go zawsze, od świtu 
aż po jego naturalny zachód.

Okaż się Matką jedności i pokoju.
Niech nadejdzie kres przemocy 

i niesprawiedliwości wszędzie tam, 
gdzie one istnieją, niech w rodzinach 
rozkwita jedność i zgoda, a pomię-
dzy narodami wzajemne zrozumie-
nie i szacunek; niech pokój, praw-
dziwy spokój zapanuje na całym glo-
bie ziemskim!

Maryjo, daj światu Chrystusa, 
który jest naszym pokojem.

Niechaj narodów nie dzieli już 
nienawiść i pragnienie zemsty; świat 
zaś niech nie ulegnie mirażom fałszy-
wego dobrobytu, który zabija god-
ność osoby i wystawia na nieustan-
ne ryzyko całe stworzenie.

Okaż się Matką nadziei!
Czuwaj na czekającej nas jesz-

cze drodze.
Czuwaj nad ludźmi, nad naroda-

mi w nowej sytuacji, którym nadal 
zagraża widmo nowej wojny.

Czuwaj nad odpowiedzialnymi za 
losy państw i nad tymi, co w swoich 
rękach mają przyszły los ludzkości.

Czuwaj nad Kościołem zawsze na-
rażonym na zasadzki ducha tego świa-
ta. W sposób szczególny czuwaj nad 
najbliższym zgromadzeniem Synodu 
Biskupów, ważnym etapem na drodze 
nowej Ewangelizacji Europy.

Czuwaj nad moją posługą następ-
cy Piotra, która jest służbą Ewangelii 
i służbą ludziom, i kierują ja ku no-
wym horyzontom misyjnej działal-
ności Kościoła.

KS. MAREK RUSECKI

Dokończenie ze str. 6
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Jego list do Ciebie – jego bi-
blijną opowieść o zwycięstwie 
miłości nad nienawiścią. Każ-
dy dramat, jaki rozgrywa się 
w ludzkim sercu, ma swój 
odpowiednik w losach posta-
ci z Pisma Świętego. Bóg po-
zostawił nam ten dowód swo-
jej obecności, byśmy wzro-
kiem przyjęli Jego słowa tro-
ski, umysłem ugruntowali na-
sze zaufanie i wreszcie ser-
cem wyznali wiarę, że On jest 
z nami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.

Posiadamy bezcenny dar 
patrzenia, a mimo to często 
chodzimy po omacku. Poty-
kamy się, upadamy i dziwimy 
się że nie zauważyliśmy prze-
szkód, jakie znalazły się pod 
naszymi stopami. Wpadamy 
w pułapkę zła, które od wie-
ków reklamuje się jako do-
bro. Celowo piszę o reklamie, 
bo to właśnie wszechobec-
na moda na ciągłe kupowa-
nie doprowadziła współcze-
snego człowieka do dramatu 
niespotykanej w żadnej epoce 
samotności. Gonimy po skle-
pach, zmieniamy ubrania, sa-
mochody, zegarki, domy, ale 

nie możemy kupić razem 
z nimi szczęścia, miło-
ści, przyjaźni, zdrowia… 
Kiedy dosięga nas tra-
gedia choroby, śmier-
ci, bezrobocia, bezdom-
ności stajemy się bez-
silni, tracimy grunt pod 
nogami, bo zapomnieli-
śmy zbudować funda-
mentu szczerych relacji, 
na którym postawiony 
dom nawet jeśli przej-
dzie pod nim trzęsienie 
ziemi, ostoi się. Na nic 
nam się zdają kolorowe 
stroje, barwne makija-
że, pachnące nowością 
meble. One wszystkie za 
chwilę staną się niemod-
ne, przejdą do historii. 
Tymczasem na Golgocie 

od dwóch tysięcy lat stoi nagi, 
surowy, wzgardzony Krzyż, 
na którym zawisł Człowiek 
obnażony, odarty z godno-
ści, z przeszytymi gwoźdź-
mi rękami i nogami, resztka-
mi sił wydobywający ze swo-
ich zmiażdżonych płuc słowa: 
„przebacz im, bo nie wiedzą 
co czynią”.

Spójrzmy więc dalej, niż 
wnętrze naszej szafy, szerzej 
niż perspektywa naszego te-
lewizora, głębiej niż tło stro-
ny internetowej zachęcającej 
do wzięcia kolejnego kredytu. 
Spójrzmy wpierw wokół sie-
bie, na ludzi którzy nas ota-
czają, na ich potrzeby, rado-
ści i zmartwienia. Spójrzmy 
pod nogi, a być może wresz-
cie znajdziemy zagubiony ró-
żaniec, który da zajęcie na-
szym dłoniom, umysłowi i wy-
pełni serce obecnością Boga, 
tak jak życie Maryi wypełnił Je-
zus. Spójrzmy w niebo, bo tam 
mimo ciemnych chmur, za-
wsze prędzej czy później po-
jawi się słońce, spadnie orzeź-
wiający wysuszoną ziemię 
deszcz, zabłyśnie tęcza przy-
pominająca przymierze Boga, 

iż nigdy nie pozostawi człowie-
ka samemu sobie.

W Kościele na przestrze-
ni wieków nie zabrakło tych, 
którzy swój wzrok utkwili nie 
w swoim lustrzanym odbi-
ciu, ale spoglądając na dru-
giego człowieka, dostrzegli 
w nim ubogiego, poranione-
go Chrystusa. Przed 100 laty 
w Krakowie zmarł św. Brat Al-
bert Chmielowski. Postać zna-
na, ale z pewnością niedosta-
tecznie jak na bogatą drogę, 
którą przeszedł w swoim ży-
ciu. Nie było mu obce cier-
pienie i zmaganie z własną 
słabością. Jako dziecko stra-
cił ojca, a w wieku 14 lat tak-
że matkę. Walczył w powsta-
niu styczniowym, w wyniku 
którego konieczna była am-
putacja nogi. Miał wielki ta-
lent, szlachetny charakter, ale 
żadnych materialnych środ-
ków, by zaimponować rodzi-
com swej ukochanej, którzy 
nie wyrazili zgody na związek 
dziewczyny z dobrego domu 
z malarzem bez grosza przy 
duszy. Wobec zawodu serco-
wego, pokochał więc sztukę, 
ale i ona nie dała mu ukojenia. 
Malował obrazy, ale wciąż od-
czuwał że czegoś mu braku-
je. Wstąpił do jezuitów, przy-
jął habit zakonny, lecz wkrót-
ce doznał tak radykalnego 
poznania swoich grzechów, 
że zrezygnował z tej drogi, 
która miała go zaprowadzić 
do kapłaństwa i po długich 
poszukiwaniach znalazł swo-
je miejsce wśród ubogich. 
Zafascynował go biedaczy-
na z Asyżu, jak określany jest 
św. Franciszek. Poszedł za 
jego śladem, w ubogim ha-
bicie, jako prosty brat, pozo-
stając świeckim synem swe-
go duchowego ojca, poświęcił 
się bez reszty tym, którzy nie 
mieli niczego. Niósł im Jezu-
sa, podając im zwykły chleb. 
Łamał go, jak złamane było 

ich życie, pokazując że w każ-
dym kawałku jest jakaś ożyw-
cza siła, że nasze rozrywające 
serce cierpienie też jest drogą 
do nasycenia, ale mającego 
zupełnie inny cel. Przedziw-
ny to plan Boga, że ze śmierci 
swego Syna, zrodziło się zwy-
cięstwo, że z naszego wejścia 
w przepaść ciemności, wypro-
wadza nas w przenikliwej ci-
szy Wielkiej Nocy. 

Droga św. Brata Alberta 
nie była krótka i lekka. Mia-
ła wiele przystanków, prowa-
dziła go przez kolejne etapy 
oczyszczenia, by mógł zoba-
czyć i usłyszeć wokół siebie 
tych, którymi Bóg posłużył 
się dla Jego uświęcenia. Kie-
dy pokrzepił ciało swych pod-
opiecznych, budował w nich 
więź z Jezusem, najuboższym 
z ubogich. On nie miał nic, 
kiedy odchodził z tego świata, 
a mimo to dał ludziom wszyst-
ko, dał im sens – niebo, dla 
którego wszyscy zostaliśmy 
powołani i ku któremu winni-
śmy zdążać. Poprzez umiejęt-
ność rezygnacji z naturalnych 
ludzkich pragnień, jakie każ-
dy z nas w sobie nosi, Brat Al-
bert pokazał, że warto się tru-
dzić dla Boga. Warto zmniej-
szyć pole swojej wolności, by 
stać się naprawdę wolnym. Tak 
działa człowiek, przyjmujący 
do swego serca słowa Zmar-
twychwstałego Chrystusa, któ-
ry pozostaje z nami w wier-
nej i cichej obecności, w czy-
stej białej Hostii, z której spo-
gląda na nas, tak jak spoglą-
dał na swoich uczniów w Wie-
czerniku. I codziennie zapra-
sza nas: Przyjdźcie do mnie 
i pijcie ze źródła nieskończo-
nej miłości, które rozlewam 
dla Was i którym chcę oczy-
ścić wasze pragnienia. Kto pije 
z tego źródła, nie będzie od-
czuwał pragnienia, bo JA wy-
pełnię wszystkie Jego tęsknoty. 

MATEUSZ MEZGLEWSKI

Miłość rodzi się z patrzenia
„Patrzę na Jezusa 
w Jego Eucharystii: czyż 
Jego miłość mogłaby 
obmyśleć jeszcze coś 
piękniejszego? Skoro 
jest Chlebem i my 
bądźmy chlebem. 
Skąpy jest ten, kto nie 
jest jak On. Dawajmy 
siebie samych. Powinno 
się być dobrym jak 
chleb; powinno się być 
jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić 
i nakarmić się, jeśli jest 
głodny”.

