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pismo bezpłatne ZAPRASZAMY
na portal www.pielgrzym.com.pl Drogi Czytelniku, 
znajdziesz w nim aktualne wydania „Informatora 

Pielgrzyma” i „Szlaku Wiary”. Dostępne są także numery 
archiwalne. Zapraszamy do miłej lektury. Redakcja.

Poradzić sobie z cierpieniem
B

ól, cierpienie, nierzadko samotność, 
a do tego zamknięte przychodnie, dłu-
gie terminy, kolejki, drogie leki i brak 
nadziei na zmianę. 11 lutego Ko-

ściół w sposób szczególny pamięta o ludziach 
chorych. 

Światowy Dzień Chorego ustanowił nasz 
Rodak – Ojciec Święty Jan Paweł II w liście 
z 13 maja 1992 r., skierowanym do ówczesne-
go przewodniczącego Rady Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeli-
niego. Miało to miejsce w 75. rocznicę obja-
wień fatimskich i 11 rocznicę zamachu na jego 
życie. Papież zapowiedział, że dzień ten bę-
dzie obchodzony co roku 11 lutego. To dzień, 
w którym Kościół katolicki wspomina pierw-
sze objawienie Matki Bożej z Lourdes. Papież 
wybrał to święto nieprzypadkowo, gdyż wła-
śnie z Lourdes łączy się najwięcej cudownych 
uzdrowień i w związku z tym miejsce to uwa-
żane jest za duchową stolicę wszystkich cho-
rych i cierpiących. 

Lourdes – miejsce nadziei
To chyba najbardziej znane miejsce objawień 

Matki Bożej na świecie. Tutaj, 11 lutego 1858 r. 
w Grocie Massabielle mała Bernadetta Soubiro-
us doznała objawień Matki Bożej. Dziś mieści 
się w niej figura Matki Bożej z napisem: „Jestem 
Niepokalane Poczęcie”, która została poświęco-
na w 1864 r. W środku groty znajduje się źródło 
wody, które wytrysnęło podczas objawień. 

Zarówno grota, w której ukazywała się Ma-
ryja, jak i okolice, gdzie wybudowano trzy bazy-
liki, uważane są przez wiernych za szczególne 
miejsca modlitwy i spotkania z Bogiem. Przy-
bywają oni z najodleglejszych miejsc na ziemi, 
aby doświadczyć osobiście tej mocy i nadziei, 
z której Lourdes słynie na całym świecie. To tu-
taj płyną łzy bólu, samotności, cierpienia, ale 
także łzy radości i wielkiego szczęścia. 

Najliczniej do Lourdes przyjeżdżają cierpią-
cy, chorzy, kalecy i niepełnosprawni. Z pewno-
ścią przyciągają ich do tego miejsca świadectwa 
licznych uzdrowień, spośród których około stu 
specjalna komisja kościelna uznała za znaczące, 
a kilka za cudowne. Każdy chory ma nadzie-
ję, że zostanie, jeśli nie uzdrowiony, to umoc-
niony, że znajdzie pomoc i ukojenie swoje-
go cierpienia. I rzeczywiście, liczni pielgrzymi 
przyznają, że dzieje się z nimi coś niezwykłe-
go: doznają poruszenia serca, sumienia, albo 

rozjaśnia im się umysł i znajdują wyjście z trud-
nej sytuacji. 

Papieska wrażliwość
Jan Paweł II nie potrafił przejść obojęt-

nie obok cierpiących. Całemu światu znana 
była wyjątkowa troska Ojca Świętego właśnie 
o ludzi cierpiących. Papież często kierował 
do nich słowo pocieszenia i umocnienia, prosił 
ich o modlitwę w różnych intencjach, wierząc, 
że mają oni szczególne względy u Boga i po-
trafią uprosić u Niego wiele łask. Widok ludzi 
zmagających się z bólem budził Jego wzrusze-
nie i współczucie. W dniu jubileuszu chorych 
w 2000 roku w Rzymie zwrócił się do nich 

z następującymi słowami pociechy: „Niektó-
rzy z was przykuci są od lat do łoża boleści: 
proszę Boga, ażeby dzisiejsze spotkanie przy-
niosło im nadzwyczajną ulgę fizyczną i ducho-
wą”. W tej samej homilii dodał także: „Cier-
pienie i choroba są częścią tajemnicy człowie-
ka na ziemi... Pragnę, aby ta wzruszająca kon-
celebra była dla wszystkich, chorych i zdro-
wych, okazją do zastanowienia się nad zbaw-
czą mocą cierpienia”. W tych słowach Papież 
ukazał nie tylko psychologiczny czy religij-
ny, ale również teologiczny wymiar cierpienia. 
Uznał, że wprawdzie należy walczyć z choro-
bą, ponieważ zdrowie jest darem Bożym, gdy 
jednak cierpienie zapuka do drzwi – trzeba je 
przyjąć. Kluczem do papieskiego rozumienia 
cierpienia jest krzyż Chrystusa. Od momentu 
śmierci Pana Jezusa każde cierpienie może na-
brać sensu, który czyni je szczególnie cennym. 
Może być ofiarowane za bliźnich, może prze-
mieniać tego, kto go doświadcza. 

Do chorych
W liście ustanawiającym Światowy Dzień 

Chorego Ojciec Święty napisał: „Podjąłem de-
cyzje ustanowienia Światowego Dnia Chorych, 
który będzie obchodzony 11 lutego każdego 
roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes. Podobnie jak 11 lutego 
1984 r. ogłosiłem list apostolski o chrześcijań-
skim znaczeniu cierpienia ludzkiego, a w rok 
później ustanowiłem Papieską Radę ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia, tak też uważam 
za wymowne wybranie tej daty dla obchodze-
nia Światowego Dnia Chorego”. Papież chciał 
w ten sposób podkreślić rolę Maryi jako Uzdro-
wicielki Chorych i Lourdes jako miejsca, w któ-
rym od początku Jego objawień w 1858 roku 
po dziś dzień dochodzi do wielu uzdrowień. 
Co roku Ojciec Święty wydawał okolicznościo-
we orędzie na ten dzień. 

W Orędziu na X Światowy Dzień Chorego 
(2002 r.) Jan Paweł II pisał: „Przez swoje cier-
pienie na krzyżu Chrystus zwyciężył zło i nas 
też uzdolnił do pokonania go. Nasze cierpienia 
nabierają znaczenia i wartości, gdy są zjedno-
czone z Jego cierpieniem. Jako Bóg i człowiek 
Chrystus wziął na siebie cierpienia ludzkości, 
w Nim zatem także ludzkie cierpienie zyskuje 
odkupieńczy sens. Przez to zjednoczenie czło-
wieczeństwa z Bóstwem, cierpienie rodzi dobro 
i zwycięża zło. Wyrażając głęboką solidarność 
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Jan Paweł II w rzymskim szpitalu
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z wszystkimi, którzy cierpią, modlę się gorąco, 
aby obchody Światowego Dnia Chorego stały 
się dla nich opatrznościowym doświadczeniem, 
które ukaże nowy sens ich życia.

Wiara uczy nas szukać ostatecznego sensu 
cierpienia w męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Chrześcijańska odpowiedź na cier-
pienie i ból nigdy nie jest bierna. Przynaglany 
przez chrześcijańskie miłosierdzie, znajdujące 
najwyższy wyraz w życiu dziełach Jezusa, który 
„przeszedł (…) dobrze czyniąc” (Dz 10, 38), 
Kościół idzie do chorych i cierpiących, niosąc 
im otuchę i nadzieję.

Nie jest to zwykły akt dobroczynności, ale 
działanie motywowane współczuciem i tro-
ską które każą otoczyć chorych opieką i ofiar-
nie im służyć. Wymaga to bezinteresownego 
daru z siebie złożonego innym, zwłaszcza cier-
piącym.

Ewangeliczna przypowieść o Dobrym Sa-
marytaninie bardzo trafnie wyraża najszlachet-
niejsze uczucia i postawę człowieka, który spo-
tyka bliźniego cierpiącego i potrzebującego po-
mocy. Dobrym Samarytaninem jest każdy, kto 
się zatrzymuje, aby zatroszczyć się o tych, któ-
rzy cierpią. (…) Modlę się, aby Maryja, Uzdro-
wienie Chorych, nadal otaczała miłością i opie-
ką wszystkich zranionych na ciele i duszy oraz 
wstawiała się za tymi, którzy się nimi opiekują. 
Niech nam pomaga jednoczyć nasze cierpienia 
z cierpieniami Jej Syna, gdy z radosną nadzieją 
zbliżamy się do zbawienia w domu Ojca”. 

Poradzić sobie z cierpieniem 
W każdym z nas tkwi strach przed cierpie-

niem, bólem, chorobą. Zazwyczaj akceptuje-
my istnienie śmierci w naszym życiu, ale chcie-
libyśmy, żeby z umieraniem było ładnie, lek-
ko, szybko i w takim czasie, który nam by od-
powiadał. Tymczasem zawsze jest za wcześnie, 
nie w porę, nie teraz. Bardzo trudno jest tak 
stanąć w prawdzie przed samym sobą i znaleźć 
odpowiedź na pytanie: Czy ja już umieram? 
Co ze mną będzie? Dlaczego ja tak cierpię? Za 
co mnie to spotyka? Co będzie z moimi dzieć-
mi, wnukami, z moim domem, pracą? Dlacze-
go to takie trudne? 

Tymczasem Pan Bóg dopuszcza cierpienie, 
chorobę, śmierć. Dlaczego? To Jego tajemni-
ca. A my jesteśmy za mali, aby to zrozumieć. 
Po ludzku choroba i cierpienie nie mają żadne-
go sensu. Kiedy jednak popatrzymy na Bożego 
Syna, który także cierpiał i w wielkich męczar-
niach umierał, to łatwiej jest przyjąć i zaakcep-
tować swój ból. 

Nie ma prostych rad i tanich zapewnień dla 
chorych i ich bliskich, chociaż dziś wiele osób 
oczekuje szybkich rozwiązań i profesjonalnych 
„poradników od wszystkiego”. Inaczej reagu-
je osoba, która oczekuje na operację wyrostka, 
a inaczej ktoś chory terminalnie. Pojawiają się 
emocje, pytania, wątpliwości. Emocje zazwy-
czaj dotyczą naszego indywidualnego podej-
ścia do życia, chorowania czy umierania. Py-
tania i wątpliwości są uzależnione od oczeki-
wań osób chorych i ich rodzin. Nie ma tu pro-
stych rozwiązań. Dlatego ważne są nasze zaso-
by wewnętrzne: wiara, nadzieja, ufność w Bożą 
Opatrzność. 

Dzień chorych dla... zdrowych
Lansowany dzisiaj i modny jest styl by-

cia młodym, silnym, wysportowanym i spryt-
nym. Do dobrego tonu należy mówienie tyl-
ko o sukcesach, o dobrobycie i posiadaniu. Nie 
ma miejsca dla porażki, choroby, niesprawno-
ści, itp. A gdy przychodzi choroba? Przecież 
dar zdrowia nie jest dany raz na zawsze i nie 
każdemu. Jakie więc znaczenie ma Światowy 
Dzień Chorego dla ludzi cieszących się pełnią 
zdrowia? Może ma im nade wszystko przypo-
mnieć o chorych, cierpiących, niepełnospraw-
nych? Może ma uświadomić słabość ludzkie-
go ciała? Może ma pokazać, że tak napraw-
dę nie rozumieją cierpienia, a w związku z tym 
nie mają prawa wypowiadać się w imieniu ludzi 
chorych? Z pewnością jest to dzień, w którym 
mamy okazję nauczyć się większej pokory wo-
bec cierpienia i wdzięczności za dar zdrowia. 

Światowy Dzień Chorego to również przy-
pomnienie wielu problemów, z jakimi boryka-
ją się nasi cierpiący rodzice, współmałżonko-
wie, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci. Powinien 
być więc momentem zastanowienia, nad tym, 
co możemy zrobić, aby ich życie stało się peł-
niejsze, barwniejsze, szczęśliwsze. Czasem wy-
starczy tak niewiele: dobre słowo, uśmiech, 
życzliwy gest, obecność, rozmowa. W Ewange-
lii św. Mateusza Pan Jezus pyta, dlaczego nie 
odwiedziliśmy Go, gdy był chory. Osoby prze-
żywające swe cierpienie oczekują zaintereso-
wania ich sprawami, empatii, autentyczności, 
wiedzy oraz szczerości. Chorzy uczą nas być 
dobrymi, dają nam szansę służby Chrystuso-
wi, który powiedział: „Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. 

JOANNA KIELAR
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Litania do Matki Bożej w Lourdes
Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste,
wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się 
nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, 
módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca,
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło 
wskazująca,
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Nie-
pokalane Poczęcie,
Niepokalana Córo Boga Ojca,
Niepokalana Matko Syna Bożego,
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenaj-
świętszej,
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej,
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,
Niepokalana Arko Przymierza,
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża 
piekielnego,
Niepokalana Królowo nieba i ziemi,
Niepokalana skarbnico łask Boskich,
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu 
pierworodnego,
Niepokalana bramo niebios,
Niepokalana Gwiazdo morza,
Niepokalana Matko Kościoła świętego,
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,
Niepokalana przyczyno naszej radości,
Niepokalany wzorze wiary,
Niepokalane źródło Bożej miłości,
Niepokalany znaku naszego zbawienia,
Niepokalane światło Aniołów,
Niepokalana nauczycielko Apostołów,
Niepokalana chwało Proroków,
Niepokalana potęgo Męczenników,
Niepokalana opiekunko Wyznawców,
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,
Niepokalana radości ufających Tobie,
Niepokalana obrono grzeszników,
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa-
ta, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa-
ta, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa-
ta, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy. 
Módlmy się:
Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wiel-
kimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle 
dowodów w tym wybranym miejscu, błaga-
my Cię pokornie, uproś nam wszystkie cno-
ty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zu-
pełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, aby-
śmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliź-
nich i zbawienia duszy.
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„Zdumienie tym, czego  dokonuje 
Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny» (Łk 1,49)”

 Drodzy Bracia i Siostry!
11 lutego przyszłego roku będzie obcho-

dzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lo-
urdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na te-
mat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: 
«wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 
1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzedni-
ka św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzo-
ny po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lute-
go 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwró-
cenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, 
a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocze-
śnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich 
rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników 
służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania 
za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia 
chorym braciom. Ponadto obchody te odnawia-
ją w Kościele dynamikę duchową, aby coraz le-
piej wypełniać tę zasadniczą część jego misji, 
która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cier-
piącym, wykluczonym i usuwanym na margi-
nes (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio, Do-
lentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pew-
nością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej 
i namaszczenia chorych, dzielenie się z chory-
mi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i teo-
logiczno–pastoralnej, które będą miały miejsce 
w tych dniach w Lourdes wniosą nowy ważny 
wkład w tę posługę.

Już teraz, stając duchowo w Grocie Mas-
sabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej 
Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wiel-
kich rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę 
wyrazić moją bliskość względem was wszyst-
kich, bracia i siostry, którzy przeżywacie do-
świadczenie cierpienia oraz wobec waszych ro-
dzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych 
wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we 
wszystkich placówkach służby zdrowia na ca-
łym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie 
i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, ule-
czyć was i zapewnić wam codzienne dobre sa-
mopoczucie. Chciałbym was wszystkich cho-
rych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, człon-
ków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kon-
templowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, 
tej, która zapewnia czułość Boga wobec każ-
dego człowieka i wzór powierzenia się Jego 
woli, a także do znajdowania zawsze w wierze 
karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami 
mocy, by miłować Boga i braci, również w do-
świadczeniu choroby.

Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda 
na nas Maryja. Pokorna dziewczyna z Lourdes 
opowiadała, że Dziewica, którą nazwała „Pięk-
ną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się patrzy 
na osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. 
Bernadeta uboga, niepiśmienna i chora czuje, 
że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Pięk-
na Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, 
bez politowania. Przypomina to nam, że każdy 
chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być 
traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podob-
nie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo 

poważnie, posiadają swoją niezbywalną god-
ność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą sta-
wać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli cza-
sami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć 
w rzeczywistości nigdy tak nie jest.

Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki mo-
dlitwie przekształciła swoją kruchość we wspar-
cie dla innych, dzięki miłości stała się zdol-
na do ubogacenia swego bliźniego, a przede 
wszystkim poświęciła swoje życie dla zbawie-
nia ludzkości. Fakt, że Piękna Pani poprosi-
ła ją, aby modliła się za grzeszników przypo-
mina nam, że chorzy, cierpiący noszą w sobie 
nie tylko pragnienie uleczenia, ale także prze-
żywania po chrześcijańsku swego życia, docho-
dząc do oddawania go jako autentyczni ucznio-
wie–misjonarze Chrystusa. Maryja dała Berna-
decie powołanie służenia chorym i wezwała ją 
do tego, by stała się siostrą miłosierdzia, do mi-
sji którą wyraża Ona w stopniu tak wzniosłym, 
by stać się wzorem, do którego może się od-
nieść każdy pracownik służby zdrowia. Pro-
śmy zatem Niepokalane Poczęcie o łaskę, by-
śmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak 
do osoby, która z pewnością potrzebuje pomo-
cy, czasami nawet w rzeczach najbardziej ele-
mentarnych, ale która nosi w sobie swój dar, 
którym powinna dzielić się z innymi.

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapio-
nych, rozświetla oblicze Kościoła w jego co-
dziennym zaangażowaniu na rzecz potrze-
bujących i cierpiących. Cenne owoce tej tro-
ski Kościoła dla świata cierpienia i choroby 
są powodem do dziękczynienia Panu Jezuso-
wi, który stał się solidarny z nami, będąc po-
słusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzyżu, 
aby ludzkość została odkupiona. Solidarność 

Chrystusa, Syna Bożego narodzonego z Maryi, 
jest wyrazem miłosiernej wszechmocy Boga, 
która przejawia się w naszym życiu – szczegól-
nie gdy jest ono kruche, zranione, upokorzone, 
usunięte na margines, naznaczone cierpieniem 
– zaszczepiając w nim moc nadziei, która nas 
podnosi i wspiera.

Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie 
może zostać zmarnowane, lecz powinno nam 
raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi ludz-
kimi słabościami, a jednocześnie z wyzwania-
mi istniejącymi w dziedzinie opieki zdrowotnej 
i technologii. Z okazji Światowego Dnia Cho-
rego możemy odnaleźć nowy impuls, aby przy-
czynić się do upowszechnienia kultury szacun-
ku dla życia, zdrowia i środowiska; nowy im-
puls do walki o poszanowanie integralności 
i godności osoby, w tym poprzez właściwe po-
dejście do kwestii bioetycznych, ochrony naj-
słabszych i troski o środowisko naturalne.

Z okazji XXV Światowego Dnia Chorego 
ponawiam moją modlitewną solidarność i po-
parcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariu-
szy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekro-
wanych zaangażowanych w posługę chorym 
i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świec-
kich, które działają w tym obszarze; a także dla 
rodzin, które z miłością opiekują się swoimi 
chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli 
zawsze radosnymi znakami obecności i miło-
ści Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak 
wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród któ-
rych wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de 
Lellis, patronów szpitali i pracowników służby 
zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z Kalku-
ty, misjonarkę czułości Boga.

Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy 
służby zdrowia i wolontariusze, razem wznie-
śmy naszą modlitwę do Maryi, aby Jej macie-
rzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzy-
szyło naszej wierze i wyjednało nam u Chry-
stusa, Jej Syna, nadzieję na drodze uzdrowie-
nia i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowie-
dzialności, zaangażowania na rzecz integral-
nego rozwoju człowieka oraz radość wdzięcz-
ności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas 
Swoją wiernością i miłosierdziem.

Maryjo, nasza Matko, która w Chrystusie 
przygarniasz każdego z nas jako dziecko, pod-
trzymuj ufne oczekiwanie naszych serc, spiesz 
nam z pomocą w naszych chorobach i cier-
pieniach, Prowadź nas do Chrystusa, Twojego 
Syna a naszego Brata, i pomóż nam powierzyć 
się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy. Za-
pewniam was wszystkich o mojej stałej pamię-
ci w modlitwie i z serca udzielam wam Apostol-
skiego Błogosławieństwa.

Watykan, 8 grudnia 2016, w święto Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

FRANCISZEK

Orędzie Papieża Franciszka na XXV 
Światowy Dzień Chorego 2017 r.
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M
ały kilkuletni chłopczyk niósł chleb 
do domu. Mocno trzymał dwa bo-
chenki. Nagle zaatakował go star-
szy kolega i wyrwał z rąk jeden 

z chlebów. Mały nie poszedł się skarżyć ani 
do mamy, ani do żołnierzy, mimo że ich 
namiot był tuż obok. Nie płakał. Pod-
niósł się z ziemi, chwycił za kamień 
i rzucił nim w złodzieja. Mały nie 
znał innych reguł gry, poznał 
u siebie w domu – w Kosowie 
tę najgorszą: żeby żyć, trzeba 
nienawidzić i bić. 

Ojciec Stanisław Wysocki, kar-
melita, założyciel wolontariatu 
św. Eliasza w Krakowie, współ-
organizator transportu pomocy 
dla uchodźców z Kosowa, opo-
wiada tę historię swoim wolon-
tariuszom za każdym razem, gdy 
tłumaczy po co być dobrym i dla-
czego warto pomagać innym.