św. Brat Albert

I
le to już razy w naszym 
życiu podejmowaliśmy 
trud wyrzeczenia, rezy-
gnacji z rzeczy dla nas 
ważnych, po to by skon-

centrować się na tym co naj-
ważniejsze, czyli na nawróce-
niu, wejściu na drogę powrotu 
do domu Ojca, który WYPA-
TRUJE nas i czeka aż zrzuci-
my z naszych oczu klapki i za-
czniemy patrzeć na świat Jego 
oczami, oczami pełnymi mi-
łości, wyrozumiałości i prze-
baczenia. Dziękujmy Bogu 
za to doświadczenie wejścia 
w głąb siebie, zatrzymania się 
pod Krzyżem i otwarcia na-
szych serc na działanie Jego 
nieskończonego miłosierdzia. 
Bóg nigdy nie zamyka oczu, 
nie odwraca od nas swojego 
wzroku, nawet jeśli całe na-
sze ciało pokryje trąd grze-
chu, czy wręcz rozłoży się ni-
czym trup leżący w grobie. 
Nawet wtedy On nie zawa-
ha się pochylić, by wyrwać 
nas ze śmierci i przywrócić 
do życia, a swą Miłością go-
tową oddać życie zdoła od-
sunąć kamień niewierności, 
pychy, chciwości, który nie-
raz zdaje się być przeszko-
dą nie do pokonania w budo-
waniu relacji z bliskimi, przy-
jaciółmi, sąsiadami. Dla mi-
łosiernego Ojca nie ma wi-
doku tak odrażającego, by 
mógł wywołać Jego niechęć 
względem nas. Wręcz prze-
ciwnie, w ewangeliach znajdu-
jemy wymowne obrazy, kiedy 
to Jezus udaje się tam, gdzie 
są najbardziej potrzebujący: 
przywraca wzrok, słuch, czu-
cie w nogach, by w ten spo-
sób pokazać, że Jego najgłęb-
szym pragnieniem jest nasze 
szczęście. On chce nas doty-
kać i uzdrawiać nawet wtedy, 

gdy brzydzi się nami cały 
świat, bo On dostrze-
ga pokłady dobra także 
w tym sercu, które przy-
gniecione zewnętrznymi 
trudnościami bije bardzo 
słabo. Bóg słyszy błagal-
ny ludzi szept i przycho-
dzi ze Swoim umocnie-
niem nie w burzy z pio-
runami, niszczącej na-
szych przeciwników, ale 
w lekkim powiewie po-
koju serca, jaki zaszcze-
pia w nas poprzez działa-
nie Ducha Świętego.

Niestety jako ludzie 
ulegamy słabościom na-
szej natury, nie zawsze 
odpowiadamy na Bożą 
dobroć wdzięcznością, 
lecz zazwyczaj podążamy 
własnymi ścieżkami. Dzieje 
się tak, ponieważ nasz wzrok 
nie patrzy na świat w sposób 
czysty, lecz zostaje przyćmio-
ny przez egoizm stanowiący 
konsekwencję grzechu pier-
worodnego. Pierwsza poku-
sa, której uległ człowiek mia-
ła swój początek w niewłaści-
wym odczytaniu tego, co pod-
powiadał wzrok. Adam i Ewa 
spoglądali na Drzewo Życia 
z ciekawością, pożądali jego 
owoców, choć otaczał ich do-
statek wszelkich innych dóbr. 
Upadek przyszedł, kiedy zde-
cydowali się wejść w dialog 
z wężem, który wmówił im, 
że to na co patrzą jest czymś 
zupełnie innym, niż myślą. 
A przecież Bóg dał im wy-
starczającą wiedzę, która była 
gwarancją szczęścia, pobłogo-
sławił im poddając pod opie-
kę cały świat istot żywych. 
To jednak zdało się być ni-
czym wobec podszeptu sza-
tańskiego, by być jak Bóg. 

Ten sam mechanizm dzia-
ła w świecie aż po dzień dzi-
siejszy. Otaczają nas setki róż-
nych bodźców, które odczy-
tujemy pochopnie, jeśli dla 
ich rozeznawania nie zasto-
sujemy właściwego punktu 
odniesienia, jakim jest słowo 
Boże. Ono zawiera wszelkie 
odpowiedzi na nasze pytania, 
a szczytem Jego przesłania 
są Krzyż i pusty Grób Jezu-
sa. Paradoks, który uwypukla 
pustkę rzeczywistości, w któ-
rej żyjemy to fakt, że Biblia 
jest księgą sprzedaną w naj-
większej ilości egzemplarzy, 
a jednak chyba najrzadziej 
czytaną… Szkoda, bo wie-
le jest w niej pociech, które 
mogą ukoić ból, jaki nosi na-
sze serce złamane zdradą, po-
deptane szyderstwem i spa-
lone w ogniu pogardy, jakiej 
doznajemy z różnych stron. 
Zachęcam więc: pozwól się 
Bogu zaskoczyć, weź do ręki 
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Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,  
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.  

Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.  

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe 
z Trawą Cytrynową 
renomowanej fi rmy 
Reutter zawierają 
naturalny ekstrakt 
z aloesu i olejek trawy 
cytrynowej.

To idealne połączenie 
polecane przy 
obniżonej odporności, 
do wspierania przewodu pokarmowego, 
wspomagania pamięci i koncentracji. 
Dostępne w aptekach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.
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Śmierć z miłości do Chrystusa S
kala prześladowania 
chrześcijan na świe-
cie jest przerażająca: 
200 milionów chrze-
ścijan jest brutalnie 

prześladowanych. 350 milio-
nów jest poddawanych różnym 
formom dyskryminacji. W po-
nad 70 krajach łamie się prawo 
do wolności religijnej. Co pięć 
minut jeden chrześcijanin ginie 
za wiarę. Ceną za naszą obojęt-
ność jest ich życie. 

Chrześcijanie różnych wy-
znań z racji swojej wiary naj-
częściej doświadczają różnych 
form dyskryminacji i prześla-
dowań. Wciąż giną za wiarę 
na całym świecie. Wśród nich 
są duchowni, zakonnicy i sio-
stry zakonne, a także świeccy 
posługujący w różnych dziełach 
duszpasterskich. Jak wskazują 
dramatyczne statystyki takich 
morderstw, opracowane przez 
Agencję Fides, w roku 2015 do-
szło do nich na prawie wszyst-
kich kontynentach: w Ameryce, 
Azji, Afryce i Europie. Podane 
liczby są jednak tylko czubkiem 
góry lodowej jeśli chodzi o pro-
blem prześladowania chrześci-
jan z racji wyznawanej przez 
nich wiary. Zbrodnie te popeł-
niono często z dużym okrucień-
stwem, głównie w miejscach, 
gdzie panuje ubóstwo ekono-
miczne i kulturalne, degradacja 
moralna, przemoc jako reguła 
postępowania i brak szacunku 
dla życia. Niezależnie od poło-
żenia geograficznego na świe-
cie, w takich właśnie warunkach 
mieszkali i pracowali zamordo-
wani kapłani, zakonnicy i świec-
cy. Zajmowali się na co dzień 
posługą sakramentalną, pomo-
cą ubogim i najbardziej potrze-
bującym, opieką nad sierota-
mi czy osobami uzależniony-
mi. W wielu wypadkach reali-
zowali też różne projekty roz-
wojowe lub po prostu zawsze 
mieli dla innych otwarte drzwi 
swoich domów. 

Kolumbijscy błogosławieni
We wrześniu br. papież 

Franciszek ogłosił błogosławio-
nymi dwóch kolumbijskich ka-
płanów–męczenników: bp. Je-
zusa Emila Jaramillo Monsa-
lve i ks. Piotra Marię Ramíreza 
Ramosa. Obaj zginęli za wia-
rę w wyniku i w okresie wiel-
kich napięć społecznych, jakie 
ogarnęły Kolumbię po II woj-
nie światowej. 

Bp Jezus Emil (Jesús Emilio) 
Jaramillo Monsalve urodził się 
14 lutego 1916 r. w miasteczku 
Santo Domingo w departamen-
cie Antioquia w północno–za-
chodniej Kolumbii. W 1929 r. 
wstąpił do Instytutu Misji Za-
granicznych z Yarumal, zało-
żonego 2 lata wcześniej z myślą 
o ewangelizowaniu odległych 
i najbardziej zaniedbanych za-
kątków tego kraju. Tam też 1 
września 1940 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. 11 listopada 
1969 r. Paweł VI mianował go 
biskupem, wikariuszem apo-
stolskim Arauca. Biskup Mon-
salve dał się poznać jako gorliwy 
pasterz, troszczący się zarówno 

o duchowo–kościelne, jak i spo-
łeczne sprawy swej diecezji. Był 
to obszar bardzo trudny, nazna-
czony przemocą i niesprawie-
dliwością. Podejmował różne 
inicjatywy w obronie praw czło-
wieka i godności osób, głosząc 
przy tym Słowo Boże. Utwo-
rzył nowe parafie, Instytut św. 
Józefa Robotnika, mający za za-
danie formację ludzką i chrze-
ścijańską rolników oraz ze-
spół duszpasterski w celu ewan-
gelizacji miejscowych Indian. 
Ta ożywiona działalność dusz-
pastersko–społeczna zwróciła 
uwagę działającej na tym tere-
nie lewicowej partyzantki, któ-
ra dostrzegła w nim zagroże-
nie swych wpływów i ideolo-
gii rewolucyjnej. Biskup zaczął 
otrzymywać pogróżki i żąda-
nia zaprzestania działań pro-
społecznych. Nie dał się zastra-
szyć i nadal rozwijał swą po-
sługę. 2 października 1989 r., 
gdy wracał z wizyty duszpa-
sterskiej, zatrzymała go gru-
pa uzbrojonych członków tzw. 
Wojska Wyzwolenia Narodo-
wego (ELN) – jednej z lewico-
wych organizacji partyzanckich. 
Napastnicy okrutnie go pobi-
li i torturowali, a następnie za-
mordowali. Jego martwe ciało 
znaleziono nazajutrz, po czym 
uroczyście pochowano w kate-
drze w Arauca.