– Tam w Kosowie zrozumia-
łem, że dzieci wojny są prze-
siąknięte nienawiścią, złością. 
Jak temu przeciwstawić się? Nie 
znam innego sposobu niż po pro-
stu być dobrym dla kogoś, podać rękę kto jej po-
trzebuje, powiedzieć słowo temu kto chce poroz-
mawiać – przekonuje o. Stanisław Wysocki. 

Nie ma rzeczy niemożliwych. 
Trzeba tylko chcieć i być

To nie podlega żadnej dyskusji: znalezie-
nie się w sytuacji pomocy dla drugiego człowie-
ka zostawia w nas pozytywny ślad. Ale to tyl-
ko od nas zależy na ile otworzymy się na to do-
bro. Może zabrzmieć staroświecko, ale musi-
my się dzielić i pomagać nie dla pieniędzy, a tak 
po prostu, dla zasady. – Dla chrześcijanina 
to imperatyw, zresztą dla niechrześcijanina też 
powinno być aksjomatem – uważa o. Wysocki.

Drugą zasadę, którą poznają wolontariu-
sze św. Eliasza : pomagaj mądrze i bezintere-
sownie.

 Ojciec Stanisław wspomina: Ksiądz pro-
boszcz w mojej parafii w małym miastecz-
ku na Opolszczyźnie uczył nas ministrantów 

godności: wiedział, że jesteśmy z rodzin 
nie bogatych i rodzice nie zawsze mają 
pieniądze na wakacje, na książki dla 
swoich dzieci. Wtedy – nam małym 
smarkaczom – proboszcz propono-

wał w ogródku popracować, poprzeci-
nać gałęzie, płot wyrównać. Potem dum-

nie wręczał złotówki za starannie wykona-
ną pracę. Nic nie rozumiałem wówczas, ale 
czułem się najszczęśliwszy na świecie. Dzi-
siaj wiem, że to tam przy parafii nauczo-
no mnie mądrze pomagać innym. Nie cie-
szyć się tryumfalnie z dokonanych dobrych 
uczynków, tylko myśleć i przypominać cią-
gle sobie to co nie zrobiłeś wczoraj, a prze-
cież mogłeś i miałeś okazję ku temu! – kwi-

tuje karmelita.

W otoczeniu tych dobrych 
i sami stajemy się lepsi

Kolejna zasada, którą poznają wolontariu-
sze św. Eliasz na lekcjach życia u ojca Wysoc-
kiego, jest to, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
I to co na początku wydawało się niewiarygod-
ne, dzisiaj staje się normą. Pierwsza edycja ple-
biscytu „Samarytanin Roku” odbyła się trzyna-
ście lat temu – w kameralnej salce w obecności 
kilkunastu osób. Dzisiaj sala w Centrum Jana 
Pawła II, gdzie rozdawane są „Oskary Miłosier-
dzia”, pęka w szwach, spośród setek kandyda-
tów są nawet obcokrajowcy. Co roku – dzięki 
konkursowi – poznajemy tych kogo warto na-
śladować, promować i pokazywać. Przekonu-
jemy się, że wokół nas jest dużo dobrych ludzi, 
jest miłosierdzie, które ma imię i nazwisko. Jest 
wtedy tyle dobra, że wystarczyć może dla całe-
go świata. Słowo honoru! Jak ktoś nie wierzy 
w te uczucia, zapraszamy serdecznie na galę fi-
nałową plebiscytu „Samarytanin Roku”. Wiem 
jedno: że w otoczeniu tych co chcą i umieją po-
magać i sami stajemy się też lepsi.

A właściwie o miłosierdziu nie trzeba dużo 
mówić. Każde słowo może okazać się zbędne. 
Miłosiernym trzeba być….

… jak Emilia Starzyk z Krakowa, która już 
jako 14–latka ( przecież to jeszcze dziecko!) 
sama jeździła z jednego końca Krakowa na dru-
gi, by opiekować się schorowanymi niedołęż-
nymi staruszkami w domu pomocy społecznej. 
Karmiła, przebierała, rozmawiała, była z nimi.

…albo jak Urszula Smok, która po tym 
jak sama stoczyła batalię z rakiem, postanowi-
ła utworzyć fundację, wspierającą walkę z cho-
robami krwi. Podkreśla, że ma świadomość ol-
brzymiego długu w stosunku do społeczeń-
stwa, które okazało jej tyle serca i bezinteresow-
nej życzliwości. Zachęca innych do pomagania: 
Dając niewiele, dajesz innym życie.

… i jak Kazimierz Makoś, lekarz ze Szpi-
tala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, po-
kazujący jak z godnością i szacunkiem należy 
leczyć chorych i jak zaangażowanie osobiste 
oraz własne serce należy w to wkładać. Przy-
pomina, a często wręcz narzuca młodym kole-
gom postawę pewną współczucia dla pacjen-
ta i odpowiedzialności za jego zdrowie i życie. 
– Sumienna praca lekarza to obowiązek, służ-
ba, a nie godny opisania czyn bohaterski – za-
znacza dr Makoś.

… ale można być miłosiernym też jak Elż-
bieta Cisowska. Pani Ela swoim zachowa-
niem i postawą wskazuje raczej na pracowni-
ka socjalnego, pasującego bardziej w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, a nie na dyrek-
tora oddziału jednego z krakowskich banków. 
Ela potrafi pochylić się nad bezdomnym, które-
go każdy omija z daleka. Ma niezwykłą łatwość 
w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, z którymi 
przeciętny człowiek nie ma ochoty rozmawiać 
(bo są bezdomni, brudni, a często wulgarni).

Każdy z nas może być miłosierny i odmie-
nić komuś jutro.  ROKSANA PILCH

NAJWAŻNIEJSZE PAPIESKIE WEZWANIE, NAJISTOTNIEJSZE ORĘDZIE!

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

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

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

Ojciec Święty Jan Paweł II, 
Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 roku FO
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Oskary Miłosierdzia czekają
STARTUJE XIII EDYCJA PLEBISCYTU „MIŁOSIERNY SAMARYTANIN”



7

W
olontariat św. Eliasza, który 15 lat 
temu powstał przy klasztorze ojców 
Karmelitów w Krakowie, od po-
czątku swej działalności skupił się 

na pomocy osobom starszym, chorym i samot-
nym. Poprzez naszą działalność staramy się po-
kazać, że Chrześcijanin to nie teoretyk czy ide-
olog miłości, ale świadek i apostoł miłości Boga 
do człowieka. Ukazywać poprzez konkretne 
czyny i akcje, że Chrześcijaństwo to styl życia, 
gdzie jedną z form miłości bliźniego jest wo-
lontariat, czyli bezinteresowne angażowanie się 
w troskę o ludzi w potrzebie. Uczymy się pa-
trzeć sercem, bo „Serce widzi, gdzie potrzebna 
jest miłość i działa konsekwentnie”. 

Większość naszych wolontariuszy to mło-
dzież akademicka choć coraz częściej zgła-
szają się osoby starsze. Młodzi wolontariusze 
z naszego wolontariatu odwiedzają i niosą po-
moc ludziom starszym, samotnym i cierpiącym 
w krakowskich szpitalach, w domach opieki 
społecznej i w domach prywatnych. Odwiedza-
my, rozmawiamy, udzielamy pomocy material-
nej: pomagamy nakarmić, dostarczyć leki reali-
zując recepty, dostarczyć zakupy. Proste i drob-
ne czynności, które są bardzo pomocne osobom 
starszym, chorym i samotnym, które świadczą 
o tym, że dla chrześcijanina posługa wolonta-
riatu nie jest żadnym przywilejem lecz obowiąz-
kiem wypływającym z wiary, odpowiedzią i re-
alizowaniem przyrzeczeń i obowiązków przy-
jętych na chrzcie św., zaproszeniem, by w dzi-
siejszym świecie dawać świadectwo wiary, na-
dziei i miłości. 

Pomysł plebiscytu „wybieramy samaryta-
nina roku” powstał w naszym wolontariacie 
po śmierci Jana Pawła II. My, młodzi wolon-
tariusze chcieliśmy oddać cześć naszemu pa-
pieżowi w taki „nietuzinkowy” sposób. Dziś 
po trzynastu latach wiemy, że jest to oryginalny 
pomnik Jana Pawła II i każdego roku przypo-
minamy i propagujemy Jego nauczanie

Święty Jan Paweł II, zagadnieniu „miło-
siernego samarytanina” poświęcił wiele uwagi 
w swoim nauczaniu. Jego słowa i myśli są mot-
tem całej akcji a ukazanie ludzi szlachetnych 
dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest 
czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby 
serca to wspólne budowanie „kultury miłości”, 

tak bliskiej sercu naszego papieża. Pragniemy 
pokazać ludzi, którzy każdego dnia realizują 
„nową wyobraźnię miłosierdzia”.

Postępowanie Samarytanina jest wzorem 
do naśladowania dla każdego człowieka, nasz 

papież napisał, że „każdy człowiek choć raz 
w życiu powinien napisać na nowo przypowieść 
o samarytaninie”. Pokazać i podziękować lu-
dziom którzy w zaciszu swoich domów i miejsc 
pracy, pomagają innym, to pokazać Dobro. 

Biorąc udział w głosowaniu wszyscy przy-
czyniamy się i świadczymy, że miłosierdzie 
to nie słowa czy idea teologiczna, ale miłosier-
dzie to coś konkretnego, ma imię, twarz i jest 
konkretnym działaniem. Plebiscyt początko-
wo przeprowadzano w krakowskich szpita-
lach z czasem rozwinął się na całą Małopol-
skę a od dwóch lat nabrał charakteru ogólno-
polskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w plebiscycie i zachęceniu innych, głosując 
i pokazując osoby dobre sami stajemy się mi-
sjonarzami miłosierdzia i każdy z nas dokłada 
małą cegiełkę do budowy tego żywego pomnika 
na cześć Św. Jana Pawła II.

ROKSANA PILCH – WOLONTARIUSZKA.

„Miłosierni” są wśród nas
„Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek, 

który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka…”
Jan Paweł II

Weź udział w Plebiscycie

„Wybieramy Miłosiernego
Samarytanina roku 2016”

Plebiscyt Miłosiernego Samarytanina to wydarzenie kulturalne organizowane przez wolonta-
riuszy, którzy pragną: 
– popularyzować nauczanie św. Jana Pawła II o „nowej wyobraźni miłosierdzia”, 
– szerzyć przesłanie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016,
– rozpowszechniać ideę solidarności i wzajemnej pomocy, 
– promować wolontariat.

Pomóż znaleźć osoby godne zaszczytnego tytułu „Miłosierny Samarytanin roku 2016” 

Napisz do nas kilka zdań o kandydacie, na którego chcesz głosować oraz podaj jego imię, na-
zwisko, adres lub numer telefonu. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że ta osoba zasługuje na wy-
różnienie i podpisz, bo jest to Twoje świadectwo, a nie anonim.
Pamiętaj, że na jedną osobę można oddać wiele głosów, więc zaproś innych do udziału w na-
szym głosowaniu. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze osoby wyróżnione, które 
otrzymają prestiżową statuetkę „Miłosierny Samarytanin roku 2016” w Sanktuarium Miłosier-
dzia w Krakowie– Łagiewnikach, 31 marca br.

Pamiętaj: Głosowanie trwa do 10 marca 2017r.

Głosowanie odbywa się w dwóch kategoriach:
I kategoria: pracownik służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik), dla którego pomoc 
chorym nie jest tylko i wyłącznie „pracą zarobkową”, ale jest postrzegana jako swoistego ro-
dzaju powołanie, osoba, która często bezinteresownie poświęca swój czas cierpiącym.
II kategoria: osoba, która bezinteresownie pomaga innym w potrzebie, osoba szlachetna, 
dla której pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby 
serca.

Dokładne informacje znajdziesz na: www.eliasz.org.pl

„Głosy” możemy przesłać listownie na adres: 
Wolontariat św. Eliasza
30–608 Kraków, ul. Porucznika Wąchały 5
Pocztą elektroniczną na adres: biuro@eliasz.org.pl,
Telefonicznie: 12–263–61–56 / 885–512–500 poniedziałek – piątek 11.00 – 17.00

Organizator:  Stowarzyszenie „Wolontariat św. Eliasza” KRS: 0000178336 

Arcybractwo Miłosierdzia ks. Piotra Skargi , Krakowska Izba Lekarska.
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G
dy ktoś wielokrotnie do-
świadczy zła i niepokoju, 
gdy zawiedzie się na nie-
jednym znajomym , a na-

wet na samym sobie, to może po-
myśleć, że Pan Bóg jakoś inaczej 
musiał sobie świat „wyobrażać”, 
gdy go stwarzał. Kto się odzwycza-
ił od myślenia, to być może powie, 
że świat sam sobie powstawał, bez 
żadnej myśli Kogoś Mądrego, albo, 
że Pan Bóg pewnych rzeczy nie 
przewidział. Jednak każdy, kto wy-
brał wiarę będzie stawiał pytania ja-
kie Stwórca miał zamiary, gdy stwa-
rzał świat, jak dzisiaj „po Bożemu” 
postrzegać świat, jak temu światu 
przywracać dobre oblicze…

WIDZIEĆ ŚWIATŁO

Świat bezpieczny
W majestat dzieła stworze-

nia wprowadzają już pierwsze zda-
nia Pisma Świętego: „Ziemia była 
bezładem i pustkowiem”, nad wo-
dami była ciemność i „wtedy Bóg 
rzekł: niechaj się stanie światłość!” /
por Rdz 1, 2–3/ . Potem Pan Bóg 
oddziela światłość od ciemności 
i wprowadza pierwszy porządek: 
dzień i noc. Zauważmy, że w tym 
spokoju nie ma bezruchu: jest dy-
namizm stwarzania, ale nic niczemu 
nie zagraża. 

Ten spokojny dynamizm jest 
źródłem istnienia człowieka i jego 
powołaniem: jasno i przejrzyście 
postawiony cel i zaproszenie do 
owocnego działania, które przyno-
si oczekiwany efekt. Często jednak 
komplikujemy sobie życie, a ponad-
to człowiek czuje się zagrożony, nie-
ufny i niepewny przyszłości. 

Ale światło jest w człowieku za-
wsze, choćby nieudolnie zakrywane 
i zaciemniane. Ono nie tylko bier-
nie istnieje, ono działa: domaga się 
odsłonięcia. Ci, dla których Słowo 
Boga jest ważne są zawsze świado-
mi tego światła i umieją z niego ko-
rzystać: „Choć siedzę w ciemno-
ściach, Pan jest światłością moją” /
Mi 7,8/. Ciemność przeszkadza, nie 
pozwala czuć się bezpiecznie, unie-
możliwia rozpoznawanie dobra i zła, 
utrudnia wybieranie drogi. Dlatego 
zawsze jest głód światła, głód, który 
może zostać zaspokojony, bo świa-
tłość jest blisko: „ciemności ustępu-
ją, a jaśnieje już prawdziwa świa-
tłość” /1J 2, 8cd/. Ten sam święty 
Jan daje radę tym, którzy chcą do-
trzeć do światła, a nie znaleźli kogoś, 
kto by im wskazał drogę: „Kto miłu-
je swego brata, ten trwa w światłości 
i nie może się potknąć” /1J 2, 10/.

„Jestem światłością świata” /J 
9,5b/ mówi Jezus. On jest nadzieją, 

bo chociaż ujawnienie prawdy bywa 
trudne, to ta prawda przynosi wol-
ność. Jeśli często uzmysławiam so-
bie Jego obecność, to prędzej czy 
później mogę dojść do wspaniałej 
i dającej poczucie bezpieczeństwa 
świadomości, o której pisze psal-
mista: „Pan światłem i zbawieniem 
moim, kogóż mam się lękać?” /Ps 
27,1ab/.

Oczy ducha
Nawet, jeśli ktoś przez lata po-

zbawiał się nadziei, nawet, jeśli ota-
czający go ludzie zalewali go kolej-
nymi wciąż wiadrami ciemności, to 
zwrócenie się do Boga i współpra-
ca z Jego łaską pozwala nauczyć się 
tego, przywrócić w sobie tę zdol-
ność, aby widzieć światło, czyli wi-
dzieć drogę .. do zbawienia. Ta Boża 
droga do zbawienia nie prowadzi 
przez obłoki, jest niezwykle konkret-
na, każe stąpać po ziemi i spotykać 
się z ludźmi. A jednocześnie naszym 
zadaniem jest DAWAĆ ŚWIATŁO!

Rafał
Rafała poznałem, gdy jakiś czas 

uczyłem w szkole specjalnej. Klasa 
była bardzo zróżnicowana. Każdy 
z uczniów jakoś był charakterystycz-
ny, Rafał siedział raczej spokojnie, 
tylko od czasu do czasu jakby był 
myślami nieobecny. Ożywiał się, gdy 
mówiłem o pięknie świata stworzo-
nego przez Pana Boga. Gdy zadałem 
pytanie, w czym najbardziej widocz-
ne jest piękno natychmiast wyrwało 
mu się z ust jedno słowo: KWIATY!!!

Okazało się, że widział je wszę-
dzie i w ich znajomości mógł chy-
ba rywalizować z niejednym bo-
tanikiem. Odróżniał i umiał na-
zwać kwiaty poszczególnych traw, 
wiedział, kiedy kwitną lipy, a kie-
dy kasztany, pamiętał, gdzie pod-
czas wakacji z rodzicami widział 
największe plantacje rododendro-
nów, chlubił się, że ma spory zbiór 
sfotografowanych przez braci stor-
czyków. Jak widział kwiat, to zamie-
niał się w zachwyt. Nie opuścił żad-
nej wystawy róż, największym jego 
marzeniem było, aby przeprowadzić 
się na wieś i móc hodować: tulipany 
i peonie, irysy i mieczyki, fiołki i je-
sienne astry.

Pójść dalej
Przy odrobinie dobrej woli i tro-

chę wyćwiczonej wyobraźni moż-
na w symbolice kwiatu zobaczyć 
cały świat, w tym koronę stworze-
nia – człowieka. Najważniejsze – to 
zauważyć piękno zamierzone przez 
Stwórcę. I nie ulegać pozorom 
– Rafał widział tak samo fascynują-
ce piękno w kwiecie koniczyny jak 
i malwy, był zafascynowany wspa-
niałością ogromnej chryzantemy 
i pokorą maleńkiego żółtego kwia-
tu dziurawca. 

Gdy człowiek chce odnajdywać 
myśl Pana Boga, może w wolniejszej 
chwili trochę pobawić się tą symbo-
liką i popatrzeć na życie. Bo prze-
cież każdy pąk – to nadzieja i ukryte 
możliwości a zarazem zadania – być 
może jeszcze nie odgadnięte. Pra-
ca hodowcy polegająca na przyci-
naniu i odrzucaniu młodych pędów 
i pąków – to konieczność życiowych 
wyborów i odrzucania niektórych 

możliwości, aby niektóre inicjaty-
wy czy talenty mogły przynieść za-
dziwiająco dorodne owoce. Młode 
kiełki roślin przebijające się przez 
zbitą niekiedy powierzchnię ziemi 
– to niezwykłe możliwości człowie-
ka zrodzonego z miłości Bożej. Dą-
żenie rośliny do światła, zakorzenie-
nie w żyznej glebie – to intuicja pod-
suwająca myśl, że bez energii spoza 
siebie niczego nie dokonamy. 

Jak bardzo trzeba ćwiczyć się 
w dostrzeganiu piękna w suchych, 
niemal zdrewniałych ziarnach, jak 
bardzo potrzebna myśl człowieka, 
aby pośród wysypiska śmieci za-
uważyć wiele kwiatów przypomi-
nających, że piękno trwa i nieustan-
nie nam towarzyszy zapraszając do 
wspólnego działania w świecie.

Dzięki Rafałowi znacznie łatwiej 
mi było prowadzić w tej klasie lek-
cje, bo nawet ludzkie złośliwości, 
jakie ich spotykały na ulicy potrafił 
nazwać niesprzyjającymi warunka-
mi atmosferycznymi, a ludzi zgryź-
liwych i narzekających traktował jak 
chore roślinki, wymagające szcze-
gólnej opieki i starania. Starość na-
zywał kwiatem szczególnie rzadkim 
i delikatnym.

Potem Rafał nauczył się ryso-
wać. Nie przyszło mu to łatwo, ale 
tym więcej ucieszył sukces. Dziś 
jako niemal trzydziestoletni męż-
czyzna rozdaje znajomym i niezna-
jomym piękno, które umacnia. Nie 
założy rodziny, ale znalazł swoje po-
wołanie i swoją płodność. Cieka-
we – nigdy narysowany przez nie-
go kwiat nie jest wymyślony, zawsze 
jest obrazem istniejącego w jakimś 
miejscu świata. Mówi, że myśli Pana 

Widzieć świat jak Pan Bóg
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Czarny bez od stuleci był ceniony i stosowany na przeziębienie, zapalenie migdałków, 

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

Bez” z  ekstraktem i  koncentratem czarnego bzu i  witaminą C renomowanej firmy 

Reutter, to prawdziwy produkt z bogato zachowaną w procesie wytwarzania skarbnicą 

cennych dla naszego organizmu składników.

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

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

To oryginał, a nie kopia.

Polecamy świetne cukierki ziołowe „Czarny Bez”
firmy Reutter.

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

CZARNY BEZ Reutter – siła natury!
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Boga nie trzeba wzbogacać, starczy 
odkryć bogactwo stworzenia.