Ks. Piotr Maria (Pedro Ma-
ría) Ramírez Ramos urodził się 
23 października 1899 r. w miej-
scowości La Plata w departa-
mencie Huila na południu Ko-
lumbii. Był jednym z siedmior-
ga dzieci, z których dwaj jego 
bracia również zostali kapłana-
mi (jezuitami). Jako 31–latek, 
przyjął święcenia kapłańskie, 
rozpoczynając posługę dusz-
pasterską w diecezji Ibagué. 
Odznaczał się bogatym życiem 
duchowym i wielką gorliwością 
apostolską. Podejmował nie-
rzadko trudne wyzwania, gdyż 
– jak sam mawiał – został po-
słany do świata „nie po to, aby 
myśleć o sobie, ale aby służyć 
innym”. W swych działaniach 
interesował się sprawami nie 
tylko kościelnymi i duchowy-
mi, ale także politycznymi i spo-
łecznymi. W lipcu 1946 r. ob-
jął parafię w Armero (w środ-
kowej Kolumbii). Osobiste za-
angażowanie i przykład życia 
nowego proboszcza sprawiły, 
że wielu ludzi wracało, nieraz 
po latach, do wiary. W 1948 r., 
gdy w stolicy wybuchła rewol-
ta, ks. Ramírez, świadom za-
grożenia, najpierw ukrył Naj-
świętszy Sakrament, aby Go 
nie sprofanowano, a następnie 
próbował schronić się u sióstr 
zakonnych. Ostatecznie jed-
nak, aby nie narażać ich na nie-
bezpieczeństwo, wrócił na ple-
banię. Tłum, uzbrojony w ma-
czety i inne narzędzia, wycią-
gnął go z mieszkania, zawlókł 

na główny plac miasta, gdzie 
wśród złorzeczeń i bluźnierstw 
przeciw Kościołowi, dotkliwie 
go pobito, po czym zaciągnię-
to na miejscowy cmentarz i tam 
zamordowano.

Męczennicy z Pariacoto
Indianie przy ich grobow-

cach proszą Boga o pomoc, 
nazywając ich Męczennika-
mi Miłości. Polscy franciszka-
nie zginęli w Peru z rąk ma-
oistowskiej partyzantki Świe-
tlisty Szlak. Jej przedstawicie-
le wtargnęli do domu para-
fialnego i zabrali zakonników 
na miejscowy cmentarz. Tam 
o. Michał został zabity strza-
łem w tył głowy, a o. Zbigniew 
– w plecy i w głowę. Było to 9 
sierpnia 1991 r.

Zbigniew Strzałkowski uro-
dził się 3 lipca 1958 r. w Tarno-
wie jako najmłodszy z trzech sy-
nów w pobożnej rodzinie rolni-
czej. Rok po maturze, w 1978 r. 
wstąpił do zakonu franciszka-
nów konwentualnych, aby – jak 
napisał – „służyć Panu Bogu 
w zakonie jako kapłan, w kra-
ju lub na misjach, gdziekolwiek 
mnie Bóg powoła”. 7 czerwca 
1986 r. kard. Henryk Gulbino-
wicz wyświęcił go we Wrocła-
wiu na kapłana. Dwa lata póź-
niej o. Zbigniew rozpoczął przy-
gotowania do wyjazdu do Peru, 
a gdy ostrzegano go przed gro-
żącymi mu tam niebezpieczeń-
stwami, odpowiedział, że jadąc 
na misje, trzeba „być gotowym 
na wszystko”. Po kilku miesią-
cach rozpoczął posługę kapłań-
ską w nowo powstałej placów-
ce zakonnej w Pariacoto w An-
dach na zachodnim wybrzeżu 
kraju. O. Zbigniew wyróżniał 
się zdolnościami organizacyj-
nymi, ogromną pracowitością 
i wielkim poczuciem odpowie-
dzialności. Szczególnie trosz-
czył się o chorych, których sta-
rał się leczyć zarówno fizycznie, 
jak i duchowo. 

Michał Tomaszek urodził 
się 23 września 1960 r. w Łę-
kawicy k. Żywca w bogoboj-
nej rodzinie. Od wczesnych lat 
czynnie uczestniczył w życiu 
parafialnym, m.in. jako mini-
strant. Pielgrzymował z rodzi-
ną do pobliskiego franciszkań-
skiego sanktuarium Matki Bo-
żej w Rychwałdzie. W 1980 r. 
po maturze wstąpił do zako-
nu braci mniejszych konwen-
tualnych, myśląc o posłudze 
misyjnej. 1 września 1981 r. 
złożył pierwsze śluby zakonne. 
23 maja 1987 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. Do 1989 r. 
pracował z zapałem i entuzja-
zmem jako wikariusz i kate-
cheta we franciszkańskiej pa-
rafii w Pieńsku k. Zgorzelca. 
W lipcu 1989 r. wyjechał na mi-
sje do Peru. Zdając sobie spra-
wę z czyhających nań zagrożeń, 
powiedział, że jeśli trzeba będzie 
dla sprawy Bożej złożyć ofiarę 
życia, to nie będzie się wahał.

Śmierć za sutannę
W latach 30. XX w. w Hisz-

panii w czasie wojny domowej 
trwały prześladowania na tle 
religijnym. 20 lipca 1936 r. 
do klaretyńskiego seminarium 
w Barbastro wtargnęli komu-
nistyczni milicjanci. Zaczęli 
sprawdzać, czy nie ma w nim 
ukrytej broni. Zastali 60 za-
konników. Zabili 51 z nich. 
Na pierwszy ogień poszli trzej 
przełożeni. Pozostałym oprawcy 
dali wybór – przeżyją, jeśli zrzu-
cą sutanny. Dzielni zakonnicy 
odrzucili propozycję. Nie chcieli 
wyrzec się wiary. Byli gotowi za 
nią umrzeć. Najpierw przetrzy-
mywano ich w klasztorze pija-
rów, który zamieniono na wię-
zienie. Potem co trzy dni roz-
strzeliwano. Najpierw dwudzie-
stu, potem kolejnych dwudzie-
stu i na końcu dwóch. Beatyfi-
kacji wszystkich męczenników 
dokonał Jan Paweł II. W homilii 
powiedział: „Cała ta wspólnota 

złożyła mężnie i bez wahania 
męczeńską ofiarę Chrystusowi. 
O duchowej i moralnej dojrza-
łości tych młodzieńców mówią 
naoczni świadkowie, a także 
ich własne zapiski. Bardzo wy-
mowne są te osobiste świadec-
twa, pozostawione nam przez 
młodych seminarzystów. Jeden 
z nich pisze w liście do rodziny: 
„Gdy będziecie czytać te słowa, 
chwalcie Pana za wielki i cen-
ny dar męczeństwa, którego 
zechciał mi udzielić”. Inny zaś 
woła: „Niech żyje Niepokalane 
Serce Maryi! Rozstrzelają nas 
tylko dlatego, że jesteśmy za-
konnikami”. I dodaje w swoim 
ojczystym języku: „Nie opłakuj-
cie mnie. Jestem męczennikiem 
Jezusa Chrystusa”.

Jeden z męczenników tak 
wyrażał zdecydowaną wolę po-
święcenia się posłudze kapłań-
skiej: „Jeśli nie możemy spra-
wować świętej posługi na zie-
mi, trudząc się dla nawróce-
nia grzeszników, uczynimy tak 
jak mała św. Teresa: pójdzie-
my do nieba, czyniąc dobro 
na ziemi”.

15–letni bojownik za wiarę 
Obiecywano mu uwolnienie, 

jeśli tylko wyrzeknie się wiary. 
Nawet jego bliscy zachęcali go 
do apostazji. Nie uległ, mimo 
że czekała go okrutna śmierć. 

José Sanchez del Río uro-
dził się w Sahuayo w Meksyku 
jako czwarte z pięciorga dzie-
ci. Jego ojciec był właścicielem 
rancza. José był żywym, pogod-
nym chłopcem, a przy tym głę-
boko wierzącym i związanym 
z Kościołem. Codziennie słu-
żył do Mszy św. i odmawiał ró-
żaniec, który był jego ulubio-
ną modlitwą. W jego miejsco-
wości wiara była bardzo sil-
na. Ukrywało się tam wielu ka-
płanów, którzy – mimo rządo-
wego zakazu – potajemnie od-
prawiali Msze św. i udziela-
li sakramentów. Gdy rodzina 

przeniosła się do Guadalajary, 
José mógł uczęszczać do szkoły 
katolickiej. Tam też zetknął się 
z Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży Meksykańskiej. Gdy 
wybuchło powstanie „criste-
ros” (katolickiego ruchu opo-
ru) w obronie wiary, do któ-
rego przyłączyli się jego bracia 
i ojciec, José również zapragnął 
walczyć. Mimo sprzeciwu mat-
ki i odmowy generała Prudencio 
Mendozy zaciągnął się do gru-
py powstańczej. Otrzymał obo-
wiązek noszenia sztandaru. Po-
wstańcy przezywali go Tarsycju-
szem na cześć starożytnego mę-
czennika, który zginął, broniąc 
Eucharystii przed profanacją. 
Podczas bitwy pod Cotija chło-
piec oddał swojego konia ran-
nemu generałowi, prosząc go, 
by uciekał. Sam zaś został uję-
ty i uwięziony w sprofanowa-
nym i zdewastowanym przez 
wojska federalne kościele pa-
rafialnym. Przetrzymywano go 
trzy dni. Początkowo opraw-
cy widząc jego młody wiek, za-
proponowali mu ucieczkę, aby 
mógł uniknąć śmierci. Jednak 
José pokrzepiony opowieścia-
mi o męczennikach, odrzucił 
ich propozycję. Odmawiał rów-
nież zaparcia się wiary.

Podczas uwięzienia w nocy 
z 7 na 8 lutego 1928 r. napi-
sał do rodziców: „Moja kocha-
na mamo, zostałem schwytany 
podczas dzisiejszej bitwy. My-
ślę o chwili, kiedy przyjdzie mi 
umrzeć. Nic to jednak, Mamo. 
Powinnaś zgodzić się z wolą 
Pana Boga. Umieram szczę-
śliwy u boku Naszego Pana. 
Nie chcę, żebyś się martwi-
ła moją śmiercią. Powiedz ra-
czej moim braciom, by poszli 
w ślady najmłodszego spośród 
nas, tak wypełnisz wolę Bożą. 
Odwagi! Udziel mi swego bło-
gosławieństwa razem z błogo-
sławieństwem ojca. Pozdrów 
wszystkich ostatni raz. Otrzy-
macie serce Waszego syna, któ-
ry Was oboje kocha i chciał-
by zobaczyć Was jeszcze przed 
śmiercią”. 

José był torturowany, m.in. 
zdarto mu skórę ze stóp i ka-
zano iść pieszo na miejsco-
wy cmentarz, gdzie żołnierze 
strzelali do niego, nie zabija-
jąc go. Wreszcie rozkazano mu 
stanąć nad fosą, gdzie miało 
upaść jego ciało. Pchnięto go 
nożem i ponownie zmuszano, 
aby wyrzekł się wiary katolic-
kiej. José krzyknął: „Viva Cristo 
Rey!” (hisz. Niech żyje Chry-
stus Król!). Zastrzelił go ka-
pitan, zdenerwowany odwagą 
i zachowaniem chłopca. Prze-
wróciwszy się, José nakreślił 
na ziemi znak krzyża własną 
krwią i umarł. Miał niespełna 
15 lat. Dwóch chłopców, któ-
rzy widzieli jego męczeńską 
śmierć, zostało kapłanami i za-
łożyli zgromadzenia zakonne.

Beatyfikował go papież Be-
nedykt XVI w 2005 roku w gru-
pie trzynastu męczenników 
meksykańskich. Kanonizowa-
ny przez papieża Franciszka 16 
października 2016 r.

JOANNA WITT
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Wojciech Prus OP oraz Ma-
teusz Kosior OP. 

Każde spotkanie lednic-
kie ma swoje hasło, któ-
re wyznacza punkty pro-
gramu. Nieodłącznym ele-
mentem Spotkań Lednic-
kich są również wielogłoso-
we śpiewy lednickie, prowa-
dzone  przez Scholę Lednic-
ką i Siewców Lednicy, oraz 
tańce wszystkich uczestni-
ków pod kierunkiem wodzi-
rejów. Każdego roku na Po-
lach Lednickich spotyka-
ją się tysiące młodych ludzi. 
Zanim rozpoczną się uro-
czystości, odbywają się pró-
by tańca i śpiewów. Przez 

cały dzień organizatorzy dają 
młodym możliwość przystą-
pienia do sakramentu pojed-
nania. Po południu odma-
wiana jest Koronka do Mi-
łosierdzia Bożego. Następnie 
w uroczystej procesji zostają 
wprowadzone m.in. relikwie 
św. Wojciecha, św. Stani-
sława, św. siostry Faustyny, 
św. Jana Pawła II oraz ikona 
Chrystusa Przemienionego. 
Następnie odbywają się na-
bożeństwa (zależnie od te-
matu Spotkania). Wieczorem 
odprawiana jest Msza Świę-
ta, którą koncelebrują bisku-
pi i tysiące księży pod prze-
wodnictwem Prymasa Polski. 

Po Eucharystii transmitowa-
ne lub odczytywane jest spe-
cjalne przesłanie Ojca Świę-
tego. Każdy uczestnik otrzy-
muje śpiewnik, świecę i sym-
bole lednickie, które nawią-
zują do tematu Spotkania. 

W nocy odbywa się nabo-
żeństwo połączone z aktem 
wyboru Chrystusa jako Pana 
i Zbawiciela, którego kulmi-
nacją jest adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Po błogo-
sławieństwie wszyscy uczest-
nicy przechodzą przez Bramę 
Rybę, symbolicznie potwier-
dzając wybór. 

W Spotkaniach Młodych 
Lednica 2000 do tej pory 

w sumie uczestniczyły ponad 
dwa miliony osób. Wspólno-
ta Lednica 2000 działa przy 
klasztorze ojców Domini-
kanów w Poznaniu. Oprócz 
Spotkania Młodych organi-
zuje również następujące spo-
tkania: Lednica Dzieci, Ledni-
ca Seniora i Lednica Motocy-
klisty oraz różnorodne warsz-
taty i rekolekcje.

Słowa Ojca Świętego 
W ciągu ponad dwudzie-

stu lat historii Spotkań Led-
nickich swoje słowa skierowa-
ło do młodych ludzi trzech pa-
pieży. Oto wybrane fragmenty 
papieskich przesłań: 

Jan Paweł II, 2000 rok:
Duc in altum! Dziś te Je-

zusowe słowa kieruję do każ-
dego i każdej z was: Wypłyń 
na głębię! Zawierz Chrystu-
sowi, pokonaj słabość i znie-
chęcenie, i na nowo wy-
płyń na głębię! Odkryj głę-
bię własnego ducha. Wni-
kaj w głębię świata. Przyj-
mij słowo Chrystusa, zaufaj 
Mu i podejmij swą życiową 
misję. Ludzie nowego wieku 
oczekują twojego świadec-
twa. Nie lękaj się! Wypłyń 
na głębię! – jest przy tobie 
Chrystus. 

O
d ponad 20 lat łą-
czą się w dążeniu 
do działania dla 
Boga i bliźnich. 
Wstają z kanapy 

i jadą na Pola Lednickie.

Twórca
Ogólnopolskie Spotkanie 

Młodych LEDNICA 2000 
to największe w Polsce co-
roczne spotkanie katolickiej 
młodzieży z Polski i z zagra-
nicy. Pomysłodawcą, twórcą 
i wizjonerem Spotkań Mło-
dych był dominikanin Jan W. 
Góra OP. Pisał:

„Dokładam wszelkich sta-
rań, aby istotą spotkań nad 
Lednicą był zawsze wybór 
Chrystusa – w nawiązaniu 
do wyboru Mieszka, w na-
wiązaniu do wyborów czy-
nionych przez naszych roda-
ków w ciągu wieków. W wy-
borze Chrystusa tkwi istota 
lednickich spotkań, ich tożsa-
mość, siła i promieniowanie. 
Wybór Chrystusa to jest to, 
o co nam chodzi. We współ-
czesnym świecie, pełnym dóbr 
i konsumpcjonizmu na róż-
nych poziomach, skazującym 
nas na trudności wyboru pro-
duktów w ogromnych maga-
zynach i domach towarowych, 
wybór Chrystusa jako warto-
ści podstawowej i fundamen-
talnej jawi się jako akt naczel-
ny i podstawowy, który daje 
orientację i tożsamość, jest 
siłą i światłem”. 

Ojciec Jan po raz pierw-
szy zorganizował Ogólno-
polskie Spotkanie Młodzie-
ży Lednica 2000 nad Jezio-
rem Lednickim koło Gnie-
zna w 1997 roku. Miejsce 
to wybrano, ponieważ we-
dług części przekazów histo-
rycznych, na wyspie Ostrów 
Lednicki był chrzest Polski. 
Odtąd spotkania młodych 
pod Bramą Rybą odbywa-
ły się corocznie. Początko-
wo w wigilię Zesłania Ducha 
Świętego, obecnie w pierw-
szą sobotę czerwca. Na Po-
lach Lednickich znajdują się: 
Brama Ryba, zwana Bramą 
Trzeciego Tysiąclecia oraz 
Dom Świętego Jana Pawła 
II. Dom należy do komplek-
su zabudowań ośrodka led-
nickiego Laboratorium Wia-
ry Jana Pawła II i przezna-
czony jest do studiowania na-
uki papieża Polaka. Znajdują 
się w nim pamiątki po Ojcu 
Świętym: szkaplerz, paliusz, 
piuska, buty, sutanna, laska 
i ręcznik. W trzynastu szkla-
nych kapsułach przechowy-
wane są także: kielich, mitra 
i ornat, a także spiżowy od-
lew ręki Jana Pawła II (zro-
biony dwa lata przed śmier-
cią papieża).

Hasła i symbole 
Ojciec Jan Góra zmarł na-

gle 21 grudnia 2015 roku 
i został pochowany na Polach 
Lednickich u stóp głazu z po-
piersiem św. Jana Pawła II. 
Obecnie duszpasterzami Spo-
tkań Lednickich są ojcowie 

Radość i wspólnota

Dokończenie na str. 12
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Benedykt XVI, 2008 rok:
Chrystus mówi do nas «Już 

was nie nazywam sługami, (...) 
ale nazwałem was przyjaciół-
mi» i dodaje «albowiem oznaj-
miłem wam wszystko, co usły-
szałem od Ojca mego». Tak, 
przyjaźń to zobowiązująca 
więź: zasadza się na szczero-
ści i na świadectwie. Jeśli chce-
cie być przyjaciółmi Chrystu-
sa i ludzi, stawajcie przed Nim 
i przed nimi w prawdzie i daj-
cie świadectwo waszej wiary, 
nadziei i miłości.