Zawsze, jak idę do niego, (po 
śmierci rodziców mieszka u jedne-
go ze swych braci), kupuję kredki. 
Zastanawiam się też, czy przypad-
kiem ja od niego w tej szkole spe-
cjalnej nie nauczyłem się więcej, niż 
on ode mnie. I nikogo nie pozwalam 
nazywać upośledzonym.

Czym jest cisza?
Słowniki biblijne podają, że sło-

wo „cisza” występuje w Biblii Ty-
siąclecia tylko dziesięć razy. Ale 
można powiedzieć, że cisza jest tłem 
Miłości Boga, który stworzył czło-
wieka, powierzył mu świat i cierpli-
wie czeka na chwile, w której czło-
wiek zrezygnuje z wojen, przestanie 
egoistycznie rozpychać się łokciami, 
pożądliwie patrzeć na innych z za-
zdrością, czy chorobliwą zmysłowo-
ścią. A więc w Bogu jest cisza cier-
pliwego wyczekiwania, miłujące ser-
ce gotowe do dialogu, do tłumacze-
nia każdemu z nas, co jest prawdzi-
wie ważne w świecie. I tylko wte-
dy człowiek usłyszy to Boże tłuma-
czenie, gdy zgodzi się na wyciszenie 
swego serca, gdy przyjmie ten dar, 
lub przy pomocy Bożej łaski w so-
bie go wypracuje. Bo „w nawróce-
niu i spokoju, jest wasze ocalenie, 
w ciszy i ufności leży wasza siła” /
Iz 30,15b/. 

Cisza zatem w rozumieniu du-
chowym to nie brak hałasu, czy na-
wet dźwięku. Cisza jest to postawa 
serca, którą można znaleźć w ży-
ciu wielkich ludzi. A może to wła-
śnie jest recepta na wielkość: umieć 
usłyszeć Boga, który mówi w ciszy?

Pytałem wielu ludzi z czym im 
się cisza kojarzy. Najciekawiej po-
wiedział chyba uczeń szkoły mu-
zycznej: dla niego najwspanialsza 
jest cisza w filharmonii przed wystą-
pieniem znanego wirtuoza.

Chociaż cisza bywa rozpozna-
wana jako naturalna tęsknota ser-
ca ludzkiego, to jednak dość czę-
sto życie nauczyło nas zagłuszają-
cego hałasu.

Postawy wyciszenia trzeba się 
uczyć nawet, jeśli na początku tej 
drogi odczuwany lęk przed ciszą 
i nie przynosi ona spodziewanego 
odpoczynku. Pan Bóg jak ceniony 
wirtuoz czeka aż umilkną inni mu-
zycy. Równocześnie na drodze do 
słuchania Boga doskonałym ćwi-
czeniem jest słuchanie ludzi, któ-
rzy są obok nas: niech każdy na 
szansę wypowiedzenia swego zda-
nia. Tę wędrówkę można zacząć od 
dziś. Bo dróg Opatrzności trzeba 
się uczyć, niekiedy mozolnie, przez 
długie lata....

Ten wysiłek może doprowadzić 
do postawy, w której nie stawiamy 
Panu Bogu pytania „dlaczego”?. Py-
tamy raczej wówczas: „Jakie dobro 
może wynikać z tego spotkania c zy 
wydarzenia?” Bo zawsze jakieś do-
bro Bóg widzi, a chcę… widzieć jak 
Bóg.

Oni się nauczyli patrzeć jak Bóg
Opowiem o dwóch spotkaniach, 

które zrobiły na mnie największe 
wrażenie.

Agnieszka nigdy siebie nie lu-
biła. Jej mama została porzuco-
na przez męża i była nieszczęśliwa. 
Co jakiś czas Agnieszka słyszała, że 
gdyby nie ona, to po odejściu taty 
mama byłaby wolna, a tak – musi 
się nią opiekować, ma już przekre-
śloną resztę życia. Po jakimś czasie 
poznała pana, córka wtedy znów 
zeszła na drugi plan. Potem przy-
szła na świat Julitka i Agnieszka 
stała się … przydatna. Trzeba było 
się opiekować maleństwem, trzeba 
było często rezygnować z zabawy 
z koleżankami. Często była smut-
na, bo i życie nie było wesołe. Po II 
klasie gimnazjum siostra katechet-
ka zaproponowała jej wyjazd na re-
kolekcje. Tam rekolekcjonista mó-
wił o miłości Boga i o tym, ze każ-
dy z nas jest powołany do szczęścia 
i to nie tylko do szczęścia wiecz-
nego. Mówił, że jeśli odnajdzie-
my swoje życie w świetle Woli Bo-
żej, to będziemy szczęśliwi już tu, 
na ziemi. Na tych rekolekcjach co 
chwila Agnieszka dowiedziała się, 
że Pan Bóg ją kocha szaleńczo, że 
za nią Pan Jezus oddał swoje ży-
cie, że chce pomóc w codzienno-
ści. Kolejnym odkryciem było to, że 
Jezus chce nam towarzyszyć w ży-
ciu, a jak jesteśmy z kimś, kto ko-
cha, to i my możemy dzielić się mi-
łością, a nie tylko być grzeczni, bo 
tak wypada, wypełniać swoje obo-
wiązki, bo tak trzeba. No i na ko-
niec, że możemy siebie polubić, bo 
On nas kocha.

Od ponad roku, życie Agniesz-
ki zmieniło się całkowicie. Opiekuje 
się siostrą, bo chce. Gotuje obiad dla 
rodziny, bo dzieli się tym, co umie, 
robi to z uśmiechem, bo wie, że zo-
stała obdarowana Bożą Miłością, to 
czemu jej nie podawać dalej?

Jarek na ognisku podczas obo-
zu wśród mazurskich lasów opo-
wiedział, że dawniej wiele się nad 
sobą nie zastanawiał, bo… szko-
da czasu. Lubił piłkę, niektó-
re gry komputerowe, rower. Po-
tem kąpiel i spać. Jak był w pią-
tej klasie, to zaczął odczuwać bóle 

Dokończenie na str. 12
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14 lutego, mimo liturgicznego świę-
ta Cyryla i Metodego (patronów 
Europy), zapisał się już na stałe 
w umysłach Polaków jako Dzień 

Zakochanych, którym patronuje św. Walenty. 
Od kilku lat walentynki to obowiązkowy punkt 
w naszym kalendarzu świąt. 

„Walentynki” to w Polsce stosunkowo mło-
dy zwyczaj, jednak bardzo miły, wnoszący 
odrobinę ciepła w lutowe, krótkie jeszcze dni. 
Pod czułym okiem św. Walentego znacznie ła-
twiej jest odważyć się i zdeklarować uczucie 
nieśmiałej lub niezdecydowanej osobie. 

Patron zakochanych 
W Kościele katolickim jest aż ośmiu świę-

tych Walentych, przy czym 14 lutego obcho-
dzi się święto trzech z nich. O jednym wiado-
mo tylko, że poniósł śmierć męczeńską w Afry-
ce. O dwóch pozostałych wiadomo trochę wię-
cej, ale są to tak fragmentaryczne 
wiadomości, że być może cho-
dzi o jedną i tę samą osobę. 
Obaj żyli w III wieku w Ita-
lii. Jeden był księdzem w Rzy-
mie, a drugi biskupem w mie-
ście Interamna (obecnie Terni). 
Ten drugi wsławił się nawró-
ceniem na chrześcijaństwo fi-
lozofa Kratona. Obaj byli prze-
śladowani przez cesarza Klau-
diusza II. Biskup był podobno 
wcześniej przyjacielem imperato-
ra, ale próbował go nawrócić i zo-
stał wtrącony do więzienia. Uwięzio-
ny, według tradycji, uzdrowił niewido-
mą córkę jednego ze strażników. 

Obaj święci zostali skazani na karę 
śmierci. Jeden został zabity maczugami, a dru-
gi ścięty 14 lutego 269 lub 270 roku. Informa-
cje są tak podobne, że może rzeczywiście cho-
dzi o jedną osobę? 

W każdym razie święty Walenty został za-
bity na wychodzącej z Rzymu drodze Via Fla-
miniana w okolicach bramy do miasta zwanej 
wówczas Porta Flaminiana, potem Bramą św. 
Walentego, a obecnie Porta de Poppolo (bra-
mą ludową). Papież Juliusz I w miejscu śmier-
ci świętego nakazał wybudować kościół. Reli-
kwie świętego Walentego umieszczono nato-
miast w rzymskim kościele św. Praksedy. Jest 
on patronem nie tylko zakochanych, ale rów-
nież epileptyków. 

Legenda o świętym Walentym poda-
je, że udzielał on, wbrew zakazowi, ślubów le-
gionistom, zdobywając w ten sposób sympa-
tię zakochanych wojaków. Inny przekaz mówi, 
że w przeddzień swojej śmierci Walenty napisał 
list do córki Asteriusza, w którym dawał jej wska-
zówki, jak ma prowadzić chrześcijańskie życie. 
List zaadresowany był: „Dla Ciebie od Twoje-
go Walentego”. List, a zwłaszcza jego nagłówek, 
stały się z czasem hasłem, inskrypcją symboli-
zującą uczucia przyjaźni i miłości – jednym sło-
wem jest to początek tradycji walentynek. 

Święto komercji
Walentynki to dzień, w którym na skle-

powych półkach, wystawach, a nawet 

na prowizorycznych 
straganach pojawia się 

„nowy produkt” – miłość. 
Opakowany jest w pluszo-

we misie, mrugające serdusz-
ka, zakochane mysie parki i tysią-

ce innych najczęściej czerwonych dro-
biazgów, mających tylko jedno zadanie: po-

wiedzieć „kocham Cię”. 
Już z końcem stycznia świat zalewa fala 

uczuć. Kwiaty, serduszka i romantyczna mu-
zyka. Szkoda tylko, że najczęściej są to uczu-
cia wywołane na potrzeby komercji. Uczucia 
te wywołane są na krótką chwilę i stają się ele-
mentem walentynkowej mody.

Mimo wszystko warto spojrzeć na walen-
tynki także z pozytywnej strony. Święto to nie-
wątpliwie skłania do uwalniania dobrych emo-
cji, zachęca do okazywania uczuć, ośmie-
la i ułatwia romantyczne inicjatywy. Motywu-
je do tego, by nie kryć się z tym, co czujemy 
do drugiej osoby, by nie zatajać tego, że ktoś 
jest nam bliski, ponieważ staje się to źródłem 
radości i siły, zarówno dla samego autora, jak 
i adresata takiej deklaracji. We współczesnym 
świecie, zdominowanym przez nowoczesne 
technologie, pośpiech i stres, czas staje się zbyt 
cenny, by oprócz wydawania poleceń i komu-
nikatów, przeznaczać go na coś tak „banalne-
go” i „bezcelowego”, jak rozmowy o przyjaźni 
czy miłości. Tymczasem walentynki niejako wy-
muszają, by skupić się na romantycznej stro-
nie życia. 

Miłość prawdziwa i wierna
Od kilku lat Polaków ogarnęła walentyn-

komania, która nakazuje 14 lutego okazywać 
dowody sympatii swoim najbliższym w po-
staci czerwonych serduszek z napisem „I love 
you”. Walentynkowymi gadżetami zapełnione 

są sklepy, począwszy od spożywczych, 
aż po kwiaciarnie. 

Warto zastanowić się nad tym, aby gdy na-
dejdą walentynki nie pogubić się w stosie ser-
duszek, kartek i reklamowej propagandy, któ-
ra chce zarobić na miłości rozumianej bardzo 
powierzchownie. Częstym błędem jest utożsa-
mianie miłości tylko z przelotnym uczuciem. 
Tymczasem warto uświadomić sobie, że mi-
łość to postawa życiowa, wyrażająca się w kon-
kretnych czynach, poświęceniu, przebacze-
niu i wsparciu. Miłość nie jest tylko nietrwałym 
i nieokreślonym uczuciem.

Jak pisze ksiądz dr Marek Dziewiecki: 
„Warto pamiętać o tym, że każde zakochanie 
powinno być fazą dorastania do miłości, ale nie 
każde zakochanie powinno prowadzić do mał-
żeństwa. Rzadko pierwsze zauroczenie koń-
czy się małżeństwem, gdyż zwykle pojawia się 
zbyt wcześnie, by obie strony były już dojrzałe 
i gotowe do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. 
Dojrzale przeżywane zakochanie nie przybiera 
formy romansu lecz przejawia się w coraz więk-
szym zdumieniu niepowtarzalnością oraz god-
nością drugiej osoby. Nigdy nie nauczy się ko-
chać ten, kto w swym rozwoju zatrzymuje się 
w fazie zakochania. Dramatycznie mało do za-
oferowania drugiej osobie ma ten, kto potrafi jej 
zaoferować jedynie swoje zakochanie”. 

14 lutego – dzień świętego Walentego, ob-
chodzony jako święto zakochanych. Spróbuj-
my w tym dniu, wzorem jego Patrona, spoj-
rzeć na bliskich z prawdziwą miłością. Niech 
ten dzień nie kojarzy się tylko z czerwonymi ga-
dżetami, ale z przepełnionymi miłością uczyn-
kami. Święto św. Walentego powinno być oka-
zją do podziękowania Bogu za miłość, którą 
nas obdarza, za tych, którzy nas kochają i któ-
rych my darzymy miłością.

KAROLINA PADO

Święty Walenty i miłość
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GOŹDZIKI – ANTYBIOTYK Z BOŻEJ APTEKI
Uczeni na całym świecie od lat poszuku-

ją bezpiecznych antybiotyków pochodzących 
z apteki przyrody, gdyż antybiotyki syntetycz-
ne przestają już działać z powodu ich naduży-
wania. Okazuje się, że jest ich w niej bardzo 
wiele, oby tylko ludzie zechcieli po nie sięgać. 

Takim roślinom leczniczym poświęciłem 
całą moją książkę „Antybiotyki z apteki Pana 
Boga” (można ją zamówić w Klubie Książki 
Katolickiej – nr tel. 12 345 42 00). Jedną z ro-
ślin o działaniu antybiotycznym, która dostar-
cza nam popularnej przyprawy, goździków, jest 
goździkowiec korzenny Eugenia caryophyllata. 

PRZYPRAWA Z KRAIN DALEKICH
To wiecznie zielone drzewo, rosnące m.in. 

na Dalekim Wschodzie i Indiach. Ma stożkowa-
ty kształt i kwitnie dwa razy w roku. Kwiaty wy-
daje białe, z czerwonym kielichem. Potem two-
rzy się z nich owoc w kształcie jagody, z jed-
nym lub dwoma nasionami. Liście tego drzewa 
są eliptyczne, błyszczące i skórzaste. Po roztar-
ciu pączków kwiatowych i kwiatów wydzielają 
miłą, korzenno–gorzką woń.

W medycynie i kuchni używa się pączków 
kwiatowych goździkowca. Suszy się je na słoń-
cu i wtedy surowiec ten nabiera ciemnobrą-
zowej barwy. Zaraz po wysuszeniu zaleca się 

umieszczać goździki w suchych, szczelnych po-
jemnikach. W takich warunkach mogą służyć 
jako przyprawa i lek nawet kilka lat.

Z pączków kwiatowych tego drzewa, po-
przez destylację parą wodną, otrzymuje się roz-
powszechniony na całym świecie olejek goździ-
kowy Oleum Caryophylli. 

LEK NA PRZEZIĘBIENIE I GRYPĘ
Goździki jako sprawdzony środek de-

zynfekujący znano na świecie już od wie-
ków. Współczesne badania naukowe nie 

pozostawiają żadnej wątpliwości 
– goździki, a w szczególności olejek 
z nich stanowi chyba jeden z najsil-
niejszych antybiotyków, jakie udało 
się do tej pory odkryć w przyrodzie. 
Olejek ten niszczy wręcz błyskawicz-
nie bakterie, wirusy chorobotwór-
cze – nawet te odporne na antybioty-
ki z apteki.

Goździki i olejek z nich stanowią 
dobroczynny lek w zapaleniu gardła 
(także ropnego), migdałków podnie-
biennych, zatok, oskrzeli, płuc (ole-
jek posiada zdolność niszczenia na-
wet prątków wywołujących gruźlicę, 
co udowodniono naukowo). Zapobie-
gają i leczą grypę i wszelkie infekcje 

z przeziębienia. Skracają czas trwania kataru. 
Ułatwiają oddychanie w infekcjach dróg odde-
chowych. Niosą ulgę w uporczywym, suchym 
kaszlu i zaleganiu gęstej wydzieliny w oskrze-
lach i gardle. Usuwają przykry zapach z ust, 
który może się nasilać podczas zakażeń rop-
nych gardła. Olejek goździkowy wykazuje dużą 
przydatność w leczeniu grzybic skóry (ekspery-
menty medyczne potwierdzają niszczenie grzy-
bów z grupy dermatofitów). W dawnych cza-
sach powszechnie zalecano go ludziom chorym 
na cholerę. ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Zdrowie z natury
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Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy począ-

tek, to droga prowadząca do bez-
piecznego celu: Paschy Zmartwych-
wstania, zwycięstwa Chrystusa nad 
śmiercią. Okres ten zawsze kieruje 
ku nam stanowczą zachętę do na-
wrócenia: chrześcijanin jest we-
zwany, by powrócił do Boga „całym 
swym sercem” (Jl 2,12), aby nie za-
dowalał się życiem przeciętnym, ale 
wzrastał w przyjaźni z Panem. Je-
zus jest wiernym przyjacielem, któ-
ry nas nigdy nie opuszcza, bo nawet 
kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie 
na nasz powrót do Niego, a wraz 
z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje 
pragnienie przebaczenia (por. Ho-
milia podczas Mszy św., 8 stycznia 
2016).

Wielki Post jest czasem sprzyja-
jącym zintensyfikowaniu życia du-
chowego poprzez święte środki, ja-
kie oferuje nam Kościół: post, mo-
dlitwę i jałmużnę. U podstaw wszyst-
kiego jest Słowo Boże, do które-
go słuchania i bardziej pilnego roz-
ważania jesteśmy w tym okresie za-
chęcani. Chciałbym zwłaszcza za-
trzymać się tutaj nad przypowie-
ścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 
16,19–31). Pozwólmy się zainspi-
rować tą tak znamienną kartą, któ-
ra daje nam klucz do zrozumienia, 
jak działać, aby osiągnąć prawdziwe 
szczęście i życie wieczne, zachęcając 
nas do szczerego nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem
Przypowieść rozpoczyna się 

od przedstawienia dwóch głównych 

bohaterów, ale to człowiek ubogi 
jest opisany bardziej szczegółowo: 
jest on w stanie rozpaczliwym i nie 
ma siły, aby się podnieść, leży u bra-
my bogacza i je okruszyny, które 
spadają z jego stołu, całe jego cia-
ło jest pokryte ranami a psy przy-
chodzą je lizać (por. ww. 20–21). 
Obraz jest więc ponury, a człowiek 
jest powalony na obie łopatki i po-
niżony.

Scena okazuje się jeszcze bar-
dziej dramatyczna, jeśli weźmie-
my pod uwagę, że ubogi nazywa 
się Łazarz: jest to imię pełne obiet-
nic, które dosłownie oznacza „Bóg 
pomaga”. Zatem nie jest to osoba 
anonimowa, ma wyraźnie określo-
ne rysy i ukazuje się jako człowiek, 
z którym należy łączyć jakąś historię 
osobistą. Chociaż dla bogacza jest 
on jakby niewidoczny, dla nas sta-
je się znany i niemal bliski, staje się 
obliczem; a jako takie – darem, bez-
cennym bogactwem, istotą chcianą, 
kochaną, zapamiętaną przez Boga, 
nawet jeżeli jej konkretna kondycja 
jest sytuacją odrzucenia przez ludzi 
(por. Homilia na Mszy św., 8 stycz-
nia 2016).

Łazarz uczy nas, że druga osoba 
jest darem. Właściwa relacja z ludź-
mi polega na uznaniu z wdzięcz-
nością ich wartości. Również ubo-
gi przy bramie bogacza nie jest iry-
tującą przeszkodą, ale wezwa-
niem do pokuty i przemiany swo-
jego życia. Pierwszą zachętą jaką 
kieruje ta przypowieść jest wezwa-
nie do otwarcia drzwi naszego ser-
ca na drugą osobę, ponieważ każdy 

człowiek jest darem, czy jest to ktoś 
nam bliski, czy też obcy biedak. 
Wielki Post jest czasem sprzyjają-
cym otwarciu drzwi każdemu po-
trzebującemu i rozpoznaniu w nim, 
czy też w niej, oblicza Chrystusa. 
Każdy z nas spotyka ich na swo-
jej drodze. Każde życie, które na-
potykamy, jest darem i zasługu-
je na akceptację, szacunek, miłość. 
Słowo Boże pomaga nam otworzyć 
nasze oczy, aby przyjąć życie i je 
umiłować, zwłaszcza gdy jest sła-
be. By jednak móc to uczynić, trze-
ba potraktować poważnie także to, 
co Ewangelia mówi nam o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia
Przypowieść bezlitośnie podkre-

śla sprzeczności, w których znajdu-
je się bogacz (por. w. 19). Człowiek 
ten, w przeciwieństwie do ubogiego 
Łazarza nie ma imienia, jest okre-
ślony jedynie jako „bogacz”. Jego 
bogactwo przejawia się w noszo-
nych ubraniach, przesadnym luksu-
sie. Purpura była rzeczywiście bar-
dzo ceniona, bardziej niż srebro 
i złoto, i dlatego była zastrzeżona 
dla bogów (por. Jer 10,9) i królów 
(por. Sdz 8,26). Bisior był specjal-
nym rodzajem tkaniny, która spra-
wiała, że ubiór nabierał niemal sa-
kralnego charakteru. Zatem bogac-
two tego człowieka było przesad-
ne, również dlatego, że okazywane 
było codziennie, rutynowo: „dzień 
w dzień świetnie się bawił” (w. 19). 
Dostrzega się w nim dramatycznie 
zepsucie grzechu, które dokonu-
je się w trzech następujących po so-
bie etapach: umiłowanie pienię-
dzy, próżność i pycha (por. Homi-
lia podczas Mszy św., 20 września 
2013).