Franciszek, 2013 rok:
Pamiętajcie, że Bóg jest oj-

cem każdego z nas, On sam 
nas stworzył, obdarzył każde-
go talentami, prowadzi przez 
życie, jest z nami pomimo na-
szych słabości, grzechu, za-
pomnień. Pragnie nas zbawić, 
jest wzorem każdego ojcostwa, 
także tego ziemskiego. Każdy 
z nas wiele zawdzięcza Temu, 
który przekazał nam życie, 
Który troszczył się i nadal się 
troszczy o codzienny nasz byt 
i wzrost. Nie zapomnijcie po-
dziękować Bogu za waszego 
tatę. Pamiętajcie o nim w mo-
dlitwie nawet gdyby wasze re-
lacje nie były najlepsze. 

„Jestem”
W tym roku spotkanie 

na Polach Lednickich odbę-
dzie się już po raz 22. Hasło 
tegorocznego spotkania to tyl-
ko jedno słowo: „Jestem”. 
A symbolem Lednicy w bie-
żącym roku jest Zwierciadło 
Prawdziwego Spojrzenia. Słu-
ży ono do spotkania ze spoj-
rzeniem Boga, odkrycia, jacy 
naprawdę jesteśmy, a także 
zrozumienia, że „Jestem” dro-
gi w Bożych oczach, „Jestem” 
cenny, „Jestem” wartościo-
wy, bo Bóg mnie miłuje. Dru-
gim symbolem będzie świeca 
– oznaczająca światło i pokój, 
a także obecność Boga w ży-
ciu człowieka. Inspiracją dla 

tegorocznego Spotkania Mło-
dych LEDNICA 2000 jest je-
den z ulubionych cytatów św. 
Jana Pawła II: „Człowiek, bę-
dąc jedynym na ziemi stwo-
rzeniem, którego Bóg chciał 
dla niego samego, nie może 
odnaleźć się w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezintere-
sowny dar z siebie samego”. 

Na uczestników spotka-
nia czeka również celebra-
cja gestu mycia nóg. Po dru-
giej części Spotkania zatytu-
łowanej „Prawdziwe Spojrze-
nie na siebie i innych”, w któ-
rym siostry Misjonarki Miło-
ści będą opowiadały o swojej 
pracy wśród ubogich, młodzi 
ludzie będą mogli nawzajem 
umyć sobie nogi. 

Ledniccy duszpasterze za-
praszają młodzież na Spotka-
nie słowami: 

Kochani, jesteście bardzo 
kochani! (...) Chciani przez 
Boga – narodziliśmy się z Jego 
miłości i do miłości Ojca idzie-
my. Bóg na Lednicy swoim sło-
wem objaśni nam życie: zna-
kiem Jego spojrzenia na mnie 
jest tęsknota za kochaniem, 
a niepowodzenia miłości ni-
gdy nie są miarą naszej war-
tości. Tegoroczna Lednica bę-
dzie więc spotkaniem ze spoj-
rzeniem Boga. W nim odkryje-
my swoje „Jestem”. Zachwyce-
ni naszym pięknem w Bożych 
oczach, będziemy ten zachwyt 
przekazywać innym. Staniemy 
się bezinteresownym darem 
dla innych. Warto spotkać się 
na Lednicy – w miejscu praw-
dziwego spojrzenia na czło-
wieka. Zaproście swoich przy-
jaciół i bliskich.

Bądźmy razem 2 czerw-
ca 2018!

Ojciec Jan Góra także za-
prasza na Pola Lednickie. 
Chociaż od prawie trzech lat 
nie ma go wśród nas, to jed-
nak wszyscy czują jego du-
cha i wsparcie. Oto słowa 
ojca Jana, które skierował 
do młodych ludzi przed jed-
nym ze Spotkań:

Jeśli chcecie być z nami 
nad Lednicą, jeżeli chcecie 
tam powracać każdego dnia, 
odmawiajcie razem z nami ten 
krótki akt wyboru Chrystusa. 
To zjednoczenie serc w szla-
chetnym zrywie ku Absolutnej 
Miłości będzie naszą wspólną 
siłą, będzie Królestwem Chry-
stusa na naszej polskiej zie-
mi. Dołącz do nas, odmawia-
jąc ten akt wyboru Chrystusa 
w codziennym pacierzu:

Panie Jezu Chryste!
Ciebie wybieram jako mo-

jego Pana
i za Apostołem Piotrem po-

wtarzam:
Ty jesteś Chrystus,
Boga Syn, Zbawiciel!
Tobie oddaję moją 

przeszłość,
dzień dzisiejszy i przyszłość
oraz całą moją wieczność.
Ty jesteś moją Drogą!
Ty jesteś moją Prawdą!
Ty jesteś moim Życiem!
Teraz i na wieki. Amen.

MARIA GŁODEK

Radość i wspólnota
Rok Hasło Symbol Spotkania 

1997 Trzeba iść

1998 Nigdy sami woreczek z solą 

1999 Zobaczyć cel lednickie pierścienie, chleb, woreczek z ziemią 

2000 Wybierz Chrystusa! małe tabliczki z wyrytymi literami hebrajskimi oznaczającymi Dziesięć Przykazań, 

Ewangelia św. Łukasza z dedykacją od Jana Pawła II, replika najstarszego 

krzyżyka znalezionego na ziemiach polskich 

2001 Musisz tam być, aby dać się zapisać! piernik, różaniec 

2002 Wesele w Kanie Galilejskiej małe wiosełka, ampułki z winem, medaliki z wizerunkiem Matki Bożej 

Jamneńskiej 

2003 Nabożeństwo talentów symboliczne monety – talenty 

2004 Daj się złowić w sieć Miłości! pierścień lednicki 

2005 Spotkajmy się u źródła! woda z Jeziora Lednica, bransoletki z napisem L.E.D.N.I.C.A, rozwijanym jako: 

Ludzie Ewangelii Daleko Nieście Imię Chrystusa Amen 

2006 Chrystus drogą! drewniany krzyż z greckim napisem „Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel” i karta 

z modlitwą do Anioła Stróża 

2007 Poślij nas! chlebek i chustka zaprojektowana na wzór tej, której używał Jan Paweł II w 

czasie choroby 

2008 Nazwałem Was Przyjaciółmi! dwie rybki – jedna dla uczestnika, druga do podarowania przyjacielowi

2009 Rozpoznaj czas! brewiarz pt. „Lednicka Liturgia Czasu”, butelki z wodą święconą z Jeziora 

Lednica, krzyżyk świętego Damiana

2010 Kobieta – dar i tajemnica słoik miodu, książka Wandy Półtawskiej pt. Eros et iuventus!, medalik 

2011 JPII – liczy się świętość! kamień z wizerunkiem ryby, klucz ze słowami „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” 

2012 Miłość Cię znajdzie! Dzienniczek św. s. Faustyny, książka ks. Józefa Orchowskiego „Święta Siostra 

Faustyna i Boże Miłosierdzie”

2013 W imię Ojca łyżeczka z wygrawerowanym zdaniem z Ewangelii „Karmisz nas do syta”, 

książka ks. Zbigniewa Suchego pt. „Poznajcie mnie – święty Andrzej Bobola”

2014 W imię Syna pierścień „W Tobie mam upodobanie”, lednicki dowód osobisty, banknot 

wdzięczności 

2015 W imię Ducha Świętego kadzidło, krzyżyk Ducha Świętego 

2016 Amen kieszonkowe Pismo Święte, krzyżyk z rękopisem Ojca Jana Góry „Amen”, świeca

2017 Idź i kochaj! różaniec, świeca, dwa kartonowe puzzle w ramce, puzzle metalowy

2018 Jestem Zwierciadło Prawdziwego Spojrzenia, świeca

Dokończenie ze str. 11
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B
ył doktorem na Po-
litechnice Krakow-
skiej i wykładow-
cą tej uczelni. Re-
daktorem i wydaw-

cą kilku tytułów prasy kato-
lickiej, publicystą i felietoni-
stą. Autorem ponad 40 publi-
kacji naukowo–technicznych 
oraz licznych artykułów. Jed-
nak to obrona życia człowie-
ka od poczęcia do naturalnej 
śmierci była jego życiowym po-
wołaniem. 3 maja br. w święto 
Matki Boskiej Królowej Polski 
odszedł do Pana.

W obronie najmniejszych
Jak to się stało, że pod-

jął dzieło obrony życia dzieci 
nienarodzonych? – Odczytuję 
to jako powołanie przez Pana 
Boga do tej szczególnej służ-
by – mówił w jednym z ostat-
nich wywiadów. – Pan Bóg 
do mnie przemówił poprzez 
obraz i liczby. W 1979 roku 
w Wiedniu, będąc na prakty-
ce inżynierskiej, zobaczyłem 
w jednym z kościołów przej-
mujący plakat ze zwłokami 
zabitych dzieci w procedurze 
aborcji. Ich ciała były w worku 
na śmieci. To były tzw. późne 
aborcje, dzieci 5–6–miesięczne 
od poczęcia. Ten obraz mam 
w pamięci do dnia dzisiejsze-
go – wspominał. 

Praktyka wakacyjna się 
skończyła. Młody inżynier 
wrócił do Krakowa i znalazł 
na biurku w Instytucie Me-
chaniki Budowli Politechniki 
Krakowskiej broszurę wydaną 
poza zasięgiem komunistycz-
nej cenzury. Była tam podana 
liczba 800 tys. dzieci nienaro-
dzonych zabijanych corocz-
nie w latach siedemdziesiątych 
w Polsce. Inżynier wziął kalku-
lator i szybko obliczył, że każ-
dego dnia w naszym kraju 

ginie ponad 2 tys. dzieci. Zro-
zumiał, że musi je ratować. 