Apostoł Paweł powiedział, 
że „korzeniem wszelkiego zła jest 
chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). 
Jest ona głównym powodem ko-
rupcji i źródłem zawiści, konfliktów 
i podejrzeń. Może dojść do tego, 
że pieniądz może nad nami zapa-
nować tak bardzo, iż stanie się ty-
rańskim bożkiem (por. Adhort, ap. 
Evangelii gaudium, 55). Zamiast 
być narzędziem, które nam służy, by 
czynić dobro i realizować solidar-
ność z innymi, pieniądz może pod-
porządkować nas i cały świat ego-
istycznej logice, która nie pozosta-
wia miejsca dla miłości i stanowi 
przeszkodę dla pokoju.

ORĘDZIE NA WIELKI POST 2017

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem
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kręgosłupa, a po badaniach okaza-
ło się, że ma jedną nogę minimal-
nie krótszą i nie powinien się wysi-
lać, bo chodzenie i bieganie moc-
no obciążają niektóre kręgi, a do 
tego właśnie wtedy zaczął szybciej 
rosnąć. Niektórzy lekarze straszy-
li go operacją, inni wózkiem. Po 
roku zaczął mieć kłopoty z czy-
stością, co odebrał jako „kolejny 
głupi dowcip, który zrobiło ciało”. 
To wszystko spowodowało, że po-
traktował je jak wroga. Nie lubił 
swojego ciała, a jak powiedziałem 
to rodzicom, to usłyszał, że to nie-
mądre, bo jest przystojny i nie po-
winien narzekać. „Co mi z przy-
stojności, jak tyle kłopotów wcale 
niepotrzebnych” – pomyślał. 

Jak miał 15 lat pojechał na tur-
nus rehabilitacyjny. Tam był ma-
sażysta, który odmienił życie Jar-
ka. Masażysta był prawie niewido-
my, ale tryskał radością i lubił opo-
wiadać. Pytał, czy „jego gadanie” 
nie przeszkadza, ale jak może prze-
szkadzać, gdy ktoś zaraża szczę-
ściem?!!! Opowiadał o swojej żo-
nie i trójce ślicznych i wspaniałych 
dzieci. Potem – znów zapytał Jar-
ka, czy chce słuchać – i opowia-
dał o Panu Bogu, którego odnalazł 
tam, gdzie się uczył. Bóg pozwala 
człowiekowi zwyciężać! To się Jar-
kowi bardzo spodobało. Gdzieś od-
naleźć siłę, aby zwyciężyć! I Bóg 
wie i wszyscy wiemy, że trening 
wymaga wysiłku, ale jak wspania-
le jest osiągnąć efekt! 

Ostatecznie Jarek stwierdził: 
„już umiem zwyciężać, bo wiem, 
gdzie szukać siły! Nie zawsze 
wszystko się udaje, ale każdą po-
rażkę można traktować jak moty-
wację, aby bardziej zaufać i wło-
żyć trochę więcej wysiłku. Życie 
jest ok.!”

Zauważmy, że Pan Bóg nie pa-
trzy na człowieka przez jego upad-
ki, przez jego bunty czy ucieczki. 

Pan Bóg patrzy na nas znając 
możliwości najwspanialszego roz-
woju, jaki może się dokonać. To 
znaczy widzi w nas to dobro, które 
w nas jest i to, które może się jesz-
cze ujawnić, jak odkryjemy Jego 
Miłość. Patrząc na siebie jak Pan 
Bóg zobaczymy tylko dobro. I spo-
sób, jak je osiągnąć. Szukając jego 
spojrzenia możemy nauczyć się pa-
trzeć na siebie z nadzieją!

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Widzieć świat 
jak Pan Bóg

Dokończenie ze str. 9
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KZZ „Herbapol” w Krakowie SA, 

ul. Chałupnika 14, 31–464 Kraków

tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37

www.herbapol.krakow.pl

herbapol@herbapol.krakow.pl

WZMOCNIJ SWOJĄ ODPORNOŚĆ

*  Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnico-

wanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

TYMSAL GARDŁO
Suplement diety*  
tabletki do ssania 

30 szt.30 szt.

BURAK FORTE 
z żelazem i witaminą C

Suplement diety*  
60 szt.

WYKRZTUŚTO
 Suplement diety*  
tabletki do ssania 

30 szt.

ACEROLA 
Suplement diety*

30 szt.

BEZ CZARNY Z LIPĄ
Suplement diety*  
tabletki do ssana 

30 szt.

CITROCAPS
Suplement diety*  

30 kaps.

DZIKA RÓŻA
naturalna witamina C

Suplement diety*  
30 kaps.

PROPOLIS 
z pyłkiem kwiatowym

Suplement diety*  
tabletki do ssania 

30 szt.

STULISZ
Suplement diety*  
tabletki do ssania 

30 szt.

PODBIAŁ 
I PRAWOŚLAZ

Suplement diety*  
tabletki do ssania 

30 szt.

30 szt.

ECHINACAPS
Suplement diety*  

30 kaps.

CZYSTEK Z ACEROLĄ
Suplement diety*  

30 szt.

NA ODPORNOŚĆ
Suplement diety*  

30 kaps.

ZATOKI
Suplement diety*  

30 kaps.

TYMIANEK 
Z PODBIAŁEM

Suplement diety*  
30 kaps.

MLECZKO 
z propolisem 
i witaminą C

Suplement diety*  
30 kaps.

Przypowieść ukazuje nam po-
nadto, że chciwość bogacza czyni 
go próżnym. Jego osobowość speł-
nia się w pozorach, w pokazywaniu 
innym, na co może sobie pozwolić. 
Pozory jednak maskują wewnętrz-
ną pustkę. Jego życie jest uwięzio-
ne w zewnętrzności, najbardziej po-
wierzchownym i ulotnym wymiarze 
egzystencji (por. tamże, 62).

Najniższym szczeblem tego 
upadku moralnego jest pycha. Bo-
gacz ubiera się jak by był królem, 
udaje zachowanie Boga, zapomina-
jąc, że jest po prostu śmiertelnikiem. 
Dla człowieka zdemoralizowanego 
umiłowaniem bogactwa nie ma nic 
oprócz własnego „ja”, i dlatego jego 
spojrzenie nie dostrzega otaczają-
cych go osób. Owocem przywiąza-
nia do pieniędzy jest zatem pewien 
rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi 
głodnego biedaka, poranionego i le-
żącego w swym upokorzeniu.

Patrząc na tę osobę możemy 
zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak 
wyraźnie potępia miłość pieniędzy: 
„Nikt nie może dwom panom słu-
żyć. Bo albo jednego będzie niena-
widził, a drugiego będzie miłował; 
albo z jednym będzie trzymał, a dru-
gim wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem
Ewangelia o bogaczu i ubogim 

Łazarzu pomaga nam dobrze przy-
gotować się na zbliżające się Święta 
Paschalne. Liturgia Środy Popielco-
wej zaprasza nas do przeżycia do-
świadczenia podobnego, do tego, 
jakie w sposób bardzo dramatycz-
ny było udziałem bogacza. Kapłan, 
nakładając popiół na głowę, powta-
rza słowa: „Pamiętaj, że prochem je-
steś i w proch się obrócisz”. Rzeczy-
wiście zarówno bogacz jak i ubogi 
umierają, a zasadnicza część przy-
powieści ma miejsce w zaświa-
tach. Obie postacie nagle odkrywa-
ją, że „nic nie przynieśliśmy na ten 
świat; nic też nie możemy [z niego] 
wynieść” (1 Tm 6,7).

Również nasze spojrzenie 
otwiera się na zaświaty, gdzie bo-
gacz prowadzi długi dialog z Abra-
hamem, którego nazywa „Ojcem” 
(Łk 16,24.27), wykazując, że na-
leży do ludu Bożego. Ten szczegół 
czyni jego życie jeszcze bardziej nie-
spójnym, ponieważ do tej pory nic 
nie powiedziano na temat jego rela-
cji z Bogiem. W istocie w jego życiu 
nie było miejsca dla Boga, bo jego 
jedynym bogiem był on sam.

Dopiero pośród udręk za-
światów bogacz rozpoznał Łaza-
rza i chciałby, aby biedak ulżył jego 
cierpieniom przez odrobinę wody. 

Gesty, o które prosi Łazarza są po-
dobne do tych, których bogacz sam 
mógł dokonać, ale których nigdy nie 
dopełnił. Abraham jednak wyjaśnia 
jemu: „za życia otrzymałeś swo-
je dobra, a Łazarz przeciwnie, nie-
dolę; teraz on tu doznaje pociechy, 
a ty męki cierpisz” (w. 25). W za-
światach zostaje przywrócona pew-
na sprawiedliwość i cierpienia ży-
ciowe są równoważone przez dobro.

Przypowieść idzie dalej i tak 
przedstawia przesłanie dla wszyst-
kich chrześcijan. Bogacz bowiem, 
który ma braci jeszcze żyjących, 
prosi Abrahama, aby posłał do nich 
Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz 
Abraham odparł: „Mają Mojżesza 
i Proroków; niechże ich słuchają” 
(w. 29). A wobec sprzeciwów bo-
gacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Pro-
roków nie słuchają, to choćby kto 
z umarłych powstał, nie uwierzą” 
(w. 31).

W ten sposób ukazuje się praw-
dziwy problem bogacza: źródłem 
jego nieszczęść jest nie słuchanie 
Słowa Bożego. To go doprowadzi-
ło do tego, że już nie kochał Boga, 
a zatem gardził innymi. Słowo Boże 
jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia 
nawrócenia ludzkiego serca i do po-
nownego ukierunkowania człowieka 
ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia 
serca na dar przemawiającego Boga 
jest zamknięcie serca na dar brata.

Drodzy bracia i siostry, Wiel-
ki Post jest czasem sprzyjającym 
odnowieniu siebie w spotkaniu 
z Chrystusem żyjącym w Jego Sło-
wie, w sakramentach i w bliźnim. 
Pan – który podczas czterdziestu 
dni spędzonych na pustyni zwycię-
żył podstępy kusiciela – wskazu-
je nam drogę, którą trzeba pójść. 
Niech Duch Święty prowadzi nas 
do podjęcia prawdziwej pielgrzymki 
nawrócenia, by odkryć na nowo dar 
Słowa Bożego, by zostać oczysz-
czonymi z grzechu, który nas zaśle-
pia i służyć Chrystusowi obecnemu 
w braciach potrzebujących. Zachę-
cam wszystkich wiernych do wy-
rażenia tej duchowej odnowy po-
przez uczestnictwo w Kampaniach 
Wielkopostnych, promowanych 
przez wiele organizacji kościelnych, 
w różnych częściach świata, aby 
rozwijać kulturę spotkania w jed-
nej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za 
siebie nawzajem, abyśmy uczestni-
cząc w zwycięstwie Chrystusa umie-
li otworzyć nasze drzwi dla osób sła-
bych i ubogich. Wówczas będziemy 
mogli w pełni żyć i świadczyć o ra-
dości paschalnej.

W Watykanie, 18 październi-
ka 2016 r., w Święto św. Łukasza 
Ewangelisty FRANCISZEK
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Aktualnie w  Polsce znajdujemy 
się na dramatycznym etapie walki 
o życie poczętych dzieci. Obrońcy ży-
cia podejmują działania zmierzające 
do zapewnienia każdemu poczętemu 
dziecku prawa do życia, ale zwolenni-
cy bezkarności zabijania nienarodzo-
nych agresywnie kontratakują. 

Środowiska lewicowe, femini-
styczne nie tylko dysponują znaczny-
mi środkami finansowymi, ale także 
wielkimi wpływami w mediach. 

Potężne, napastliwe działanie 
tych sił wymaga naszego zdecydowa-
nego, aktywnego przeciwdziałania. 
Pilnie trzeba wzmocnić prawną 
ochronę życia poczętych dzieci, a tak-
że zwiększyć społeczne poparcie 
ochrony życia wszystkich nienarodzo-
nych. 

Dotychczasowe akcje środowisk 
proaborcyjnych m.in. tzw. „czarne 
marsze”, liczne medialne wystąpienia 
wielu osób wykazały, że w naszej Oj-
czyźnie nadal brak podstawowych in-
formacji na tematy związane z obroną 
życia poczętych dzieci. 

Chociaż ostatnio sytuacja w me-
diach publicznych w  porównaniu do 
lat ubiegłych – uległa poprawie, to 
w  mediach komercyjnych nadal pro-

paguje się cywilizację śmierci, aborcję, 
często posługując się manipulacjami 
czy wręcz kłamstwem. Trzeba szybko 
dać odpór manipulacji i kłamstwu. 

Polskie Stowarzyszenie Obroń-
ców Życia Człowieka proponuje ogól-
nopolską akcję: „Bądź apostołem ży-
cia w swojej parafii…”

Stowarzyszenie przygotowało pa-
kiet materiałów apostolsko-edukacyj-
nych. Są to:

– wystawa „Jan Paweł II w obro-
nie życia człowieka” (20 kolorowych 
plakatów o wymiarach 90 x 60 cm), 

– trzy płyty DVD z krótkometra-
żowymi filmami pro-life, 

– 300 egz. broszur „Kochamy 
każde dziecko” (format A4, 16 str.). 

Wystawę można przygotować 
w  kościele, salce katechetycznej czy 
domu kultury. Filmy pro-life mogą 
być wykorzystane na katechezie, na 
kursach dla narzeczonych, a także do 
zorganizowania parafialnego przeglą-
du (minifestiwalu) filmów pro-life. 
Broszury zawierające podstawowe ar-
gumenty pro-life można rozdać para-
fianom, uczniom szkół ponadgimna-
zjalnych.

Proponowane działania apostol-
sko-edukacyjne mogą być podjęte 

i  przeprowadzone tylko za zgodą 
Księdza Proboszcza, przy dobrej 
współpracy z  kilkoma osobami z  pa-
rafii. Mam nadzieję, że w każdej para-
fii w Polsce znajdzie się chociaż jedna 
osoba, która zainicjuje proponowaną 
akcję. 

Św. Jan Paweł II powtarzał, że 
każdy z nas ma bronić życia. Bronimy 
życia modlitwą, ale także podejmując 
konkretne, apostolskie działania. 

Jak wielokrotnie nauczał św. Jan 
Paweł II każdy z nas ma bronić życia. 
„Nikt nie powinien czuć się wyłączo-
ny z  tej mobilizacji na rzecz nowej 
kultury życia: wszyscy mają do ode-
grania ważną rolę” – pisał w encyklice 
Evangelium vitae (98). Zatem potrzeb-
ne jest dzisiaj apostolstwo. 

Proponowany pakiet dostępny 
jest na stronie internetowej: www.pro-
-life.pl/pakiet. Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowieka jest orga-
nizacją pożytku publicznego, dlatego 
uprzejmie prosimy o  „dar serca” 
w wysokości 187,00 zł, który pokryje 
koszt druku i wysyłki materiałów.

W  nadziei na współpracę w  bu-
dowaniu cywilizacji życia dołączam 
serdeczne Szczęść Boże! 

Dr inż. Antoni Zięba, prezes StowarzyszeniaM
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Bronić życia i umacniać je, czcić je i ko-
chać – to zadanie, które Bóg powierza 
każdemu człowiekowi

Święty Jan Paweł II (encyklika Evangelium vitae)
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Rączki dziecka w 7 tygodniu od poczęcia.
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jako związek kobiety i mężczyzny. Nominacja Sessionsa musi zostać jeszcze 
zatwierdzona przez Senat.

Mike Pompeo – szef Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Kon-
gresman ze stanu Kansas, prezbiterianin. Zdecydowany przeciwnik abor-
cji, bez żadnych wyjątków. Głosował przeciwko finansowaniu aborcji ze 
środków publicznych.

Kellyanne Conway – szefowa kampanii wyborczej Donalda Trumpa. 
Katoliczka, obrończyni życia nienarodzonych dzieci. Pomimo zakończenia 
kampanii, reprezentuje Trumpa w mediach i prawdopodobnie uzyska sta-
nowisko w prezydenckiej administracji.

Przedstawiając poglądy nowego prezydenta USA i jego współpracow-
ników na kwestię obrony życia, nie można nie wspomnieć o jego ustępu-
jącym poprzedniku. Barack Obama przez dwie kadencje gwarantował 
aborcyjnej organizacji Planned Parenthood setki milionów dolarów dota-
cji z pieniędzy amerykańskich podatników każdego roku.

Członkowie ekipy nowego prezydenta USA powracają do linii jasno 
sprecyzowanej ponad trzydzieści lat temu przez prezydenta Ronalda 
Reagana, który także był zdecydowanym obrońcą życia nienarodzonych 
dzieci: „Abraham Lincoln uważał, że nie moglibyśmy przetrwać jako 
wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do 
wolności i dlatego powinni być niewolnikami. Podobnie my nie możemy 
przetrwać jako wolny naród, gdy jedni ludzie mogą decydować, iż inni 
nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego powinni być zabici przed na-
rodzeniem lub nawet tuż po narodzeniu. Moja administracja oddana 
jest sprawie zachowania Ameryki jako wolnego kraju, a nie ma kwestii 
ważniejszej w tym aspekcie, niż potwierdzenie transcendentnego prawa 
do życia wszystkich istot ludzkich, prawa bez którego wszelkie inne pra-
wa nie mają żadnego znaczenia” (R. Reagan „Abortion and the con-
science of the nation”, New York 1984). Ronald Reagan już w połowie lat 
osiemdziesątych XX wieku podkreślał, że „Wszelkie dowody medyczne 
i naukowe coraz mocniej potwierdzają, że dziecko przed narodzeniem 
posiada podstawowe atrybuty osoby ludzkiej, że jest ono faktycznie oso-
bą”  (17.01.1988 r. z: „The Human Life Review”).

Wojciech Kalinowski

Zapraszamy do regularnego korzystania z serwisu internetowego: www.pro-life.pl

20 stycznia 2017 r. zainaugurował swoją prezydenturę kandydat 
Partii Republikańskiej Donald Trump. Wraz z nim urzędowanie rozpo-
czynają politycy o orientacji konserwatywnej, którzy całkowicie od-
miennie od poprzedniej ekipy podchodzą do fundamentalnej kwestii 
szacunku dla ludzkiego życia już od momentu poczęcia.

Na kilka tygodni przed zaprzysiężeniem, warto przybliżyć stanowisko 
nowego Prezydenta i jego najbliższych współpracowników na temat obro-
ny życia, pamiętając o słowach św. Jana Pawła II, wygłoszonych w Czę-
stochowie 19 czerwca 1983 r.: „Stosunek do daru życia jest 
wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku 
człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem 
autentycznej religijności i moralności”.

Donald Trump, prezbiterianin (podobnie jak Ronald Reagan), wielo-
krotnie podczas kampanii wyborczej krytykował orzeczenie Sądu Najwyż-
szego z 1973 r. legalizujące zbrodnię aborcji na terenie całych Stanów 
Zjednoczonych, praktycznie bez żadnych ograniczeń, i opowiadał się za 
koniecznością przywrócenie prawnej ochrony życia nienarodzonych dzie-
ci. Komentując ten tragiczny w skutkach wyrok, Trump powiedział: „Po-
nad 50 milionów Amerykanów nigdy nie miało szansy doświadczyć 
możliwości oferowanych przez ten kraj. Nigdy nie mieli szansy zostać le-
karzami, muzykami, farmerami, nauczycielami, mężami, ojcami, synami 
czy córkami. Nigdy nie mieli szansy wzbogacenia kultury tego narodu 
i zaistnienia przez zdolności, zamiłowania i pasje w strukturach tego kra-
ju. Brakuje ich i ich strata jest odczuwalna”. Zapowiedział, że nominuje do 
Sądu Najwyższego sędziów, którzy unieważnią wyrok z 1973 r. oraz że 
odetnie organizacje aborcyjne od finansowania ze środków publicznych. 
Partia Republikańska, która wystawiła Donalda Trumpa jako kandydata 
w wyborach prezydenckich, zamierza ustawowo uściślić, że prawo zapi-
sane w 14. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych: „Nikt nie 
może zostać pozbawiony życia, wolności ani własności”, dotyczy także 
dzieci przed narodzeniem.

Nowo mianowani współpracownicy Donalda Trumpa, pomimo przy-
należności do różnych wyznań chrześcijańskich, również zdecydowanie 
opowiadają się za nienaruszalnością życia poczętych dzieci.

Michael Pence – wiceprezydent USA. Określa się jako katolik ewan-
gelikalny, czyli wyznawca konserwatywnego, zielonoświątkowego nurtu 
w protestantyzmie. Pence wielokrotnie stawał w obronie tradycyjnej etyki 
i prawa do życia od poczęcia. Będąc gubernatorem Indiany, podpisał 
ustawę zakazującą aborcji w tym stanie, która została jednak zablokowa-
na przez Sąd Federalny. Doprowadził także do likwidacji wielu klinik abor-
cyjnych prowadzonych przez Planned Parenthood. Jest zwolennikiem 
wybrania do Sądu Najwyższego sędziów, którzy anulują wyrok „zezwala-
jący” na zabijanie poczętych dzieci i przywrócą prawo chroniące życie nie-
narodzonych.

Reince Priebus – szef personelu Białego Domu (kancelarii prezyden-
ta). Prawnik, dotychczasowy przewodniczący Komitetu Krajowego Partii 
Republikańskiej. Priebus jest chrześcijaninem wyznania prawosławnego. 
Aktywnie działa w parafii pw. Mądrości Bożej w Waszyngtonie. Angażuje 
się w obronę chrześcijan w krajach, w których zagrożona jest wolność re-
ligijna. Jest także obrońcą tradycyjnej rodziny i dzieci nienarodzonych.

Stephen K. Bannon – główny strateg i naczelny doradca Białego Do-
mu. Bannon jest katolikiem i obrońcą życia. Był dyrektorem konserwa-
tywnego portalu internetowego Breitbart News, który zdecydowanie 
występował przeciwko organizacji aborcyjnej Planned Parenthood.

Jeff Sessions – szef Departamentu Sprawiedliwości i prokurator ge-
neralny. Senator Sessions jest metodystą, obrońcą życia i tradycyjnego 
małżeństwa. Popierał poprawkę do Konstytucji, określającą małżeństwo 

Dobra zmiana w Stanach Zjednoczonych
Obrońcy życia wśród współpracowników prezydenta Donalda Trumpa
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Znajdujemy się w decydującym czasie zmagań o pełne prawo do życia dla każdego – bez żadnych wyjątków – poczętego 
dziecka. Jesienią ubiegłego roku Sejm odrzucił zbrodniczy projekt środowisk lewicowych i feministycznych, a także projekt 
Fundacji „Pro-prawo do życia” i Instytutu „Ordo Iuris”, przewidujący wprawdzie pełną ochronę życia poczętych dzieci, ale 
wprowadzający niestety sankcję karną dla kobiet – do pięciu lat więzienia.

Nasze Stowarzyszenie ściśle współpracowało z Polską Federację Ruchów Obrony Życia w zbieraniu podpisów pod 
„Apelem do parlamentarzystów – o prawo do życia każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”, a także 
w przygotowywaniu projektu ustawy, w którym zapisaliśmy pełną ochronę prawną życia każdego poczętego dziecka, utrzy-
manie dotychczasowej niekaralności kobiet dopuszczających się przerwania ciąży oraz wpisaliśmy zakaz rozprowadzania 
środków wczesnoporonnych obłożony sankcją karną. Nasz projekt w pełni odpowiada postulatom Konferencji Episkopatu 
Polski. Aktualnie nasz projekt znajduje się w sejmowej Komisji do Spraw Petycji i oczekuje na rozpatrzenie.

Przed nami kolejna, wielka debata społeczna, w której potrzebne będą znaczące środki finansowe na materiały 
edukacyjne. Kontynuujemy także pomoc dla samotnych matek i ubogich rodzin, szczególnie tych, które wychowują dzieci 
dotknięte niepełnosprawnością. Twój dar pomoże ratować życie i ulży doli potrzebujących.

4 września 2016 r. był dla obrońców życia człowieka dniem wielkiej radości z powodu kanonizacji Matki Teresy 
z Kalkuty – opiekunki ubogich, trędowatych i wielkiej obrończyni godności człowieka i życia poczętych dzieci. Ufamy, że 
mamy w niebie dwóch potężnych orędowników przed Bogiem: św. Jana Pawła II i św. Matkę Teresę z Kalkuty. W roku 
1996, gdy w Polsce parlamentarzyści z SLD dążyli do zniesienia obrony życia poczętych dzieci, Matka Teresa napisała list 
do Polaków, w którym zawarła następujące słowa: „Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach tym, co najbardziej 
niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja, ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może 
powstrzymać Ciebie i mnie od zabijania się nawzajem? Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze 
i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie zdane na matkę. I pamiętajcie, że Jezus powiedział: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Módlmy się! Niech Bóg Was błogosławi”.

Pan Bóg otacza szczególną opieką i darzy specjalnym błogosławieństwem tych, co bronią życia i tych, którzy wspierają wielkie dzieło obrony życia 
człowieka. Pokornie, serdecznie proszę o modlitwę w intencji obrony życia każdego poczętego dziecka i proszę także o ofiary na dzieło ratowania nien-
arodzonych. Na dzieło obrony można także przekazywać 1% podatku dochodowego. Aby to uczynić, należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nu-
mer KRS Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka: 0000140437. Szczęść Boże!

Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka
ul. Krowoderska 24/1
31-142 Kraków9 3 1 2 4 0 4 6 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 5 0 8 4 0 1

93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków

Wp³ata daru na obronê ¿ycia cz³owieka.
Wp³ata daru
na obronê ¿ycia cz³owieka.

Prosimy, pomóż!
Wesprzyj dzieło obrony życia nienarodzonych dzieci!

dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Nóżki dziecka
ok. 11 tygodni
od poczęcia
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Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

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

   

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

 
Terminy 
w 2017r.

20.02-02.03

13.03-23.03

24.04-04.05

15.05-25.05

12.06-22.06

03.07-13.07

24.07-03.08

07.08-17.08

11.09-21.09

02.10-12.10

06.11-16.11

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

   ZAPRASZAMY:

*

R
ekolekcje, prowadzo-
ne od 15 lat w Zaborów-
cu, pogłębione przez post 
Daniela ( Dn 1,12–13), 

są sprawdzoną formą prostej, natu-
ralnej terapii, prowadzącej do zdro-
wia duszy i ciała.

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

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

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

Nie przestajemy się odżywiać, 
lecz odżywiamy się inaczej.

Potrawy warzywne zmuszają or-
ganizm do odżywiania endogenne-
go (wewnętrznego), tzn. organizm 
pozbawiony tłuszczu, cukru, biał-
ka, węglowodanów szuka źródeł 
energii w niepotrzebnych zapasach 
tkanki tłuszczowej, depozytach biał-
kowych, w nadmiarze cholesterolu, 
zwyrodniałych tkankach, złogach, 
toksynach itp. Rozpoczyna się pro-
ces autolizy, ustępuje głód i pojawia 
się sytość. Po kilku dniach ustępu-
ją tzw. kryzysy ozdrowieńcze i poja-
wia się lepszy nastrój, więcej ener-
gii, lepsza wydolność narządów 

wewnętrznych, lepsza ruchomość 
i sprawność ogólna.

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

Post warzywny podnosi odpor-
ność organizmu, wzmacnia pracę 
serca, powoduje spadek wagi, popra-
wia parametry ciśnienia, cukru, cho-
lesterolu a także obficie nasyca orga-
nizm witaminami, minerałami, enzy-
mami, antyoksydantami itp.

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

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

gło du ją cych i chęć nie sie nia im po-
mocy oraz po zwala po now nie na brać 
zdro wego umiaru na wielu płasz czy-
znach na szego życia.

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

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

Zapewniamy opiekę medycz-
ną (konsultacje, porady, pomiary), 
gimnastykę, spacery, fitness, poga-
danki nt. postu, zdrowego żywie-
nia i roztropnego stylu życia oraz 
codzienną Eucharystię, nauki reko-
lekcyjne, nabożeństwa, stałą opiekę 
duchową kapłana.

Zorganizowana forma postu, 
właściwe nastawienie, świadomość 
korzyści duchowych i fizycznych 
oraz atmosfera chrześcijańskiej ra-
dości, nad którą czuwa nasza Pa-
tronka, św. Urszula Ledóchowska, 
a także zdrowy klimat i urokliwa 
przyroda naszego parku krajobrazo-
wego – to atuty, które pomogły po-
ścić w naszym Domu ponad 5 tys. 
Uczestnikom.

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

 URSZULA CHMURA

Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
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W drodze do kapłaństwa
Przyszły metropolita urodził się 24 lip-

ca 1949 roku w Poznaniu. Ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskie-
go. Po maturze rozpoczął studia w Arcybisku-
pim Seminarium Duchownym i na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 24 maja 
1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. abp. Antoniego Baraniaka. 

Do kapłanów w Wielki Czwartek 2014 roku 
mówił o tym, że kapłaństwo, wzorem Chrystu-
sa, powinno mieć charakter służebny: „Być 
skałą dla bliźnich, a jednocześnie wchodzić 
w tajemnicę tego, że krzyż jest źródłem mocy 
słowa i sakramentów”. I dodał: „To dzięki krzy-
żowi jesteśmy kapłanami Najwyższego”. Mówił 
także o kapłańskiej gotowości. „Chodzi o go-
towość wejścia do końca w tajemnicę męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To go-
towość, którą głosiliśmy w momencie święceń 
i którą przychodzi nam potwierdzać każdego 
dnia naszej kapłańskiej służby”. 

W 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny 
z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Poznaniu na podstawie pracy „Problematy-
ka osoby w filozofii Gabriela Marcela”. W la-
tach 1973–1975 był wikariuszem w parafii pw. 
św. Marcina w Odolanowie koło Ostrowa Wiel-
kopolskiego.

W drodze do biskupstwa
W 1975 roku ks. Marek Jędraszewski został 

skierowany na studia specjalistyczne do Rzy-
mu. W 1977 r. uzyskał licencjat z filozofii 
na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersyte-
tu Gregoriańskiego w Rzymie. Jego praca zo-
stała wyróżniona złotym medalem Uniwersyte-
tu Gregoriańskiego. Dwa lata później obronił 
pracę doktorską, która także została nagrodzo-
na. Ksiądz Jędraszewski otrzymał za nią złoty 
medal Ojca Świętego Jana Pawła II.

Do Poznania wrócił w 1980 r. i został pre-
fektem seminarium. Klerycy młodego i otwar-
tego, choć surowego księdza przyjęli życzliwie. 
„Któregoś dnia, wiosną 1981 r., stałem przy se-
minaryjnej bramie. Niespodziewanie pojawiło się 
tam dwóch czy trzech studentów, którzy pytali, 
czy mogą znaleźć kogoś, kto mógłby prowadzić 
dla nich wykłady z prawdziwej filozofii. Okazało 
się, że studiują na Akademii Ekonomicznej, któ-
ra (...) produkowała czerwone kadry urzędnicze 
dla PRL–u” – czytamy we wspomnieniach ar-
cybiskupa. Na jego wykłady przychodziły tłumy, 
być może wtedy zrodził się w jego głowie pomysł 
spotkań dla intelektualistów, które po latach or-
ganizował w łódzkiej katedrze.

Po powrocie do Polski był także adiunk-
tem na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Poznaniu (1980–1996), prefektem Arcy-
biskupiego Seminarium Duchownego w Po-
znaniu (1980–1987). Współpracował również 

z „Przewodnikiem Katolickim” (w latach 1987–
1996 był redaktorem, a od 1990 redaktorem 
naczelnym).

Z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrztu Polski 
tak pisał na łamach „Przewodnika Katolickiego”: 
„Wysławianie Boga i dziękowanie Mu za chrzest 
Polski rodzi zarazem pytania o przyszłość: Jaka 
będzie Polska? Jaki będzie Kościół w naszej Oj-
czyźnie – za rok, za dziesięciolecia, za wieki? 
Tego nie wiemy. Pozostaje w nas jednak pewność 
nadziei, która jest zawarta i wyrażona w znaku 
Chrystusowego krzyża, w znaku miłości, w znaku 
ostatecznego zwycięstwa. (…) Bo przecież dzięki 
krzyżowi wolność nie jest próżnią...”.

W 1991 roku ks. Jędraszewski habilitował 
się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie. Natomiast 
w 1996 roku otrzymał nominację na docen-
ta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Po-
znaniu. W samym roku został mianowany vi-
siting professor Papieskiego Uniwersytetu La-
terańskiego w Rzymie a także otrzymał nomi-
nację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kul-
tury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na prze-
wodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Aka-
demickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Rok później – 17 maja 1997 roku – Ojciec 
Święty Jan Paweł II mianował go biskupem po-
mocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święce-
nia biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliu-
sza Paetza dnia 29 czerwca 1997 roku w Po-
znaniu. 

Nowy biskup otrzymał księgę Ewangelii oraz 
insygnia władzy biskupiej: pierścień, mitrę i pa-
storał. Zgromadzeni w katedrze wierni zgotowa-
li mu długotrwałą owację. Na zakończenie po-
nad dwugodzinnej liturgii ks. bp Marek Jędra-
szewski przeszedł główną nawą świątyni, udzie-
lając wszystkim swego pierwszego pasterskiego 
błogosławieństwa. W swym przemówieniu nowo 
wyświęcony biskup nawiązał do własnego her-
bu, w którym umieścił kwiat róży z cudownego 
obrazu Matki Bożej z sanktuarium maryjnego 
na Świętej Górze w Gostyniu oraz lwa, będące-
go symbolem ewangelisty Marka, który jest tak-
że jego patronem. „W swym życiu zawsze ucie-
kałem się do opieki Maryi i św. Marka” – po-
wiedział hierarcha. Podziękował też Ojcu Świę-
temu za zaufanie, jakim go obdarzył, powołując 
do kolegium biskupów. Za swoje biskupie zawo-
łanie obrał cytat z 1. Listu św. Pawła do Koryn-
tian: Scire Christum (Znać Chrystusa). 

Do ulubionych lektur ks. bpa Jędraszew-
skiego należą książki z dziedziny antropolo-
gii filozoficznej, historii i historii sztuki. Lubi 
też poezję i muzykę poważną a także spacery 
i oglądanie transmisji piłkarskich i tenisowych. 

Metropolita łódzki
W związku z powstaniem Wydziału Teo-

logicznego na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 26 listopada 1998 
roku ks. bp Marek Jędraszewski otrzymał no-
minację na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego UAM, a kilka dni później nominację 
na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijań-
skiej na Wydziale Teologicznym UAM.

2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł nauko-
wy profesora nauk teologicznych.

11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI 
mianował ks. bp. Marka Jędraszewskiego ar-
cybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do ar-
chikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 
2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Kilkuset duchownych przeszło 
w procesji z Domu Arcybiskupiego do katedry. 
Nowego metropolitę witała młodzież, która sta-
ła na ulicy z potężnym transparentem. Słyszal-
na była także spora grupa członków neokate-
chumenatu, która przez cały czas trwania pro-
cesji śpiewała przy akompaniamencie gitar i in-
nych instrumentów. Podczas uroczystości ks. 
abp Władysław Ziółek przypomniał, że „Budo-
wanie łódzkiego Kościoła trwa nadal” i „niepo-
dobna budować go inaczej, jak właśnie na Jezu-
sie Chrystusie i Jego Ewangelii”. Ks. abp Zió-
łek wyraził przekonanie, że wszyscy członkowie 
wspólnoty Kościoła w Łodzi „pójdą za swoim 
Pasterzem, odkrywając w nim sługę Ewange-
lii dla nadziei świata i dla całej rodziny diece-
zjalnej”. 

Nowy metropolita łódzki podczas homi-
lii powiedział: „Bóg wszedł w dzieje ludzkości. 
Stał się podmiotem – jako jeden z miliardów 
i jako jedyny”. I dodał, że dzięki temu każdy 
człowiek może w tym świetle odczytywać swoje 
powołanie. Powołując się na nauczanie papieża 
Jana Pawła II, metropolita zachęcał do zacho-
wania chrześcijańskiej samoświadomości, bez 
której nie może istnieć duchowa jedność Eu-
ropy. 

Od 2014 roku ks. abp Marek Jędraszew-
ski jest Zastępcą Przewodniczącego Konferen-
cji Episkopatu Polski, gdzie pełni ponadto na-
stępujące funkcje – jest członkiem: Rady Sta-
łej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji 
Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickie-
go, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a tak-
że delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akade-
mickiego.

Od 30 września 2012 roku jest przewod-
niczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uni-
wersytetów Rady Konferencji Biskupich Euro-
py (CCEE).

30 listopada 2013 r. Ojciec Święty Fran-
ciszek włączył go na okres pięciu lat do gro-
na członków Kongregacji Wychowania Kato-
lickiego.

Metropolita krakowski 
8 grudnia 2016 r. papież Franciszek prze-

niósł ks. abp. Marka Jędraszewskiego na urząd 

Z Łodzi do Krakowa
KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI NOWYM METROPOLITĄ KRAKOWSKIM
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arcybiskupa metropolity krakowskiego, o czym 
Ojciec Święty poinformował arcybiskupa osobi-
ście w Rzymie, co jest procedurą niezwykłą. Ka-
noniczne objęcie archidiecezji krakowskiej i in-
gres do katedry wawelskiej ks. abp Marka Ję-
draszewskiego odbył się 28 stycznia 2017 roku.

„Wolę Ojca Świętego przyjąłem w duchu 
posłuszeństwa, a zarazem z ogromną wdzięcz-
nością, zdając sobie sprawę z tego, co Kraków 
znaczył i znaczy w dziejach Kościoła katolickie-
go w Polsce i w dziejach całej naszej Ojczyzny, 
jak bliski był sercu św. Jana Pawła II Wielkie-
go” – napisał abp Jędraszewski w oświadczeniu 
opublikowanym na stronie archidiecezji łódz-
kiej. Podziękował również swoim dotychcza-
sowym współpracownikom i poprosił o modli-
twę w swojej intencji. Odchodzący ze stanowi-
ska łódzki hierarcha poprosił o modlitwę w in-
tencji duchownego, który z woli papieża Fran-
ciszka obejmie po nim funkcję. 

21 stycznia br. roku uroczystą Mszą św. 
sprawowaną w katedrze św. Stanisława Kostki 
w Łodzi wierni i duchowni archidiecezji dzię-
kowali za posługę hierarchy, który podczas 
homilii powiedział: „Gdy odbywałem ingres 
do tej wspaniałej katedry łódzkiej, w słowie ja-
kie do was skierowałem mówiłem o znaczeniu 
mojego zawołania pasterskiego: Scire Christum 
– Poznać Chrystusa. Chodziło o to, by podjąć 
ryzyko budowania swego życia na Chrystu-
sie, by poddać się i otworzyć na Jego łaskę. By 
to On dał moc, aby podnieść głowy, bo czło-
wiek wierzący, człowiek, który jest w Chrystu-
sie, nie może się wstydzić swej wiary, a swo-
ją jednoznaczną postawą musi pokazywać, 
że to inni, którzy zwłaszcza z własnej winy lek-
ceważą prawdę, to oni powinni się wstydzić!”. 
I dodał: „Proszę was bardzo, módlcie się za 
mnie, aby szedł dalej tą drogą, którą wyzna-
cza mi Pan, odrywając od jednych zadań i sta-
wiając drugie, i obym krocząc drogami Pana, 
drogami, które On sam jedynie wyznacza, był 

świadkiem Jego zwycięskiej ewangelii i Kościo-
ła, który jest z jednej strony znakiem sprzeciwu 
dla tego świata, a z drugiej bramą nieskończo-
nego Bożego miłosierdzia”.

Abp Marek Jędraszewski zastąpił na sta-
nowisku metropolity krakowskiego kardyna-
ła Stanisława Dziwisza, najbliższego współ-
pracownika św. Jana Pawła II. Kard. Dziwisz 
pełnił funkcję metropolity krakowskiego przez 
11 lat. Został mianowany na urząd metropolity 
krakowskiego 3 czerwca 2005 r. przez papie-
ża Benedykta XVI. Paliusz otrzymał 29 czerw-
ca, zaś 27 sierpnia odbył się jego liturgiczny in-
gres do Katedry na Wawelu. 24 marca 2006 r. 
otrzymał kapelusz kardynalski. Licząc od dnia 
ingresu, łącznie z okresem administratury apo-
stolskiej, pełnił urząd metropolity krakowskie-
go przez 11 lat i 5 miesięcy.

„Mianowanie abpa Marka Jędraszewskie-
go na metropolitę krakowskiego to ważny mo-
ment dla Archidiecezji Krakowskiej i Kościo-
ła w Polsce” – powiedział kard. Stanisław Dzi-
wisz. Przypomniał też, że zgodnie z kodeksem 
prawa kanonicznego biskup diecezjalny, który 
ukończył 75 lat składa na ręce papieża rezygna-
cję z zajmowanego stanowiska. – Taką rezy-
gnację złożyłem wiosną 2014 roku. Wobec roz-
poczętych wówczas przygotowań do Świato-
wych Dni Młodzieży z woli Ojca Świętego pod-
jąłem się dalszej posługi” – powiedział kard. 
Dziwisz. I dodał: „Przyszedł czas na zmianę. 
Witamy w naszej archidiecezji nowego arcypa-
sterza. Modlimy się o Boże błogosławieństwo 
w nowej misji”.

Ingres do Katedry Wawelskiej
Ks. abp. Marek Jędraszewski jest 77. bisku-

pem na katedrze św. Stanisława w Krakowie.
28 stycznia br. odbyły się w Krakowie ob-

rzędy objęcia posługi biskupa archidiecezji kra-
kowskiej przez abp. Marka Jędraszewskiego. 
W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej 

Duda oraz premier Beata Szydło, a także licz-
ni kardynałowie i biskupi, m.in. kard. Zenon 
Grocholewski, kard. Kazimierz Nycz, abp Sta-
nisław Gądecki, abp Wojciech Polak oraz nun-
cjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

W progu katedry, przy Bramie Południowej 
(Królewskiej) nowego metropolitę krakowskie-
go powitali przedstawiciele kapituły katedral-
nej. Zgodnie z obrzędem liturgicznym nowy ar-
cybiskup ucałował krucyfiks i pokropił zgroma-
dzonych wodą święconą. U stóp konfesji św. 
Stanisława abp. Jędraszewski uczcił relikwie 
głównego patrona Polski i patrona archidiecezji 
krakowskiej, po czym modlił się w kaplicy Naj-
świętszego Sakramentu.