Po inżyniersku
Na drzwiach w jego gabine-

cie wisiała mała kartka. Wid-
niała na niej maleńka krop-
ka i podpis: „Antoni Zięba. 
Wierny portret w pierwszym 
dniu od poczęcia”. Urodził się 
w Jaworznie w rodzinie gór-
niczej, w 1948 roku. Wcze-
śnie stracił rodziców. Po ma-
turze przyjechał do Krakowa, 
na studia na Politechnice Kra-
kowskiej. Od 1971 r. był wy-
kładowcą w Instytucie Mecha-
niki Budowli Wydziału Inży-
nierii Lądowej. Był bardzo lu-
biany przez studentów. Na tej 
samej uczelni pracował Sługa 
Boży Jerzy Ciesielski, którego 
bardzo cenił i często się na nie-
go powoływał.

Szczycił się i często pod-
kreślał swój tytuł zawodowy 
inżyniera. Tak tytułowali go 
przyjaciele i współpracownicy. 
Jego argumenty, np. w sprawie 
obrony życia były po inżynier-
sku logiczne, naukowo uza-
sadnione i oparte na faktach.

Wydawca prasy 
katolickiej 

Kiedy w 1979 r. do Pol-
ski przybył św. Jan Paweł II 
i w Kalwarii Zebrzydowskiej 
zaapelował o modlitwę, mó-
wiąc, że „jest to wezwanie naj-
ważniejsze, najistotniejsze orę-
dzie” – inżynier Antoni Zię-
ba uczynił z tych słów mot-
to swojego życia, które bar-
dzo często przywoływał. Ko-
lejnym ważnym zdaniem było 
to wypowiedziane przez Ojca 
Świętego w Nowym Targu: 
„I życzę, i modlę się o to sta-
le, żeby rodzina polska dawała 
życie, żeby była wierna świę-
temu prawu życia”. Te słowa 

ukierunkowały Inżyniera. Za-
łożył fundacje i stowarzysze-
nia, rozpoczynając wydawa-
nie tytułów prasowych. Naj-
pierw powstał Tygodnik Ro-
dzin Katolickich „Źródło”. 
Później Inżynier zwrócił się 
do nauczycieli i ćwierć wieku 
temu (styczeń 1993 r.) ukazał 
się pierwszy numer „Wycho-
wawcy”. Nie pominął też na-
stolatków, dla których założył 
dwutygodnik „Droga” i „Dro-
ga Extra do Bierzmowania”, 
a także najmłodszych odbior-
ców prasy, inspirując do wy-
dawania tygodnika „Ola i Jaś”, 
a dla dzieci pierwszokomunij-
nych miesięcznika „Dominik 
idzie do I Komunii Świętej”. 
Szerokie grono czytelników 
dorosłych to odbiorcy „Na-
szej Arki” oraz „Cudów i Łask 
Bożych”. Szczególną wagę In-
żynier przywiązywał do cza-
sopisma popularno–nauko-
wego „Służba Życiu. Zeszyty 

Problemowe”, przeznaczonego 
głównie dla działaczy pro–life. 

Organizował wystawy pro–
life, konferencje i sympozja 
naukowe związane z obroną 
życia, a także zagadnieniami 
bioetycznymi i wychowawczy-
mi. Chętnie udostępniał pra-
wa autorskie np. do niezwy-
kłych zdjęć przedstawiają-
cych rozwój dziecka w okre-
sie prenatalnym, w myśl zasa-
dy „Kto szeroko sieje, ten sze-
roko zbiera”. Drukował bro-
szury, foldery, plakaty i filmy 
dot. tematyki pro–life. Wie-
rzył, że świadomość społecz-
na o wartości życia człowie-
ka od poczęcia do naturalnej 
śmierci musi się zmieniać i... 
zmieniała się. Nie ukrywał ra-
dości, gdy badania opinii pu-
blicznej wskazywały, że coraz 
więcej Polaków opowiada się 
za obroną życia. To dodawało 
mu energii do dalszych dzia-
łań i rodziło nowe pomysły.

Walka przed nami!
Za patrona swoich dzieł 

obrał św. Maksymiliana Ma-
rię Kolbego. Wielokrotnie 
przyzywał jego orędownictwa 
i opieki. Często optymistycznie 
stwierdzał: „Idziemy od suk-
cesu do sukcesu”, a gdy coś 
się nie wiodło wówczas do-
dawał: „Walka za nami, wal-
ka przed nami!”. Irytowała go 
bezmyślność i niechęć do dzia-
łania. Mawiał wtedy: „Katoli-
ki śpią!”. Sam był niestrudzo-
ny, niezłomny i przekonany 
o słuszności tego, czemu po-
święcił życie. Dzięki takiej po-
stawie przyczynił się do zmia-
ny komunistycznej ustawy 
aborcyjnej z 1956 r. i wpro-
wadzenia ochrony życia czło-
wieka od poczęcia do Konsty-
tucji RP. 

Wielką radością były dla 
niego spotkania z młodzieżą 
i studentami, którzy słuchali 
go z zapartym tchem. Spotykał 

się także z klerykami, lekarza-
mi i rodzicami. Tym ostatnim 
dziękował z ambony za każ-
de dziecko. Gdy przyjmował 
do pracy młodą mężatkę, za-
pytał ją o plany macierzyńskie. 
Kiedy powiedziała, że chcia-
łaby w najbliższej przyszłości 
urodzić dziecko, wzniósł toast 
sokiem pomarańczowym za 
„pociechę jeszcze nie poczę-
tą i nienarodzoną”. Jako szef 
często pytał o zdrowie dzie-
ci, a nawet o... miłość męża. 
A gdy słyszał odpowiedzi po-
zytywne, wykrzykiwał: „Ła-
ska Boża!”. 

Jest Ktoś mocniejszy
Mawiał często: „Dziękuję 

Bogu za dar wiary”. Tym się 
cieszył i to podkreślał. Wia-
ra dawała Mu siłę do działa-
nia, wyzwalała energię i opty-
mizm. Jeśli spotykał się z de-
strukcyjnymi czy demorali-
zującymi postawami ludzi, 
nie gorszył się, ale stwierdzał: 
„Jest Ktoś mocniejszy nad 
nimi”. Żył wiarą i pociągał 
ku niej otaczających go ludzi.

Ostatnie dni życia Inżynier 
spędził w krakowskim Hospi-
cjum św. Łazarza, podłączo-
ny do aparatu tlenowego. Tam 
odwiedzili go m.in. kard. Sta-
nisław Dziwisz oraz abp Ma-
rek Jędraszewski, który po-
wiedział o nim: „Trudno prze-
cenić zasługi Pana Inżynie-
ra – był i będzie wzorem dla 
wielu, którzy nie chcą zgodzić 
się na cywilizację śmierci i pod 
prąd współczesnemu światu 
mówią życiu: Tak!”.

Odszedł wielki człowiek. 
Tylko Pan Bóg wie, ilu lu-
dziom pomógł, ile ludzkich 
istnień uratował. Pozostała 
po nim pustka, którą trudno 
będzie zapełnić.

JOLANTA TĘCZA–ĆWIERZ

Wspomnienie o dr. inż. Antonim Ziębie
Antoni Zięba – ur. 5 lipca 1948 w Jaworznie, 

zm. 3 maja 2018 w Krakowie. 
Doktor inżynier budownictwa lądowego, 

emerytowany nauczyciel akademicki w Instytucie 
Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka. 

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony 
Życia. 

Wydawca i redaktor czasopism katolickich.
Członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu 

Bożego w Jerozolimie i Zakonu Rycerzy Kolumba.
Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy.
Współzałożyciel Katolickiego Podyplomowego 

Studium Dziennikarstwa przy Krakowskim Oddziale 
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. 

Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie 
Poczętych Dzieci i World Prayer for Life.

Współorganizator dwóch Narodowych Marszów 
w Obronie Życia.
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od zwykłych codziennych spraw i sy-
tuacji, do sposobu patrzenia na ży-
cie duchowe, by później nie było roz-
czarowań. Ktoś powiedział, że narze-
czeństwo to czas budowania mostów, 
po których później, w małżeństwie, 
można do siebie wracać. To również 
czas pracy nad sobą, swoim cha-
rakterem, poznawania swoich reakcji 
w określonych sytuacjach itp. 

Niezmiernie ważne w tym wszyst-
kim jest też trwanie na modlitwie 
o dobrą narzeczoną czy dobrego na-
rzeczonego, a później o dobrą żonę 
czy męża. Dobrze przeżyty czas po-
znawania siebie, to także czas spę-
dzony na modlitwie wspólnej. Można 
śmiało stwierdzić, że wtedy właśnie 
się poznajemy i otwieramy nie tylko 
na Boga, ale także siebie wzajemnie.

Zacytuję fragment Pamiętników 
Adama i Ewy Marka Twaina, by 
przywołać pełną troski o Adama wy-
powiedź Ewy, która padła po czter-
dziestu latach ich wspólnego życia: 

„Modlę się o to, abyśmy zeszli 
z tego świata razem – to pragnienie 
nie zniknie z tej ziemi – lecz przetrwa 
w sercu każdej kochającej żony po kres 
dni, i nazwą je moim imieniem. Lecz 
jeśli jedno z nas musi odejść pierwsze, 
modlę się, abym to była ja; gdyż on jest 
silny, a ja słaba, nie jestem mu tak nie-
zbędna, jak on mnie – życie bez niego 
już nie będzie życiem, jak je zniosę? 
Ta modlitwa jest również nieśmiertel-
na i tak długo będzie zanoszona, jak 
długo przetrwa mój ród. Jestem pierw-
szą żoną, a ostatnia żona będzie moim 
odbiciem”. 