W homilii abp Jędraszewski mówił o zna-
czeniu i wartości czuwania w życiu chrześci-
jańskim. Wskazał, że od samego początku po-
wołania człowieka do istnienia czuwanie Boga 
jest przeniknięte ojcowską troską o niego, tro-
ską o ten szczególny dar dany człowiekowi, ja-
kim jest jego wolność. Zdaniem nowego me-
tropolity krakowskiego objawione w Chrystusie 
czuwanie Boga znajduje swój szczególny wyraz 
w jednym słowie: miłosierdzie. 

– Ta prawda została przypomniana współ-
czesnemu światu, gdy w 1934 roku w Wilnie 
Pan Jezus objawiając się św. Faustynie powie-
dział: „miłosierdzie jest największym przymio-
tem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoro-
nowane miłosierdziem” – powiedział hierarcha. 

Wskazał, że „czuwanie jest słowem Ludu 
Bożego”, który wzoruje się na Bogurodzicy 
Maryi. – Postawa czuwania kazała Jej wszyst-
kie związane z Chrystusem sprawy zachowy-
wać i rozważać w sercu. Dla wierzącego ludu 
stała się przez to znakiem pociechy i niezawod-
nej nadziei. Całym swym życiem ukazywała bo-
wiem, że każdy, kto „nad Prawem [Pana] roz-
myśla dniem i nocą”, „nie zazna zawstydzenia” 
– powiedział arcybiskup. Przywołał także sło-
wa wygłoszonego 19 listopada ub.r. w krakow-
skich Łagiewnikach Jubileuszowego Aktu Przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wień-
czył on obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Na zakończenie nowy metropolita zwrócił 
się do biskupów, duchownych i świeckich ar-
chidiecezji krakowskiej słowami: – Proszę Was 
z całego serca: podejmijcie wraz ze mną ra-
dosny trud głoszenia współczesnemu światu 
Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

Na zakończenie uroczystości w imieniu bi-
skupów, duchowieństwa i świeckich archidie-
cezji krakowskiej przemówienie wygłosił bp 
Jan Szkodoń. Krakowski biskup pomocni-
czy powitał abp. Jędraszewskiego we wspólno-
cie Kościoła archidiecezji. – Przyjmujemy Pa-
sterza, który w imieniu i mocą Chrystusa bę-
dzie prowadził nas na zielone pastwiska, będzie 
bronił przed wilkiem, będzie pocieszał i ochra-
niał chore i słabe owce, będzie szukał owcy za-
gubionej, a najsłabszą weźmie na swe ramiona 
– powiedział. Zapewnił, że zadania nowego pa-
sterza, będą wspólnym zadaniem osób duchow-
nych, konsekrowanych i świeckich.

Na koniec liturgii abp. Jędraszewski po-
dziękował wszystkim za udział w Eucharystii 
i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. 

DOMINIKA WESÓŁ
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„Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem 
Pana i słowem Ludu, które będziemy przyjmować 
ciągle na nowo. Godziny przechodzą w psalm nie-
ustających nawróceń”. Te słowa należą do ostat-
nich fragmentów poematu Myśląc Ojczyzna…, 
który czterdzieści trzy lata temu, w 1974 roku, 
opublikował kardynał Karol Wojtyła.

Zaiste, „czuwanie jest słowem Pana”. Od sa-
mego początku powołania człowieka do ist-
nienia czuwanie Boga jest przeniknięte ojcow-
ską troską o niego. Troską pełną miłości. Troską 
o ten szczególny dar dany człowiekowi, jakim 
jest jego wolność. To z tej troski zrodził się zakaz 
spożywania owoców z drzewa poznania dobra 
i zła (por. Rdz. 2, 17). Kiedy jednak pierwsi ro-
dzice, pod wpływem pokusy szatana, zapragnę-
li być jak Bóg (por. Rdz 3, 5) i skosztowali owo-
cu z tego drzewa, Stwórca nie pozostawił ich 
w samotności rozpaczy, ale zapowiedział osta-
teczne zwycięstwo Mesjasza i Jego Matki (por. 
Rdz 3, 15). Stąd po wiekach Bóg wezwał Abra-
ma, aby opuścił chaldejskie Ur, nadał mu imię 
Abraham i uczynił go ojcem narodu wybranego. 

W najbardziej fundamentalnej osnowie dzieje 
tego narodu były wypełnione nieustannym czu-
waniem Pana. Czuwaniem wypełnionym Jego 
słowem. „Wielokrotnie i na różne sposoby prze-
mawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków 
– pisał natchniony autor Listu do Hebrajczy-
ków – a w tych ostatecznych dniach przemówił 
do nas przez Syna” (Hbr 1, 1).

Czuwające słowo Syna przynosiło ludziom 
ratunek przed niechybną zgubą – jak to sły-
szeliśmy przed chwilą w Ewangelii według św. 
Marka, kiedy to Chrystus „rozkazał wichrowi 
i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!»” (Mk 4, 
39). Przede wszystkim jednak czuwanie Syna 
przyjęło wzruszający kształt miłości, która ka-
zała Mu wydać siebie za swoje owce: „Ja życie 
moje oddaję, (…) Ja od siebie je oddaję. (…) 
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (por. 
J 10, 17. 18).

Objawione w Chrystusie i przez Chrystusa 
czuwanie Boga znajduje swój szczególny wyraz 
w jednym słowie: miłosierdzie. Bo Bóg jest „bo-
gaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4). Ta prawda 

została przypomniana współczesnemu światu, 
gdy w 1934 roku w Wilnie Pan Jezus objawia-
jąc się św. Faustynie powiedział: „miłosierdzie 
jest największym przymiotem Boga. Wszyst-
kie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosier-
dziem” (por. Dzienniczek, 301).

„Czuwanie jest słowem Ludu”. Tak było 
od samego początku, od chwili jego zaistnie-
nia. Dzięki temu, że Abram czuwał, mógł usły-
szeć słowo Pana i w duchu wiary przyjąć Jego 
wolę. On, ojciec wszystkich wierzących (por. 
Rz 4, 11), „przez wiarę (…) usłuchał wezwa-
nia Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał 
objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, do-
kąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Zie-
mi Obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami 
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdzie-
dzicami tej samej obietnicy” (Hbr 11, 8–9). 
O spełnieniu tej właśnie obietnicy w tajemnicy 
Wcielenia Jednorodzonego Syna Bożego mó-
wiła Maryja, śpiewając w Magnificat: „Ujął się 
[Pan] za sługą swoim, Izraelem, pomny na mi-
łosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym oj-
com – na rzecz Abrahama i jego potomstwa 
na wieki” (Łk 1, 54–55).

Bogurodzica Maryja sama stała się wzo-
rem czuwającego, a przez to modlącego się 
nowego Ludu Bożego. Z Jej czuwania w Na-
zarecie zrodziło się Fiat – „niech Mi się sta-
nie” (por. Łk 1, 38) – słowo, które otworzyło 
świat na przyjście Zbawiciela. Postawa czuwa-
nia kazała Jej wszystkie związane z Chrystusem 
sprawy zachowywać i rozważać „w (…) sercu” 
(por. Łk 2, 19. 51). Dla wierzącego ludu stała 
się przez to „znakiem pociechy i niezawodnej 
nadziei”. Całym swym życiem ukazywała bo-
wiem, że każdy, kto „nad Prawem [Pana] roz-
myśla dniem i nocą” (por. Ps 1, 2), „nie zazna 
zawstydzenia” (Jl 2, 25).

Czuwała, czuwa i uczy czuwać. Dzięki Niej 
od ponad 1050 lat, od chwili przyjęcia Chrztu 
przez Mieszka I, czuwanie stało się szczególnie 
wyrazistym słowem polskiego ludu. „Wynie-
siona do niebieskiej chwały otacza macierzyń-
ską miłością Naród, który Ją wybrał na swo-
ją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, 
udziela mu pociechy w utrapieniach i wspie-
ra go w dążeniu do wiecznej ojczyzny” – śpie-
wamy w Prefacji mszalnej. Odpowiedzią na Jej 
czuwanie nad naszym Krajem stał się odma-
wiany przez wierny polski lud Apel Jasnogór-
ski. Jego słowa „Maryjo, Królowo Polski, je-
stem przy Tobie, pamiętam, czuwam” po raz 
pierwszy jako odrębne nabożeństwo maryj-
ne zabrzmiały w kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 8 grud-
nia 1953 roku w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w czasie 
kiedy kardynał Stefan Wyszyński był interno-
wany przez komunistyczne władze, a w wię-
zieniu śledczym na warszawskim Mokotowie 

Homilia Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszona 
podczas Ingresu do Katedry Krakowskiej

Wielce Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej wraz z Małżonką,
Eminencje Najdostojniejsi Księża Kardynałowie,
Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Księże Biskupie Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego,
Marszałkowie Sejmu i Senatu, Pani Premier, Parlamentarzyści,
Przedstawiciele Władz Rządowych i Samorządowych,
Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Siostry Zakonne, Osoby Życia Konsekrowanego,
 Drodzy Siostry i Bracia Archidiecezji Krakowskiej, a także Przybyli na tę uroczystość spoza niej, 
zwłaszcza z Archidiecezji Łódzkiej,
Najdrożsi,
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był poddawany okrutnym torturom biskup An-
toni Baraniak.

Swoim słowem czuwania Maryja inspiro-
wała świętych Pańskich – w tym także tych licz-
nych świętych i błogosławionych, którzy, jak 
pisał Ojciec Święty Franciszek w skierowanej 
do mnie bulli nominacyjnej, sprawili, że Kościół 
Krakowski jawi się jako sublimis inter sidera 
– „jako najwspanialsza pośród gwiazd”. Także 
ich słowem stało się czuwanie. Tak było w przy-
padku św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, 
który w imię sprawiedliwości odważnie upo-
mniał się o krzywdzonych przez króla Bolesła-
wa Śmiałego poddanych. Jak pisał kardynał Ka-
rol Wojtyła w poemacie Stanisław, biskup miał 
nadzieję, że jego słowo „zaboli (…) i nawró-
ci”, a w konsekwencji sprawi, że król przyjdzie 
„do bram katedry jak pokutnik, (…) prześwie-
tlony wewnętrznym głosem”. Niestety, „słowo 
nie nawróciło”, nawróciła natomiast męczeńska 
krew. Jak głosi wspaniała pieśń z odległych już 
wieków Gaude Mater Polonia – Stanisław re-
gis non cedit furiae: „przed gniewem króla nie 
ustąpił”, świadcząc swym życiem o wyższości 
prawa Bożego nad wolą tyrana.

Czuwanie było również słowem św. Jadwi-
gi Królowej. Objawiało się ono w trosce o los 
prostego człowieka. Wzruszającą tego pamiąt-
ką jest ślad jej stopy pozostawiony na kamieniu 
w kościele ojców karmelitów na Piasku. Czu-
wanie to objawiało się również w trosce o wy-
kształcenie intelektualnych elit poprzez funda-
cję Uniwersytetu Jagiellońskiego. Błogosławio-
ne czuwanie Królowej osiągnęło swój szczyt, 
gdy rozmawiając z Chrystusem u stóp wawel-
skiego krucyfiksu zrozumiała, że trzeba jej zre-
zygnować z osobistego szczęścia, aby móc cał-
kowicie oddać się na służbę Polski i przynieść 
szczęście życia Bożego dla litewskiego narodu.

Ten charyzmat religijnego czuwania, które 
otwiera niekiedy zaskakujące przestrzenie mi-
łości do Ojczyzny i do drugiego człowieka, nie-
zwykle przejmująco zaznaczył się w życiu św. 
Brata Alberta, Adama Chmielowskiego. Jako 
powstaniec styczniowy otrzymał stygmat ka-
lectwa. Jako powszechnie uznany malarz zro-
zumiał, jak czytamy w dramacie Karola Wojty-
ły Brat naszego Boga, że „będzie wartał” tyle, 
ile z siebie utraci; że dając się „kształtować mi-
łości”, w odtrąconym, biednym i bezdomnym 
człowieku będzie nie tylko odkrywał swego 
brata w człowieczeństwie, ale, co więcej, będzie 
mu przywracać rysy samego Chrystusa.

Czuwanie stało się również słowem św. Fau-
styny Kowalskiej. Do tej postawy narodziła się 
w pewien lipcowy dzień 1925 roku Łodzi, kie-
dy w Parku Wenecja ujrzała umęczonego Je-
zusa, który jej powiedział: „Dokąd cię cierpiał 
będę i dokąd mnie zwodzić będziesz”. Pobiegła 
do łódzkiej Katedry pw. św. Stanisława Kostki, 
gdzie usłyszała słowa swego Mistrza: „Jedź na-
tychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasz-
toru” (por. Dzienniczek, 9–10). Tak też uczyniła.

Do końca swego zakonnego życia czuwała, 
nie chcąc uronić ani jednego ze słów, które przez 
następne trzynaście lat kierował do niej Chry-
stus. Jej Dzienniczek kończy się w 1938 roku 
w krakowskich Łagiewnikach słowami proś-
by: „Niechaj łaska Twoja, która spływa na mnie 

z litościwego Serca Twego, umocni mnie 
do walki i cierpień, bym pozostała Ci wierna, 
a choć taką nędzną jestem, nie lękam się Ciebie, 
bo znam dobrze miłosierdzie Twoje. Nic mnie 
nie odstraszy od Ciebie” (Dzienniczek, 1803).

Czuwaniem było życie św. Jana Pawła II Wiel-
kiego. Przygotowując się do ingresu do katedry 
na Wawelu, w dniu 5 marca 1964 roku biskup 
Karol Wojtyła podjął medytację o śmierci. Jak pi-
sał w swoich Notatkach osobistych, „ze śmier-
ci w szczególny sposób wyłania się rzeczywi-
stość kapłaństwa Chrystusa: przed Ojcem stoi 
On jako kapłan wieczny, a my z tym, co mamy 
w sobie z Jego kapłaństwa” (Notatki osobiste, s. 
44). Po latach, już jako kardynał, raz jeszcze wró-
cił do tego tematu. W poemacie noszącym tytuł 
Rozważania o śmierci jego refleksje o nieuchron-
ności ludzkiego przemijania, wpisanego w miste-
rium paschalne Chrystusa, przyjęły ostatecznie 
kształt zwycięskiej nadziei: „I tak jestem wpisany 
w Ciebie nadzieją, / poza Tobą istnieć nie mogę 
– / jeśli własne me «ja» stawiam ponad śmiercią 
/ i wydzieram je z gruntu zniszczenia, to dlatego, 
że wpisane jest w Ciebie jak w Ciało”.

Tak, jego „ja” było całkowicie wpisane 
w Chrystusa. Dnia 2 września 1962 roku zapi-
sał w Notatkach: „Jestem bardzo w rękach Bo-
żych – zawartość owego «Totus Tuus» [„cały 
Twój”] otwarła się niejako w nowym miejscu. 
Gdy jakakolwiek sprawa «moja» staje się w ten 
sposób własnością Maryi, można się jej podej-
mować, choćby nawet zawierała w sobie ryzy-
ko. (…) Od pewnego jednakże miejsca trze-
ba opuszczać rachuby ludzkie i jakoś chwytać 
Boże wymiary każdej trudnej sprawy” (Notat-
ki osobiste, s. 17, 19). By móc tak odpowiadać 
na zamiary Najwyższego, trzeba było nieustan-
nie czuwać. Święty Jan Paweł II Wielki czuwał. 
Czuwał aż do końca. Aż do chwili, kiedy nie 
mogąc wypowiedzieć słów, błogosławił, kreśląc 
dłonią znak krzyża…

„Czuwanie jest (…) słowem Ludu”. Sło-
wo to przyjmujemy „ciągle na nowo”, w zależ-
ności od konkretnej godziny, która przechodzi 

„w psalm nieustających nawróceń”. Ubiegły, 
2016 rok, stał się najpierw godziną, w któ-
rej słowo czuwania narodu polskiego przyjęło 
kształt dziękczynienia składanego Bogu za dar 
chrześcijańskiej wiary, zakorzenionej w nim 
od 966 roku – od Chrztu księcia Mieszka I.

To dziękczynienie znalazło następnie swój 
solenny wymiar w Jubileuszowym Akcie Przyję-
cia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który miał 
miejsce w krakowskich Łagiewnikach w dniu 
19 listopada. Mówiliśmy wtedy: „Oto my, Pola-
cy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami 
duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje Pa-
nowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć 
i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego kró-
lowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden 
masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. 
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, 
Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowa-
nie nad Polską i całym naszym Narodem, żyją-
cym w Ojczyźnie i w świecie”.

Uznając to panowanie, pragniemy, „aby 
Chrystusowy krzyż królował”, ogarnia-
jąc „całą naszą ziemię od Tatr, [od Giewon-
tu] po Bałtyk” – jak dwadzieścia lat temu, 
6 czerwca 1997 roku, w Zakopanem mó-
wił do nas Jan Paweł II. Wraz z czcią odda-
waną Chrystusowi, naszą miłość pragnie-
my okazywać również Jego Przenajświętszej 
Matce. „Do Twej dążym kaplicy…”. A na tej 
małopolskiej i całej polskiej ziemi jest prze-
cież bardzo wiele Maryjnych kaplic, świątyń 
i sanktuariów, począwszy od kaplicy Matki 
Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wik-
torówkach, do której od ponad ćwierćwiecza 
corocznie zdążam.

W świetle tego tak koniecznego zatroska-
nia o zewnętrzny kształt naszej polskiej reli-
gijności z całą mocą powraca upomnienie kar-
dynała Karola Wojtyły z poematu Myśląc Oj-
czyzna…: „Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej 

Dokończenie na str. 24
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przejrzystości, z jaką przychodzą ku nam [daw-
ne] wydarzenia. (…) Obyśmy nie rozszerza-
li wymiarów cienia. / Promień światła niechaj 
pada w serca i prześwietla mroki pokoleń”.

Dla nas, znajdujących się u progu 2017 
roku, znaczy to: odkrywać ciągle na nowo nie-
porównywalną z niczym innym naszą godność 
Bożych dzieci, które Pana Jezusa mają za Kró-
la swych serc i sumień. Znaczy to także: budo-
wać królestwo Chrystusa i bronić go w naszym 
narodzie. Znaczy to również: stać na straży tej 
duchowej tożsamości polskiego narodu, która 
swe korzenie znajduje w Mieszkowym Chrzcie 
z 966 roku. Znaczy to dalej: zdecydowanie bro-
nić każdego poczętego życia i ukazywać piękno 
chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Znaczy 
to zwłaszcza: podkreślać rolę prawdy jako fun-
damentu autentycznego spotkania człowieka 
z drugim człowiekiem, fundamentu życia spo-
łecznego i politycznego. Oto nasze czuwanie.

Przejmującym symbolem tego trwania przy 
prawdzie, a przez to również obrony polskie-
go ducha i polskiej tożsamości jest wawelska 
Katedra. Przed pięćdziesięciu trzema laty, 8 
marca 1964 roku, w dniu swego ingresu arcy-
biskup Karol Wojtyła mówił: „Zdajemy sobie 
wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej Katedry 
nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie 
można do niej wejść bez drżenia wewnętrzne-
go, bez lęku, bo zawiera się w niej – jak w mało 
której Katedrze świata – ogromna wielkość, 
którą przemawia do nas cała nasza historia, 
cała nasza przeszłość”. Jest to przeszłość chwa-
lebna, wieńczona tutaj chorągwiami zdobytymi 
pod Grunwaldem, w czasie wiktorii wiedeńskiej 
i zwycięskiej bitwy pod Parkanami. Jest to także 
bolesna i trudna historia zarówno dawnych, jak 
i czasowo nie tak odległych klęsk i nieszczęść.

Ciągle uczyliśmy się i uczymy tej niełatwej 
prawdy, że „wolność stale trzeba zdobywać, nie 
można jej tylko posiadać”. Świadomi współcze-
snych zagrożeń właśnie tutaj, w wawelskiej Ka-
tedrze, tym bardziej wyraźnie słyszymy słowa 
z poematu Myśląc Ojczyzna…: „Strumień mocy 
niech przenika słabości./ Nie możemy godzić się 
na słabość./ Słaby jest [bowiem] lud, jeśli go-
dzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został 
posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina”.

Gdzie szukać źródeł tej mocy, uczyli nas 
nasi wieszczowie Adam Mickiewicz i Juliusz 
Słowacki, których prochy się tutaj, na Wawe-
lu, znajdują. Uczył także Cyprian Kamil Nor-
wid. Umieszczona w Krypcie Wieszczów Na-
rodowych urna z ziemią wziętą z jego mogi-
ły na cmentarzu w Montmorency każe dzi-
siaj przypomnieć nam jego słowa: „Ojczyzna 
to wielki –zbiorowy – Obowiązek” (Memoriał 
o młodej emigracji). Do tego obowiązku z całą 
pewnością przynależy czuwanie nad wielkim 
dziedzictwem, które Polskę stanowi.