Ewa odeszła pierwsza, Adam za-
troszczył się, by na jej grobie było 
odpowiednie epitafium, proste, dyk-
towane przez serce: „Gdziekolwiek 
była ona, tam był Raj”. 

MARIA GŁODEK

Kozłek lekarski zwany walerianą wykazuje
łagodne działanie odprężające i uspokajające.

Lawenda korzystnie wpływa na wyciszenie
organizmu i poprawia samopoczucie.

je
ja ąąccee.

ie

Powołanie do małżeństwa
Jak odkryć powołanie do życia we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej? Czy jest to konieczne? Przecież małżeństwo i rodzina 
wydają się tak oczywiste.

B
óg jest miłością i dlatego 
jest On podstawą i opar-
ciem dla wszystkich in-
nych więzi miłości. Kate-
chizm Kościoła Katolickie-

go stwierdza, iż „powołanie do mał-
żeństwa jest wpisane w samą naturę 
mężczyzny i kobiety, którzy wyszli 
z ręki Stwórcy”. Znaczy to, iż Bóg 
już na samym początku wpisał w ser-
ce mężczyzny i kobiety potrzebę i po-
wołanie do miłości. 

Zamysłem Bożym już u począt-
ku dzieła stworzenia było powołanie 
człowieka do istnienia z miłości i po-
wołanie go do miłości. W Księdze 
Rodzaju czytamy opis stworzenia. 
Bóg stworzył świat, a potem mężczy-
znę. Pozostawił go samego we wspa-
niałym, pięknym ogrodzie. Ale męż-
czyzna nie czuł się szczęśliwy, ponie-
waż nie znalazł pomocy odpowied-
niej dla siebie. Wtedy Pan Bóg po-
wiedział: „Nie jest dobrze, żeby męż-
czyzna był sam” (Rdz 2,18). 

Bóg stworzył kobietę, a mężczy-
zna wyraził swą radość słowami: 
„Ta dopiero jest kością z moich kości 
i ciałem z mego ciała!” (Rdz 2,23). 

Bóg chciał, by byli we dwoje i by 
stanowili jedno. „Dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i mat-
kę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem” 
(Rdz 2,24). 

Cechą szczególną powołania mał-
żeńskiego jest to, iż jest ono skierowa-
ne do dwojga ludzi i przyjęte oraz re-
alizowane także przez dwoje. Bóg po-
wołuje małżonków do szczególnego 
uczestnictwa w swej miłości, ale tak-
że do wolnej i odpowiedzialnej współ-
pracy w przekazywaniu życia. Dlatego 

droga powołania małżeńskiego nie jest 
łatwa, gdyż bierze się odpowiedzial-
ność nie tylko za swoje uświęcenie, ale 
także za uświęcenie drugiego człowie-
ka: żony czy męża i dzieci. 

Małżeństwo to miejsce, gdzie roz-
wija się nowe życie, tu jest przyjmo-
wane i wychowywane. Jednak otwar-
tość na dar życia to cecha, która nie 
jest dziś popularna nawet u małżon-
ków deklarujących katolicyzm. 

Pięknym przykładem kochające-
go się małżeństwa są święta Joanna 
Beretta Molla i Piotr Molla. Byli mał-
żeństwem od 1955 do 1962 roku. 

Był to stosunkowo niedługi okres, 
ożywiany pełną pasji miłością do sie-
bie i do Chrystusa. Świadczy o tym 
obfita korespondencja, którą mię-
dzy sobą wymieniali. Listy obojga 
małżonków są przekonującym do-
wodem na to, że droga do święto-
ści niekoniecznie prowadzi przez 
klasztory czy posługę kapłańską, ale 
może wić się pośród świata: prowa-
dzi przez zaangażowanie w pracę, 
pełnię miłości, poświęcenie wycho-
waniu i wykształceniu dzieci.

Często jeszcze będąc dziećmi za-
stanawiamy się, jak będzie wyglądała 

nasza rodzina. Czy będzie podobna 
do tej, z której wyrośliśmy, czy cał-
kiem inna, różna? Ważną rolę pełnią 
tu doświadczenia związane z mał-
żeństwem i rodziną, które przeżywa-
my w najbliższym otoczeniu.

Ogromną rolę w budowaniu przy-
szłego małżeństwa pełni okres narze-
czeństwa. Chodzi tu przede wszystkim 
o to, aby ze sobą szczerze rozmawiać, 
nie bojąc się pokazać swoich wad 
i braków. Bez prawdziwego poznania 
nie można później stworzyć dobrze 
funkcjonującego małżeństwa i rodzi-
ny. Trzeba rozmawiać o wszystkim, 
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Dr Justyna Chłap–Nowakowa to krakowska polonistka zwią-
zana z Akademią Ignatianum. Naukowo zajmuje się historią li-
teratury, zwłaszcza zaś twórczością literacką okresu II wojny 
światowej i emigracji. Jest autorką obszernej monografii „Sy-
bir, Bliski Wschód, Monte Cassino: środowisko poetyckie 2. 
Korpusu i jego twórczość”, pisała o Ignacym Chrzanowskim 
i Tymonie Terleckim. Ale dr Chłap–Nowakowa to także poet-
ka, autorka tomików nastrojowych wierszy „Niewidzialny ślad” 
i „W alfabetycznym nieporządku”. Inne jej poetyckie oblicze 
odkrywa wydana właśnie przez Białego Kruka urocza książecz-
ka zatytułowana „Opowieści Złotego Kota”.

Autorka zebrała w nim swoje wiersze przeznaczone dla 
dzieci, a w zasadzie napisane z zamysłem stworzenia pewne-
go cyklu. Są to bowiem wierszowane opowieści o zwierzę-
tach i ich perypetiach. Jak w najlepszych „zwierzęcych” wier-
szykach Brzechwy czy Makuszyńskiego, bohaterowie Justyny 
Chłap–Nowakowej przeżywają rozmaite przygody, wędrują, 
zakochują się, uczą nowych rzeczy, cierpią (tak, także cier-
pią), cieszą i psocą. Mamy tu więc niesforną kozę, zakocha-
nego w żyrafie słonia, żółwia w niewygodnych butach, seple-
niącego lwa, smoka pijącego tylko sok z marchwi, zmagają-
cego się bólem zęba szakala i tytułowego Złotego Kota, któ-
ry zmienia się w lwa.

Część wierszyków to krótkie formy, łatwe do przeczyta-
nia i zapamiętania; z nich zapewne dzieci będą miały podczas 
lektury największą frajdę. Ot choćby taki „Kret”: „Niestety 
lubi krecie porządki – znów zrobił kopiec na środku grząd-
ki”. Albo „Jeż”: „Skrajem łąki idzie jeż, dzielny i kolczasty 
zwierz: gdy się w kulę zwinie w mig, nie pokona go już nikt!”. 
Jeden rozdział autorka poświęciła pupilom domowych: psom 

i kotom. To z kolei opowieści o radościach i utrapieniach, 
jakich dostarczają nam nasi ulubieńcy. „Psa wygodniej nie 
mieć. Bo to kłopot, robota i uwiązanie z psem. Ja to wszyst-
ko wiem. Ale gdyby kiedyś kundel bezpański przyszedł pod 

naszą bramkę i nie chciał odejść, to byłby znak, że miało być 
tak” – pisze poetka w wierszu „W sprawie psa” i trudno nie 
przyznać jej racji...

Ostatnia część książeczki zatytułowana „Kołysanki Zosi 
i Stasia” to wiersze przeznaczone dla nieco starszych dzieci. 
Znajdziemy tam utwory o dziecięcych snach, wyobrażeniach, 
smutkach, a nawet lękach. Wszystkie jednak dobrze się kończą. 
Książeczka została bogato zilustrowana, a rysunki do niej wy-
konała młoda absolwentka krakowskiej ASP Aleksandra Przy-
bylska. Ta nietypowa w dotychczasowym wydawniczym do-
robku (nomen omen) Białego Kruka pozycja to świetna pro-
pozycja na prezent dla dziecka, na przykład w trwającym wła-
śnie okresie pierwszokomunijnym.

PAWEŁ STACHNIK

Justyna Chłap–Nowakowa, 
„Opowieści Złotego Kota”, 
Biały Kruk, Kraków 2018. 
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Warto przeczytać

Rok 2018 to nie tylko setna rocznica odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. To także przypadające w maju 98. urodziny 
Karola Wojtyły oraz jubileusz 40–lecia jego wyboru na Stolicę 
Piotrową. To również dobry moment, by po raz kolejny przy-
pomnieć postać i dorobek papieża–Polaka, wielkiego przywód-
cy narodu polskiego i katolickiej wspólnoty świata, teraz tak-
że świętego Kościoła powszechnego. Trud ten podjęło nieza-
wodne krakowskie wydawnictwo Biały Kruk, które na majową 
rocznicę przygotowało pierwszy tom obszernej biografii Jana 
Pawła II zatytułowanej „Hetman Chrystusa”.

Jego autorka, Jolanta Sosnowska, postanowiła nieco ina-
czej niż dotychczas pokazać pontyfikat polskiego papieża. 
Mieliśmy już bowiem o nim książki naukowe, wspomnie-
niowe, reportażowe, albumowe, anegdotyczne... Tym razem 
otrzymujemy przystępną, chwilami osobistą opowieść, napi-
saną literackim językiem, co w czytaniu daje niezwykle miły 
dla czytelnika efekt. Opowieść ta zaczyna się 14 październi-
ka 1978 r. podczas konklawe po śmierci Jana Pawła I, a koń-
czy w maju 1982 r. dziękczynną papieską wizytą w Fatmie 
rok po zamachu. Pomiędzy tymi wydarzeniami mamy wybór 
Karola Wojtyły na papieża, jego początki na papieskim urzę-
dzie, pierwsze pielgrzymki do Meksyku, Irlandii, USA, pierw-
sze zmagania z problemami Kościoła, kolejne – ważne – wi-
zyty apostolskie w Afryce, Ameryce Południowej, we Francji 
i w Niemczech, narodziny Solidarności w Polsce, a wreszcie 
zamach na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r. i re-
konwalescencję po nim.

O wszystkich tych sprawach autorka pisze ciekawie, z wie-
loma szczegółami i ciekawostkami, podając choćby niecodzien-
ne reakcje wiernych podczas pielgrzymkowych spotkań, wy-
gląd ołtarzy, stany pogody, pojazdy, jakimi przemieszczał się 

Ojciec Święty itp., itp. Narracja nie ogranicza się jednak do po-
wierzchownego opisu wydarzeń. Sięga głębiej, przedstawiając 
też kontekst papieskiego pontyfikatu, jego zagranicznych wi-
zyt i jego nauczania. Poznajemy w ten sposób realia ówczesne-
go czasu: problemy polityczne, gospodarcze, kulturalne i spo-
łeczne, z jakimi zmagał się wtedy świat, i jakim czoło stawić 
musiał także nasz papież. Książka nosi tytuł „Hetman Chry-
stusa”, bo autorka chciała podkreślić rolę Jana Pawła II jako 
przywódcy: wodza Kościoła i faktycznego wodza narodu pol-
skiego w tamtym czasie. Hetmana. który prowadził zmagania 
w imię Chrystusa a dla dobra człowieka.

Biografia, która docelowo liczyć będzie cztery tomy, jak za-
wsze w przypadku książek Białego Kruka została bardzo sta-
rannie wydana i cieszy oczy piękną formą.

PAWEŁ STACHNIK

Jolanta Sosnowska, „Hetman Chrystusa. 
Biografia świętego Jana Pawła II”, t. 1., 
Biały Kruk, Kraków 2018. 
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„Hetman Chrystusa”
– najnowsza literacka biografi a św. Jana Pawła II

Biały Kruk o Złotym Kocie
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Myśląc o  stresie przychodzi nam 
do głowy świat ludzi dorosłych. Prze-
cież dzieci nie muszą pracować, pła-
cić rachunków, robić zakupów, ich 
czas upływa na  zabawie i  szkole. 
Czy w  takiej sytuacji mogą mieć ja-
kiekolwiek powody do  zamartwia-
nia się i  odczuwania stresu? Oka-
zuje się, że  tak. Nawet bardzo małe 
dzieci mają swoje problemy, które 
ich stresują. Często jest to związane 
ze szkołą – wywoływanie do tablicy, 
udzielenie błędnej odpowiedzi, zbyt 
duża ilość  materiału do  nauczenia 
się, trudne sprawdziany. Drogi rodzi-
cu sprawdź, jakie są  konsekwencje 
sytuacji stresowych doświadczanych 
przez uczniów, czym to grozi i jak so-
bie z nimi radzić. 

Przyczyny stresu u dzieci 
U  dzieci stres związany ze  szko-

łą może mieć różne źródło. Dla niektó-
rych mogą to  być relacje z  rówieśni-
kami, dla innych wygórowane ocze-
kiwania ze  strony nauczycieli. A  jesz-
cze inne dzieci będą reagować stre-
sem na  przyswajania trudnego materiału 
i  przygotowywaniem się do  sprawdzianu. 
Od najmłodszych lat oczekuje się, a wręcz 
żąda od nich, by byli przykładnymi ucznia-
mi oraz wzorowymi dziećmi – nie mają pra-
wa przejawiać żadnych kłopotów w nauce. 
W sytuacji, gdy dziecko nie radzi sobie z ja-
kimś przedmiotem pojawia się u niego smu-
tek, lęk, bunt, zaniżona samoocena i  nie-
jednokrotnie poczucie winy, że nie spełnia 
aspiracji rodziców oraz nauczycieli. Oczy-
wiście pojawienie się stresu u uczniów nie 
musi oznaczać, że dzieje się coś złego. Jest 
to normalne, że czasami pojawiają się róż-
nego rodzaju napięcia nerwowe. Problem 
pojawia się, gdy dziecko nie radzi sobie 
z trudną i stresującą sytuacją. Rodzice nie 
powinni przechodzić nad tym obojętnie, wy-
chodząc z założenie, że każdy musi w życiu 
przez to przejść – być może dziecko potrze-
buje wsparcia i pomocy. 

Objawy stresu 
Dzieci często odczuwają stres, jako do-

legliwości bólowe. Zwróć szczególną uwa-
gę, czy Twoje dziecko nie skarży się na bóle 
głowy, bóle brzucha, biegunkę lub mdłości 
przed stresującymi sytuacjami. Jest apa-
tyczne, osowiałe, ma problemy ze  snem, 
budzą go koszmary. Łatwo przechodzi 
w skrajne emocje – od śmiechu do płaczu, 
nie ma apetytu, zdarzają mu się nawet za-
wroty głowy i omdlenia. Pamiętaj, że długo-
falowe skutki stresu w szkole wpływają ne-
gatywnie nie tylko na wyniki w szkole, ale 
na ogólny stan zdrowia Twojej pociechy. 

Co robić, kiedy dziecko się stresuje?
Najważniejszą i  najbardziej skuteczną 

rzeczą jaką rodzic może zrobić, aby pomóc 
swojemu dziecku poradzić sobie ze stresem 
jest zbudowanie silnej więzi oraz szczęśli-
wego domu. Ważna jest serdeczna atmos-
fera, pełna miłości, zrozumienia i zaufania. 
Daje ona poczucie stabilizacji i bezpieczeń-
stwa. Nie mniej ważna jest szczera rozmowa 

z dzieckiem i wysłuchanie go. Rozmowa po-
winna przebiegać w ciszy i spokoju. Jako 
rodzic znasz swoje dziecko najlepiej, wiesz 
kiedy najłatwiej jest mu rozmawiać o swoich 
problemach, czy to podczas obiadu, jazdy 
samochodem, a może przed pójściem spać. 
Pamiętaj aby nie naciskać w trakcie konwer-
sacji, pozwól mu mówić. 

Jak zmniejszyć stres u dzieci?
Jeśli Twoje dziecko przyzna się do pro-

blemów w szkole, które powodują nadmier-
ny stres, to właśnie Ty, jako rodzić możesz 
i  powinieneś mu pomóc poradzić sobie 
z tym. Zwykłe „Nie przejmuj się, będzie do-
brze”, prawdopodobnie nie wystarczy. Po-
staw na sprawdzone i naturalne sposoby. 
Melisa idealnie sprawdza się w stresujących 
sytuacjach,pomaga w zachowaniu spoko-
ju, sprzyja poczuciu odprężenia umysłowe-
go oraz wspiera prawidłowe funkcjonowa-
nie układu nerwowego. Wiedziano o tym już 
w średniowieczu. Napar z tej rośliny stoso-
wano do zmniejszenia stanu niepokoju oraz 
ułatwienia zasypiania. Badania prowadzone 
w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Newca-
stle dowodzą, że ochotnicy, którym podano 
dawkę 600mg wyciągu z melisy, byli spokoj-
niejsi i bardziej zrównoważeni niż Ci, którzy 
przyjęli placebo. Dodatkowo poprawia ona 
pamięć oraz zwiększa zdolność koncentra-
cji uwagi. Sięgnij po naturalne i sprawdzo-
ne sposoby. Polecamy dla całej rodziny cie-
szące się zadowoleniem wielu klientów Cu-
kierki Melisowe renomowanej firmy Reutter 
z naturalnym ekstraktem z melisy. 

Ekstrakt z melisy to środek niezastąpiony 
w niwelowaniu dna codziennego. Tym bar-
dziej przyjemny, jeśli podany jest w cukier-
kach, a nie w pigułce.

Produkty firmy Reutter są  gwarantem 
wysokiej jakości, znajdziesz je w aptekach 
i  sklepach zielarskich. Reutter produku-
je na  starych sprawdzonych recepturach 
i  ma ogromne doświadczenie (aż  100 lat 

doświadczenia) w  produkcji wysokiej 
jakości cukierków ziołowych. Stosuje 
wyselekcjonowane naturalne ekstrakty 
ziołowe. To  prawdziwa niemiecka so-
lidność. Regularne przyjmowanie pro-
duktów z ekstraktem z tej rośliny jak np. 
Cukierków Melisowych Reutter to dobry 
sposób, by wesprzeć organizm. 

Warto wspomnieć inne znakomito-
ści od Reuttera, np.: Cukierki Szałwio-
we, Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe, 
Cukierki Czarny Bez, Cukierki Aloeso-
we, Cukierki Głogowe i  inne–  wszyst-
kie z naturalnymi wyciągami roślin, czy-
li z  prawdziwymi ekstraktami. Reutter 
to  pionier wielu cukierków ziołowych. 
Reutter to znana i lubiana marka, posia-
dająca wiele wyróżnień za swoją jakość. 
Czytajmy etykiety i  starajmy się kupo-
wać to co dobre, sprawdzone.

Wyżej opisany dobroczynny eks-
trakt z  melisy w  markowym i  bez 
syntetyków Cukierku Melisowym 
od Reuttera – to dogodna forma, za-
wsze pod ręką!

Twoje dziecko stresuje się przed klasówką? 
Pomóż mu naturalnie  - cukierki melisowe

CUKIERKI MELISOWE firmy Reutter

dostępne w aptekach i zielarniach. 

Cena ok. 7,90 zł.