Jak czuwać w czasach trudnych i jak na prze-
kór możnym tego świata budować wielkość Rze-
czypospolitej, pokazywali nam marszałek Józef 
Piłsudski i generał Władysław Sikorski, którzy 
również spoczywają w murach tej Katedry. Jak 
troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z cza-
sów drugiej wojny światowej i czasu zniewolenia 

za rządów tzw. władzy ludowej oraz jak mocą tej 
pamięci budzić nas z duchowego letargu ukazy-
wał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor 
Lech Kaczyński, który oddał swe życie na służ-
bie Ojczyźnie w katastrofie smoleńskiej i wraz 
ze swoją małżonką spoczywa na Wawelu od pra-
wie siedmiu już lat.

„Godziny wciąż powracają na wielkiej tar-
czy historii. Oto liturgia dziejów”. „Więc scho-
dzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we 
wszystkich ludziach. (…) – Ziemio, która nie 
przestajesz być cząstką naszego czasu”.

Te słowa Karola Wojtyły powtarza w swych 
myślach i w swym sercu nowy biskup krakow-
ski. Schodzi on ku tej krakowskiej ziemi z Wiel-
kopolski, z Poznania, po drodze zatrzymując się 
na kilka lat w Łodzi. Schodzi, krocząc droga-
mi wiary Abrahama. Idzie, świadomy wielkości 
swoich poprzedników: kardynała Stefana Sapie-
hy, kardynała Karola Wojtyły, kardynała Fran-
ciszka Macharskiego, kardynała Stanisława Dzi-
wisza. Wie on, że każde z tych imion głęboko 
wpisało się w najnowszą historię krakowskie-
go Kościoła. Że każda z tych postaci przemawia 
do nas przejmującym słowem pasterskiego czu-
wania. Ale, z drugiej strony, bierze on osobiście 
do siebie zarówno słowa Chrystusa z dzisiejszej 
Ewangelii: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jak-
że wam brak wiary?” (Mk 4, 40), jak i Piotra na-
szych czasów, papieża Franciszka, który w od-
czytanej na początku dzisiejszej uroczystości 
bulli Sublimis inter sidera zlecił mu, aby „zgod-
nie ze swym biskupim zawołaniem Scire Chri-
stum uczył poznawać Chrystusa, będącego Źró-
dłem miłości i największym Dawcą łaski”.

Drodzy Bracia i Siostry – Księża Kardyna-
łowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekro-
wanego, wierni świeccy – wszyscy tworzący 
Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was 

z całego serca: podejmijcie wraz ze mną rado-
sny trud głoszenia współczesnemu światu Chry-
stusa, jedynego Odkupiciela człowieka; uka-
zujcie prawdę o Chrystusie Królu, przejmują-
co wyrażoną przez św. Brata Alberta w obrazie 
Ecce Homo, gdzie korona naszego Pana mówi 
o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe 
oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każ-
demu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu 
człowiekowi; idźcie z nadzieją na spotkanie mło-
dych, którzy tak niedawno podczas Światowych 
Dni Młodzieży zachwycili nas czystością swoje-
go spojrzenia i entuzjazmem wiary. Stańmy się 
wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej 
„liturgii dziejów” w tym czasie i w tym miejscu, 
które wyznaczył nam Pan. Pamiętajmy o sło-
wach świętego Pasterza Jana Pawła II Wielkie-
go, który jak nikt inny czuwał nad polską ziemią: 
„ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten 
czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio 
dawna, jak owoc miłości pokoleń”.

Wznosimy cię zatem dzisiaj, ziemio dawna 
i ciągle nowa, nasza polska ziemio, ziemio mę-
czenników, świadków i pasterzy, ziemio wiel-
kich wyzwań i jeszcze większych zobowiązań, 
ziemio naszych świętych nadziei – i przed tron 
Najwyższego zanosimy tę modlitwę, którą nam 
przekazał patron dzisiejszego dnia, św. Tomasz 
z Akwinu, genialny mistrz w Scire Christum 
– w poznawaniu i ukochaniu Chrystusa: Adoro 
te devote… – „Zbliżam się w pokorze i nisko-
ści swej,/ Wielbię Twój Majestat skryty w Ho-
stii tej./ Tobie dziś w ofierze serce daję swe./ 
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. (…)/ 
Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,/ Niech pra-
gnienie serca kiedyś spełni się;/ Bym oblicze 
Twoje tam oglądać mógł,/ Gdzie wybranym 
miejsce przygotował Bóg”.

AMEN.

Homilia Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego 
wygłoszona podczas Ingresu do Katedry Krakowskiej
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P
ośród tych wielu dróg rodzina jest dro-
gą pierwszą i z wielu względów naj-
ważniejszą – pisał Jan Paweł II w „Li-
ście do rodzin” z 1994 roku – Jest dro-

gą powszechną, pozostając za każdym razem 
drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak 
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina 
jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. 
Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przycho-
dzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzi-
nie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. Cały 
pontyfikat Papieża Polaka był naznaczony nie tyl-
ko wspieraniem, ale wręcz batalią o rodzinę. 

Papież rodziny
Wśród licznych tytułów, które nadano Jano-

wi Pawłowi II jest także „Papież rodziny”. To ty-
tuł szczególnie uprawniony, ponieważ małżeń-
stwo, rodzina i obrona życia były w centrum jego 
refleksji, nauczania i posługi. Do najważniejszych 
dokumentów Jana Pawła II o rodzinie, obok Li-
stu do rodzin (1994), należą także: Adhortacja Po-
synodalna Familiaris Consortio (1981), List Apo-
stolski Ojca Świętego Jana Pawła II Mulieris Di-
gnitatem (1988), Encyklika Evangelium Vitae 
(1995), List do moich Braci i Sióstr – ludzi w po-
deszłym wieku (1999) oraz katechezy środowe 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

Papież Jan Paweł II powołał Radę ds. Rodzi-
ny oraz Akademię Pro Vita, ale przede wszyst-
kim, w każdym miejscu kuli ziemskiej, które od-
wiedzał w trakcie ponad stu pielgrzymek, prze-
mawiał do rodzin, spotykał się z nimi, odwie-
dzał je nawet we własnych domach. Nie mógł 
tego nie robić, był to jego duszpasterski priory-
tet, gdyż, jak często powtarzał, „przyszłość ludz-
kości idzie przez rodzinę”. 

Szkoła miłości
„Rodzina jest pierwszą i podstawową szko-

łą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, 

ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równo-
cześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem 
– czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją 
tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka 
pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bole-
snych doświadczeń” – mówił Jan Paweł II w czasie 
nabożeństwa Maryjnego w Katowicach w 1983 r., 
podczas swej drugiej wizyty w Ojczyźnie. 

W czasie pielgrzymek do Polski spotykał się 
z tysiącami rodzin. Bardzo konkretną miłość oka-
zał, gdy w 1999 r. spotkał się z rodziną Milew-
skich, zwyczajną, ubogą rodziną z Leszczewa nad 
Wigrami. Zamanifestował w ten sposób swoje głę-
bokie przeświadczenie, że Bóg kocha bardzo kon-
kretnie i pochyla się nad znanymi z imienia i na-
zwiska ludźmi. 

Bronić życia i rodziny
Podczas homilii w Kielcach, w 1991 roku, Oj-

ciec Święty niezwykle emocjonalnie przestrzegał 
przed niebezpiecznymi nurtami, które lekcewa-
żyły sakramentalne małżeństwo i rodzinę w no-
wej demokratycznej rzeczywistości po przełomie 
w 1989 roku.

Papież mówił wtedy: „Rozwody... wysoka licz-
ba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu 
rodzinach, a także długotrwałe rozstania na sku-
tek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. 
Prócz tego coraz częściej dochodzi też do za-
mykania się rodziny wyłącznie wokół własnych 
spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na in-
nych, na sprawy drugiego człowieka czy innej ro-
dziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź 
wewnątrz samej rodziny: brakuje niekiedy głębszej 
miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też 
wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi 
na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych 
swoich członków”. 

Z kolei w Kaliszu, w 1997 roku Jan Paweł II 
po raz kolejny, radykalnie stanął w obronie życia 
nienarodzonych: „Miarą cywilizacji – miarą uni-
wersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie 
kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, 
która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano 
barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osią-
gnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, na-
ukowe. Kościół, wierny misji otrzymanej od Chry-
stusa, mimo słabości i niewierności wielu swych 
synów i córek, konsekwentnie wnosił w dzieje 
ludzkości wielką prawdę o miłości bliźniego, ła-
godził podziały społeczne, przekraczał różnice 
etniczne oraz rasowe, pochylał się nad chorymi 

Bronić życia i rodziny
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i nad sierotami, nad ludźmi starymi, niepełno-
sprawnymi, bezdomnymi. Uczył słowem i przy-
kładem, że nikogo nie można wykluczyć z wielkiej 
rodziny ludzkiej, że nikogo nie wolno wyrzucać 
na margines społeczeństwa. Jeżeli Kościół broni 
życia nie narodzonego, to dlatego że pochyla się 
także z miłością i troską nad każdą kobietą, która 
ma rodzić! Ze szczególną miłością i troską!”.

Małżeństwo to sakrament 
Małżeństwo to niezwykły zamysł Boga, któ-

ry powołuje kobietę i mężczyznę do złączenia się 
na zawsze miłością, za którą najbardziej tęskni-
my: miłością wierną i nieodwołalną. Taka miłość 
jest konieczna do prawdziwego szczęścia. Dlate-
go chrześcijańskie małżeństwo jest rzeczą świętą. 
Jest sakramentem. Jednak świat, w którym żyje-
my, często lekceważy małżeństwo i rodzinę albo 
proponuje namiastki miłości jako sposób na ży-
cie. Najlepszym sposobem czujności jest przyjaźń 
z Bogiem, z rodzicami i wychowawcami a także 
stawianie sobie wymagań, które umożliwiają bu-
dowanie właściwych więzi.

Ksiądz dr Marek Dziewiecki pisze: „Niero-
zerwalna, wierna miłość małżeńska i rodzicielska 
to wspaniały plan Pana Boga i tylko żyjąc w Jego 
obecności, możemy uczyć się takiej właśnie miło-
ści. Świat, w którym żyjemy, będzie nas zawsze 
uczył znacznie mniejszej miłości. Chrystus uczy 
nas miłości bezwarunkowej, wiernej i ofiarnej, 
bez której nie ma szczęśliwych rodzin. Kto chce 
dobrze przygotować się do małżeństwa, ten po-
winien troszczyć się o swoją wiarę, o życie sa-
kramentalne, o modlitwę i czytanie Pisma świę-
tego, o zachowanie Bożych przykazań. Powinien 
też cieszyć się wiarą tej osoby, z którą chce zało-
żyć rodzinę i pomagać jej w pogłębianiu przyjaź-
ni z Bogiem. Osobista przyjaźń z Bogiem jest nie 
tylko fundamentem życia kapłańskiego czy zakon-
nego. Jest także fundamentem dobrego życia mał-
żeńskiego i rodzinnego”. 

Rodzina zagrożona
Żyjemy w czasach gwałtownych przemian 

społecznych, politycznych, ekonomicznych. Mło-
de pokolenie pragnie zbudować nowy, lepszy 
świat. Wielu nastolatków nie uznaje dotychcza-
sowych autorytetów ani sposobów życia. Młodzi 
bardzo wysoko cenią sobie wolność, niezależność, 
własne przekonania, swój świat wartości. Buntu-
ją się przeciwko tradycyjnym normom moralnym, 
obyczajom i sposobom życia. Inaczej niż poprzed-
nie pokolenia, przeżywają przyjaźń, zakochanie 
i miłość. Często mają odmienne, niż ich rodzice 
czy dziadkowie, spojrzenie na małżeństwo i rodzi-
nę. Dzieje się tak zwykle dlatego, że wielu młodym 
trudno podejmować decyzje na całe życie, ponie-
waż żyją w zaburzonych rodzinach, w których 
brakuje miłości, poczucia bezpieczeństwa i czu-
łości. Tacy młodzi ludzie często mają wątpliwo-
ści, czy miłość w ogóle istnieje, czy jest możliwe 
harmonijne życie małżeńskie i czy wierna miłość 
„aż do śmierci” jest realna do osiągnięcia. 

Święty Jan Paweł II przekonuje ich: „Drodzy 
bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie 
o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sa-
kramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobro-
wolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie 
oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólno-
tą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miło-
ścią, o której św. Paweł tak pisze: «miłość współ-
weseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma i nigdy nie ustaje». Miłość nigdy nie 
ustaje. Każda rodzina może zbudować taką mi-
łość. Ale można ją osiągnąć w małżeństwie tyl-
ko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają 
się – jak naucza Sobór Watykański II – «bezin-
teresownym darem z siebie samego» (Gaudium 
et spes, 24), bezwarunkowo i na zawsze, nie sta-
wiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, 
rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, 
jest doskonalona przez wspólne troski i radości, 
przez wspieranie się wzajemne w chwilach trud-
nych. Zapomina o sobie samym dla dobra umi-
łowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie 
wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeń-
skiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sa-
kramentalnemu przymierzu, staje się autentycz-
nym znakiem bezinteresownej i powszechnej mi-
łości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi du-
chowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez 
taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrze-
wa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodzi-
ców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem 
życia i miłości”. 

Rodzina dzisiaj
W Polsce każdego roku rozpada się kilkadzie-

siąt tysięcy małżeństw. Inne przeżywają poważne 
kryzysy. Coraz więcej osób decyduje się na opusz-
czenie swego współmałżonka i dzieci, by zwią-
zać się z kimś innym. Czy to oznacza, że nieroze-
rwalne małżeństwo stało się przeżytkiem? Z całą 
pewnością nie, gdyż wszystko to, co proponuje 
Bóg, będzie w każdej epoce optymalne i aktual-
ne, najlepsze dla człowieka. Także w naszych cza-
sach Bóg proponuje kobietom i mężczyznom mi-
łość podobną do wiernej i ofiarnej miłości swojego 
Syna – aż do krzyża, aż do końca. 

Trwałe małżeństwo i szczęśliwa rodzina to śro-
dowisko, które najlepiej chroni człowieka przed 
zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ko-
chająca się rodzina umożliwia każdemu ze swo-
ich członków wszechstronny rozwój, doświadcze-
nie miłości, odkrywanie własnej wartości, a także 
realizację powołania do świętości. Nic tak  nie cie-
szy człowieka, jak szczęśliwe małżeństwo i rodzi-
na. Warto sięgać do tekstów Świętego Jana Paw-
ła II, by szukać w nich umocnie nia i upewnić się, 
jaki jest zamysł Boży odnośnie do małżeństwa 
i rodziny. 

Jan Paweł II jest już świętym. Módlmy się 
do niego za nasze małżeństwa, rodziny, dzieci. 
Kiedyś sam powiedział, że chciałby zostać zapa-
miętany jako papież rodziny. Z pewnością uprosi 
u Pana Boga wszelkie potrzebne nam łaski. 

JOANNA WITT
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Już jest – pierwsze w Polsce 
Centrum Opieki Wyręczającej.  
Jedyne jak dotąd takie miejsce 
w kraju - powstało w Krakowie 
przy ulicy Odmętowej 4 (Nowa 
Huta) i zostało otwarte w grud-
niu 2016 roku.

Od przewlekłej i nieuleczalnej 
choroby nie ma urlopu… dlatego 
Centrum było wyczekiwane przez 
rodziców, którzy przez wiele lat, 
codziennie, przez całą dobę opie-
kują się swoimi dziećmi. 

Wśród nich rodzice 25-letnie-
go Łukasza, który od urodzenia 
choruje na nieuleczalną mukopo-
lisacharydozę. Łukasz wymaga 
stałej, nieustannej opieki. Jego 
rodzice, oboje pracują zawodo-
wo na zmiany, tak aby codziennie 
móc zamieniać się w opiece nad 
synem. 

Jak mówi Pani Barbara – 
mama Łukasza – nie pamiętają, 
kiedy ostatnio wspólnie byli w ki-
nie, czy na spacerze, nie wspo-
minając o urlopie. To tylko jeden 
z wielu przykładów rodzin, sta-
le opiekujących się swoimi ciężko 
chorymi dziećmi.

   Małopolskie Hospicjum dla 
Dzieci – które wybudowało Cen-
trum Opieki Wyręczającej - ma 
pod swoją opieką 52 takie rodzi-
ny. Stworzyło to wyjątkowe miej-
sce z myślą o nich, dzięki pienią-
dzom zebranym podczas zbió-
rek i przy wsparciu sponsora. Z 
ośrodka będą mogli korzystać nie 
tylko podopieczni Małopolskiego 
Hospicjum,   ale także rodziny z 
całego kraju. 

Centrum to coś więcej niż sta-
cjonarne hospicjum – to tak na-
prawdę drugi dom, w którym 
dzieci i młodzi dorośli będą prze-
bywali w komfortowo wyposażo-
nych pokojach, pod profesjonalną  
opieką pielęgniarek, lekarzy i wo-
lontariuszy. W Centrum znajdu-
je się także sala zabiegowa, dzię-
ki czemu jego podopieczni będą 
mogli także korzystać ze specja-
listycznej opieki stomatologicz-
nej i ortopedycznej. Zespół reha-
bilitantów i fi zjoterapeutów bę-
dzie prowadził  nowoczesną reha-
bilitację, a specjaliści z nowotwo-
rzonej przez Hospicjum Poradni 
Alternatywnej Komunikacji (AAC) 
będą starali się usprawnić komu-
nikację podopiecznych ośrodka 
ze światem.  Pacjenci będą mo-
gli przebywać w Centrum przez 
14 dni dla ich rodziców ten czas 

to okazja do tego, aby mogli zała-
twić sprawę w urzędzie, wykonać 
badania profi laktyczne, czy choć-
by zwyczajnie odpocząć i nabrać 
sił do dalszej opieki nad swoimi 
dziećmi. 

 Budynek Centrum w cało-
ści powstał w systemie szkiele-
tu drewnianego - jako pierwszy 
obiekt użyteczności  w Polsce bu-
dowany w takiej technologii. Po-
wstał i został wyposażony w 19 
miesięcy  od chwili rozpoczęcia 
budowy w kwietniu 2015 roku. 

Centrum znajduje się w Kra-
kowie – Nowej Hucie, na terenie 
przekazanym Hospicjum użyt-
kowanie wieczyste przez Miasto 
Kraków. Jego patronką jest Sługa 
Boża Hanna Chrzanowska kra-
kowska pielęgniarka i prekursorka 

pomocy obłożnie chorym w do-
mach, inicjatorka pierwszych 
form opieki wyręczającej. 

 Centrum działa dzięki pomocy 
wielu osób: darczyńców i sponso-
rów. Młodzi, nieuleczalnie chorzy 
ludzie mają w naszym ośrodku 
nie tylko spędzać czas, ale przede 
wszystkim otrzymać fachową po-
moc medyczną. Chcemy spro-
stać potrzebom i oczekiwaniom 
nie tylko podopiecznych Małopol-
skiego Hospicjum dla Dzieci, ale 
także chętnych rodzin z całej Pol-
ski – dlatego wciąż poszukujemy 
wolontariuszy, lekarzy, pielęgnia-
rek, rehabilitantów  i opiekunów 
którzy się do nas przyłączą…  bo 
im więcej rąk na pokładzie – tym 
większa szansa na skuteczną po-
moc jak największej grupie dzieci. 

Wciąż potrzebne nam jest także 
wsparcie fi nansowe.

Małopolskie Hospicjum dla 
Dzieci prowadzące ośrodek sta-
le potrzebuje pomocy i wsparcia, 
aby móc realizować swoją misję 
opieki nad nieuleczalnie i prze-
wlekle chorymi dziećmi. Hospi-
cjum można wesprzeć przekazu-
jąc swój 1% podatku, wpisując w 
zeznaniu PIT nr KRS 0000249071. 

Można także przekazać daro-
wiznę: Małopolskie Hospicjum dla 
Dzieci, ul. Odmętowa 4, 

31-979 Kraków, konto w Ban-
ku PKO BP: 40 1020 2892 0000 
5702 0179 5541, tytułem: DARO-
WIZNA NA CELE STATUTOWE 
MHD. 

Więcej o działalności MHD: 

www.mhd.org.pl 

Centrum Opieki Wyręczającej – już działa!
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POKOJE GOŚCINNE
Dom św. Szymona jest urzą-

dzony w duchu franciszkańskiej 
prostoty. Położony jest na terenie 
zespołu klasztornego oo. Bernar-
dynów założonego przez św. Jana 
Kapistrana w 1453 r. Wszystkie 
nasze pokoje są słoneczne i utrzy-
mane w ciepłych kolorach. Wy-
posażone w meble z litego drew-
na, łazienkę z prysznicem i toale-
tą, ręczniki. Pokoje posiadają miej-
sce do pracy z dostępem do bez-
płatnego przewodowego oraz bez-
przewodowego internetu. Z okien 
pokoi roztacza się widok na Wawel 
oraz na urokliwy ogród klasztorny 
oo. Bernardynów. 

Rezerwacji pokoi można do-
konać telefonicznie lub online po-
przez stronę internetową
– www.domszymona.pl

Dbając o Państwa wygodę, 
proponujemy szereg 
udogodnień:
idealna lokalizacja u stóp 

Wzgórza Wawelskiego
zapewniamy ciszę i spokój 

w centrum Krakowa z dala 
od zgiełku ulic

kompetentny, pomocny per-
sonel

pokoje z prywatnymi łazien-
kami

darmowe Wi-Fi na terenie ca-
łego obiektu

możliwość wykupienia posił-
ków dla zorganizowanych grup 
oraz śniadań dla gości indywi-
dualnych w pobliskiej restau-
racji

kawa, herbata, woda mineralna 
dostępne w recepcji

w niektórych pokojach i na ko-
rytarzach są ogólnodostępne 
lodówki

parking na ogrodzonym terenie
monitoring 24h
informacja na temat atrakcji 

turystycznych/wydarzeń kultu-
ralnych dostępna w recepcji

sprzątanie pokoi w trakcie 
dłuższego pobytu - na życze-
nie gości

możliwość skorzystania z su-
szarki do włosów, żelazka, de-
ski do prasowania (dostępne 
w recepcji).

Z przyjemnością 
pomożemy Państwu także 
w zorganizowaniu:
transportu z oraz na lotnisko
wycieczek i zwiedzania Krako-

wa z przewodnikiem lub me-
lexem

wycieczek do Oświęcimia, Wie-
liczki, Bochni, Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Wadowic, kra-
kowskich Łagiewnik (Szlak św. 
Jana Pawła II), Ojcowskiego 
Parku Narodowego, Zakopane-
go, Częstochowy

spływu Dunajcem, wycieczek 
Szlakiem Architektury Drewnia-
nej oraz Szlakiem Orlich Gniazd.

Rozgość się w naszym Domu!

Dom św. Szymona
ul. Koletek 13A
31-069 Kraków
Tel: +48 12 430 62 83
E-mail: info@domszymona.pl
Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową: 
www.domszymona.pl

Dom św. Szymona z Lipnicy 
– noclegi w centrum Krakowa

W
 czwartek 19 stycznia 
2017 roku Lech Pola-
kiewicz otrzymał na-
grodę „Źródła” im. 

Sługi Bożego Jerzego Ciesiel-
skiego, ojca rodziny. Uroczy-
stość odbyła się w Sali Senackiej 
Politechniki Krakowskiej. Wśród 
zgromadzonych gości tradycyjnie 
uczestniczyła pani Danuta Cie-
sielska, żona Jerzego Ciesielskie-
go, oraz laureaci nagrody z po-
przednich lat.

Uroczystość rozpoczęła się 
modlitwą Anioł Pański. Zebranych 
na spotkaniu przywitał prof. Ja-
nusz Kawecki, który przypomniał, 
że w tym roku Tygodnik Rodzin 
Katolickich „Źródło” obchodzi 25–
lecie powstania. Prof. Kawecki po-
informował, że tegorocznym laure-
atem nagrody został wybrany Lech 
Polakiewicz z Torunia, który przez 
wiele lat wraz z małżonką w Radiu 
Maryja prowadzi audycję dla Mał-
żonków i Rodziców. Przedstawiciel 
Kapituły nagrody przedstawił ży-
ciorys patrona nagrody – Sługi Bo-
żego Jerzego Ciesielskiego, jej do-
tychczasowych laureatów i tego-
rocznego, już 21. laureata. Mówiąc 
o małżeństwie państwa Polakiewi-
czów prof. Kawecki powiedział: 
– Od czasu ślubu we dwójkę słu-
żyli Ojczyźnie, przez służbę rodzi-
nie polskiej.

Dr hab. inż Andrzej Białkie-
wicz, prorektor Politechniki Kra-
kowskiej podkreślał, że patron 
nagrody – Sługa Boży Jerzy Cie-
sielski był studentem i wykładow-
cą uczelni. – To dla nas wielki za-
szczyt, że możemy dziś szczycić 
się takim absolwentem, a św. Jan 
Paweł II jest honorowym sena-
torem i profesorem naszej uczel-
ni. To stało się już tradycją, że na-
groda jego imienia wręczana jest 

na Politechnice Krakowskiej, gdzie 
studiował i wykładał Jerzy Ciesiel-
ski – powiedział. 

Ks. infułat Ireneusz Raś, repre-
zentant ks. kard. Stanisława Dzi-
wisza, wyraził wdzięczność pra-
cownikom Politechniki Krakow-
skiej, „marki”, która broni życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. 
– Ta uczelnia związana jest także 
z tygodnikiem „Źródło”, który jest 
ciągle źródłem obrony życia w Pol-
sce – zaznaczył kapłan. Ks. Raś 
przypomniał, że dziś istnieje wielki 
kryzys demograficzny, kryzys ro-
dziny. – Tym bardziej cenne jest to, 
co robicie – mówił, gratulując lau-
reatowi nagrody. 

Po otrzymaniu nagrody (trady-
cyjnie jest nią Ikona Świętej Rodzi-
ny) głos zabrał laureat, Lech Po-
lakiewicz, który dziękując za wy-
różnienie powiedział: – Jestem za-
szczycony. Robiliśmy z żoną to, 
co nam polecono, co czuliśmy, 
że powinniśmy robić. Odczytaliśmy 
to jako powołanie – służbę dla ro-
dziny – podkreślił i dodawał, że nie 
ma dobrych rodzin, jeśli nie ma do-
brych małżeństw. 

Lech Polakiewicz dał piękne 
świadectwo o swoim małżeństwie 
i byciu we wspólnocie Domowe-
go Kościoła. – Posługa w Radiu 
Maryja była dla nas wielką rado-
ścią. Mogliśmy docierać do słucha-
czy na wielu kontynentach. Z tych 
audycji widzieliśmy, że w Polsce 
możemy jeszcze wiele zrobić dla 
rodzin, dlatego jest to tak waż-
ne – mówił, wyjaśniając od razu, 
że w codziennej pracy i posługiwa-
niu najważniejsze jest jednak świa-
dectwo wobec najbliższych. – Ich 
nie wolno zaniedbywać – zazna-
czył laureat tegorocznej nagrody 
„Źródła”.

Ks. prof. Jan Machniak, au-
tor książki o Słu-
dze Bożym Jerzym 
Ciesielskim, pod-
kreślił rolę nota-
tek, jakie pozosta-
wił po sobie patron 
nagrody. – Jego 
proces beatyfika-
cyjny jest już bar-
dzo zaawanso-
wany, dlatego te-
raz pozostaje nam 
modlić się o cud 
– powiedział. 

MP

Nagroda „Źródła” im. Sługi 
Bożego Jerzego Ciesielskiego
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Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej „Droga”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30–074 Kraków, tel./fax 12 431-07-24,
e-mail: prenumerata@droga.com.pl, www.droga.com.pl
„Droga” to ambitne, nowoczesne pismo, będące wyzwaniem dla młodych, któ-

rzy oczekują czegoś więcej niż proponują komercyjne media „głównego nurtu”. „Droga” pomoże umocnić wiarę, wyjaśni 
wątpliwości, nauczy szacunku do tradycji narodowej i patriotyzmu. W każdym numerze obszerny, wyczerpujący temat prze-
wodni oraz stałe działy dotyczące wiary, historii najnowszej, problematyki dojrzewania i wychowania do życia w rodzinie.

Tygodnik dla Najmłodszych „Ola i Jaś”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków, tel/fax: 12 428-49-10,
e-mail: prenumerata@olajas.pl, www.olajas.pl
„Ola i Jaś” to tygodnik dla dzieci w wieku przedszkolnym. 16 kolorowych stron za-

wiera m.in.: opowiadania przybliżające wydarzenia roku liturgicznego, katechezy, cykl 
przedstawiający ważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, historyjki z życia ro-

dziny Oli i Jasia, uczące zasad dobrego wychowania i poszanowania dla tradycji rodzinnych, pomoce w nauce czytania 
i pisania, wiersze, komiksy, zgadywanki, kolorowanki oraz konkursy z nagrodami. W każdym numerze tekturowa wkład-
ka z wycinankami, sklejankami, grami planszowymi, legendami… Raz w miesiącu do tygodnika dołączana jest płyta CD 
z atrakcyjnymi filmami i zabawami edukacyjnymi. „Ola i Jaś” może być cenną pomocą w realizowaniu religijnego wy-
chowania przedszkolaków i pierwszoklasistów. Co tydzień sylwetki świętych przedstawia ks. bp. Antoni Długosz.

POLECAMY

Opisane czasopisma uzyskały pozytywne opinie wielu Księży Biskupów, między innymi ks. bp. Marka Mendyka, Przewodniczące-
go Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. bp. Henryka Tomasika, Przewodniczącego Rady 
ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Można je nabyć w parafiach albo zaprenumerować.

Miesięcznik dla Dzieci „Dominik Idzie do I Komunii Świętej”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/7, 30-074 Kraków, tel/fax: 12 428-49-10,
e-mail: dominik@wydawnictwoaz.pl, www.dominik.krakow.pl

„Dominik”, wydawany od września 2014 r. jako miesięcznik, to pomoc dla katechetów i rodziców w przygotowaniu dzie-
ci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Treści opracowywane są przez katechetów z wieloletnim doświadczeniem pe-
dagogicznym, w oparciu o obowiązujące programy nauczania. Do miesięcznika załączane są płyty CD, pomagające utrwalić 
podstawowe zagadnienia, wkładki z modlitwami i definicjami do zapamiętania oraz dodatek skierowany do rodziców.

CZASOPISMA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

Nauczycielom i wychowawcom, a także rodzicom polecamy:

Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 31-027 Kraków, tel./fax 12 431-07-24,
e-mail: prenumerata@wychowawca.pl, www.wychowawca.pl

„Wychowawca” wspiera proces wychowawczo-dydaktyczny szkół poprzez artykuły tematyczne, konspekty lekcji wy-
chowawczych i zajęć profilaktycznych oraz scenariusze teatralne na święta i uroczystości szkolne. „Wychowawca” to cza-
sopismo dla tych, którym zależy na wychowaniu młodego pokolenia do wiary, do miłości i wolności od uzależnień oraz 
zagrożeń współczesnej cywilizacji. Atutem „Wychowawcy” są praktyczne materiały dla nauczycieli: konspekty lekcji wy-
chowawczych, zajęć świetlicowych oraz integracyjnych, a także scenariusze teatralne uświetniające uroczystości religij-
ne, szkolne i święta patriotyczne.

Na www.wychowawca.pl dostępne są bieżące i archiwalne wydania „Wychowawcy” on-line. Dostęp do wybra-
nego wydania można uzyskać błyskawicznie, np. wysyłając wiadomość SMS.
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Śladami Jezusa i Jego Matki. 
Rekolekcje w Ziemi Świętej 
Roland Pancerz OFM

Ziemia Święta to arena, na której rozegra-
ła się historia naszego zbawienia; to ta „piąta 
Ewangelia”, wyryta na niewielkiej przestrzeni 
naszego globu. Dlatego żaden wierzący nie je-
dzie tam jedynie po to, by coś zobaczyć i zwie-
dzić. Ta wyjątkowa ziemia zaprasza zawsze 
do medytacji i modlitwy. Pielgrzymka do oj-
czyzny Chrystusa powinna być zawsze prze-
żywana jak wędrowne rekolekcje. W tym wła-
śnie pragnie służyć pomocą niniejszy zbiór ka-
zań przyporządkowanych do dwudziestu naj-
ważniejszych miejsc świętych Nowego Przy-
mierza. Będzie to zatem wędrówka śladami Je-
zusa i Maryi, od bazyliki Zwiastowania w Na-
zarecie, gdzie rozpoczęła się tajemnica Wcie-
lenia, aż do kościoła Grobu Bogarodzicy, któ-
ry jest świadkiem Jej szczególnego wywyższe-
nia do chwały nieba.

Od razu zaznaczam jednak, że tych ka-
zań czy też rekolekcji nie należy traktować 
jako rozważań stricte biblijnych. Owszem, 
w każdym kazaniu starałem się krótko nawią-
zać do określonego miejsca i wydarzenia, ale 
właściwe rozwinięcie wybiega zdecydowanie 
poza świat biblijny. Moim zamiarem było ra-
czej ukazanie ponadczasowej prawdy teolo-
gicznej związanej z danym miejscem świętym, 
a także jej specyficznego odniesienia do życia 

w świecie naszej epoki. Dlatego rozważania 
te mają raczej charakter teologiczny i egzy-
stencjalny. Dzięki temu jednak stają się one 
bardziej uniwersalne. Można je zatem czytać 
i rozumieć bez dokładnej znajomości teologii, 
historii i geografii biblijnej. Charakterystycz-
nym rysem tych kazań jest także częste odnie-
sienie do Ojców Kościoła, co wynika już z mo-
jej specjalizacji. Starałem się wydobywać z na-
uki Ojców te wątki, które są aktualne dla ludzi 
każdej epoki. Z kolei spośród teologów współ-
czesnych najczęściej powoływałem się na Be-
nedykta XVI (kard. Josepha Ratzingera), który 
jest dla mnie wzorem uprawiania teologii oraz 
łączenia mądrości „starej” i „nowej”.

Oczywiście kazania te rodziły się podczas 
moich wyjazdów do Ziemi Świętej z grupami 
pielgrzymów w latach 2012–2015, ale nie tyl-
ko. Są one bowiem również owocem prawie 
dwudziestu serii rekolekcji i misji świętych, 
wygłoszonych w latach 2008–2016, w diece-
zjach: krakowskiej, tarnowskiej, bielsko–ży-
wieckiej i kieleckiej. Odbijają one wreszcie 
moje piętnastoletnie doświadczenie zarówno 
duszpasterskie jak i naukowe. Przecież zarów-
no każdy kaznodzieja jak i teolog raz po raz 
dotyka tajemnic, które znalazły swoje histo-
ryczne wypełnienie bądź objawienie właśnie 
w Ziemi Świętej.

Pragnę w tym miejscu podziękować tym, 
z którymi wspólnie pielgrzymowałem po oj-
czyźnie Chrystusa i odkrywałem tajemnice za-
pisane w „piątej Ewangelii”. Dziękuję szcze-
gólnie tym, którzy swoimi pytaniami pobudzali 
mnie do głębszej refleksji i studiów, oraz tym, 
którzy udostępnili mi swoje zdjęcia do niniej-
szej publikacji. AUTOR
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Matka Franciszka od świętych 
obrazów 1897–1970 
Cyprian Moryc OFM

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu współcze-
snych witraż życia Matki Franciszki może być 
nieczytelny, jak jakaś pokreślona czarnymi li-
niami plama szarego tła, albo kawałek ściany, 
obok którego przechodzi się obojętnie. Tym 
bardziej czuję osobistą wdzięczność dla Autora 
Matki Franciszki od Świętych Obrazów za to, 
że na ten witraż rzucił promień światła. Choć 
lepiej byłoby powiedzieć, że cały snop świa-
tła, ukazując Matkę jakby na nowo; udowad-
niając, że ukryte w szarości piękno naprawdę 

istnieje. Ale to jest ważne nie tylko dla mnie, 
nie tylko dla Sióstr Bernardynek – to jest waż-
ne dla tych, którzy Matki Franciszki – fun-
datorki klasztoru w Rudzie i jego wieloletniej 
przełożonej – po prostu nie znają. Ludzie czę-
sto z dumą mówią, że z ich miejscowości po-
chodzi wybitny uczony, utalentowany muzyk, 
światowej sławy sportowiec, czy też, że w ich 
środowisko wszedł ktoś, kto wniósł w ich ży-
cie wiele takich wartości, o których godzi się 
pamiętać, które trzeba cenić, do których moż-
na się odwoływać.

Arcybiskup Władysław Ziółek

Metropolita Łódzki Senior

Wnikliwa analiza obrazów wyrażona ję-
zykiem przepełnionym artyzmem, połączona 
z bogatym kontekstem historyczno–kulturo-
wym ułatwia Czytelnikowi interpretację, za-
równo dzieła sztuki, jak i interpretację wy-
darzeń z życia Artystki–Zakonnicy. Analizo-
wane portrety, staranne kopie dzieł Rafaela 
z Urbino oraz wielkich mistrzów malarstwa 
hiszpańskiego ukazują kunszt i talent Siostry 
Franciszki.

dr hab. Małgorzata Gruchoła
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To
 był nokaut! Polscy 
kibice oszaleli z ra-
dości! Kamil Stoch 
w wielkim stylu wy-

grał najpierw dwa konkursy sko-
ków w Wiśle, a później jedne za-
wody w Zakopanem. Dodatko-
wo, wraz z kolegami z reprezen-
tacji wywalczył też drugie miejsce 
w „drużynówce”. Nasz mistrz jest 
w wielkiej formie, prowadzi w kla-
syfikacji generalnej Pucharu Świa-
ta. Będzie jednym z wielkich fawo-
rytów, rozpoczynających się 22 lu-
tego w fińskim Lahti Mistrzostw 
Świata. Za wszystkie zwycięstwa 
Kamil dziękuje Panu Bogu!

„Jeśli to jest sen, to nie chcę 
się z niego obudzić” – mówił Ka-
mil Stoch po zwycięstwie w zawo-
dach Pucharu Świata w Zakopa-
nem. To było czwarte zwycięstwo 
naszego skoczka z rzędu w PŚ 
w tym roku, czwarte w stolicy Tatr 
i dwudzieste w karierze. Ten se-
zon na razie jest dla niego jak ma-
rzenie! Wygrywając wcześniej bar-
dzo prestiżowy Turniej Czterech 
Skoczni skompletował wszystkie 
najważniejsze trofea, jakie może 
zdobyć skoczek narciarski. Osią-
gnął więcej niż wielki Adam Ma-
łysz. Jest mistrzem olimpijskim, 
mistrzem świata, zdobywcą Krysz-
tałowej Kuli i zwycięzcą Turnieju 
Czterech Skoczni.

Mimo, że wciąż odnosi wiel-
kie sukcesy, pozostaje skromnym 
i spokojnym człowiekiem. Kamil 
Stoch jest bardzo religijny, wia-
rę wyniósł z rodzinnego domu. 
Chętnie mówi o Panu Bogu, mo-
dlitwie, wartościach rodzinnych, 
sakramencie małżeństwa. „Żona 
może sobie przypisać wiele zasług. 
Daje mi dużo spokoju i samo to, 
że ze mną jest, to dla mnie sukces. 
Małżeństwo dało mi dużo do my-
ślenia, wymaga ode mnie więk-
szego poświęcenia się rodzinie. 
Zacząłem patrzeć na sport z in-
nej perspektywy. Nie wiem jak 
jest z innymi skoczkami, ale mnie 
małżeństwo uskrzydliło i daje po-
czucie spełnienia jako normalne-
mu człowiekowi” – mówi skoczek 
z Zębu. 

„Wierzę, że wszystko dzieje się 
po coś, i ten, który patrzy z góry, 
ma wszystko jakby zaplanowane 
i przyjmuję to ze spokojem. Pewien 
znajomy ksiądz, powiedział mi 

kiedyś, że jeśli Bóg jest na pierw-
szym miejscu, to wszystko jest 
na swoim miejscu. Trzymam się tej 

zasady i myślę, że to w życiu bar-
dzo mi pomogło. W trudnych mo-
mentach wiem, że Bóg doświadcza 

mnie w ten sposób, bym się czegoś 
nauczył. Pokazuje mi drogę. Za-
wsze będę powtarzał, że dziękuję 
Bogu za trudne chwile, dzięki któ-
rym później mogę być lepszym. Ta-
kie podejście to chyba kwestia wy-
chowania i wyboru ludzi jakimi się 
otaczamy” – tłumaczy. Choć star-
ty w Pucharze Świata mu tego nie 
ułatwiają, w każdą niedzielę stara 
się uczestniczyć we Mszy św. Je-
śli nie jest to możliwe, wtedy pozo-
staje modlitwa. Kiedy szczególnie 
rozmawia z Panem Bogiem? „Kie-
dy coś mi się nie udaje, wtedy od-
daje się pod opie kuń cze skrzy dła 
Pana Boga. Wiem wtedy, że jest 
przy mnie, czuję to. Mo dlę się 
o to, by żad nemu z zawodników 
nic się nie stało. Bym umiał cie szyć 
się ze zwy cię stwa i god nie przy-
jął po rażkę. Dzię kuję za wszystko 
Panu Bogu, bo Jemu wszystko za-
wdzię czam”. Kamil żałuje, że nie 
spotkał się osobiście ze św. Janem 
Pawłem II: „Jesz cze nie dawno nie 
do końca chyba ro zu mia łem zna-
cze nie, ja kie ma Jego na uka. Do-
piero póź niej do tarło do mnie bar-
dzo ważne prze sła nie, ja kie zo-
sta wił mło dym lu dziom: „Mu si cie 
od sie bie wy ma gać, na wet, gdyby 
inni od was nie wymagali”.

Potrafi łączyć wyczynowy 
sport z nauką. Ma tytuł magistra 
krakowskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Bardzo dobrze 
mówi po angielsku. Jest prawdzi-
wym liderem reprezentacji Polski 
w skokach. Potrafi udźwignąć cię-
żar oczekiwań wielu tysięcy kibi-
ców. W tym roku czeka na niego 
jeszcze jedna prestiżowa impreza: 
pod koniec lutego w fińskim Lahti 
mistrzostwa świata w narciarstwie 
klasycznym. Znów będzie szansa, 
by pokazać wielką klasę i świet-
ny styl. 

„Każdy skok staram się 
ofiarować Panu Bogu i w ja-
kiejś konkretnej intencji. Dzię-
kuję Bogu za to, że mogę ro-
bić to, co sprawia mi tak wielką 
radość i co jest dla mnie ważne 
– to, co kocham. Zawsze żegnam 
się przed wyjściem na belkę. Tak 
robię od małego. I to nie wynika 
ze strachu, tylko jest znakiem wia-
ry. Każdy skok oddaję Panu Bogu. 
Nie wstydzę się tego!” – mówi Ka-
mil Stoch. 

(AB)

KAMIL STOCH: Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym 
miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu!
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