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Z radością oddajemy w Wasze ręce nowy numer naszego pisma, mając
nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś, co go zaciekawi, poruszy, umocni
w rozwoju.
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W tym numerze piszemy o Matce Najświętszej i to Ona jest bohaterką niemal
każdej strony. Pragniemy, abyście spojrzeli na Maryję nie tylko jak na Królową
nieba i ziemi (choć z całą pewnością Nią jest), ale po prostu tak, jak na ukochaną
Mamę, która swoim dzieciom nieustannie chciałaby przychylać nieba, ale nie robi
nic za nie i wbrew ich wolnej woli, lecz pozwala dojrzeć do odpowiedzialnych
decyzji
Ta Mama nie jest Kobietą tuzinkową, bo potrafi przez własny przykład nauczyć
nas, jak pozwolić Synowi („owocowi życia swojego”) odejść z domu i podążać
za własnym powołaniem. Mógłbym pokusić się nawet o stwierdzenie, że pozwala
„Jedynakowi” odejść najdalej jak tylko można, by przeszedł przez bramę śmierci
do Nieba.
To odchodzenie jest bardzo trudną lekcją. Odchodzenie, by dziecko szło swoją
drogą, a nie musiało spełniać marzeń rodziców, zaspokajać ich egoistycznych
potrzeb. Z doświadczenia wiem, iż niejedna matka powie – „dziękuję za takie
lekcje”.
Autorzy prezentowanych tu artykułów dzielą się z nami swoim „przeżywaniem”
maryjności oraz doświadczaniem obecności i działania Niepokalanej we własnym
życiu. Z Jej odwagą i zaufaniem Bogu konfrontują własną religijność i życie po
swojemu, na własną modłę.
Pragniemy rozwoju, lecz to, co niemal zawsze blokuje naszą zmianę czy zmianę
naszych najbliższych, to nastawienie, że ma się ona dokonać na postawionych przez
nas warunkach i według naszego pomysłu. Żony i matki, które mają „osobisty”
pomysł na wyjście męża, syna z nałogu, żyjąc za niego, czynią go małym dzieckiem,
które nie musi brać za siebie odpowiedzialności. Plakat na ostatniej stronie tego
numeru ma zainspirować nas wszystkich do przemyśleń o istocie miłości.
Zachęcam do lektury artykułu o Matce Bożej Fatimskiej i nabożeństwach
pierwszych sobót miesiąca, których intencją jest wynagrodzenie za uczynione
wobec Niepokalanej bluźnierstwa. Zachęcam Was i Waszych bliskich, przyjaciół
i znajomych do uczestnictwa w modlitwie wynagradzającej. Praktykując
pierwsze soboty miesiąca, możemy odkryć, że więcej wysiłku – niż pragnienie
zadośćuczynienia Maryi – może wymagać od nas wskrzeszenie w sobie gotowości
do przebaczenia innym, a może i sobie takich aktów bluźnierstw.
Maryjne „tak” wypowiedziane Bogu przy zwiastowaniu zmieniło wszystko –
całe oblicze świata. Do tego „tak” Maryja rodzi też swoje dzieci, czyli nas. To że
mamy w Maryi Matkę, nie tylko pomaga nam zbliżyć się do Jezusa i iść za Nim,
ale także jest wielkim zadaniem niesienia posłania, tym którzy jeszcze cierpią we
współuzależnieniu czy samej chorobie uzależnienia.
Po raz pierwszy prezentujemy w TB rubryki poświęcone przepisom kulinarnym
i muzyce. Myślę, że każdy czytelnik znajdzie w nich ciekawe propozycje – takie,
które zaspokoją zarówno jego kulinarny, jak i kulturalny apetyt.
Br. Adam Michalski OFMCap
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Różaniec,
Godzinki, Akatyst
ZAUWAŻAM TAKĄ PRAWIDŁOWOŚĆ: JEŚLI ZACZYNAM DZIEŃ OD ŚPIEWANIA

„GODZINEK”, TO WIECZOREM, ROBIĄC TAK ZWANY OBRACHUNEK MORALNY
Z BIEŻĄCEGO DNIA, WIDZĘ, ŻE BYŁEM TROCHĘ LEPSZY NIŻ ZWYKLE.

N

ie znam wprawdzie jakichś
podstaw teologicznych, nie potrafię wytłumaczyć od strony rozumowej, czym
jest pobożność maryjna – chcę powiedzieć raczej o swoim doświadczeniu;
o działaniu pobożności maryjnej, z którą jest trochę jak z programem AA; nie
chodzi o to, żeby zrozumieć, a potem
praktykować – przeciwnie: rób, działaj,
a zrozumienie przyjdzie później. Tak się
mówi o programie Dwunastu Kroków
AA i ja widzę, że to prawda.
Podobnie jest u mnie z pobożnością
maryjną. Czasem nie chce mi się odmówić różańca, bo dla mnie jest to bardzo
trudna modlitwa. Kiedy jednak przełamię się, to dostrzegam błogie skutki
mojego trudu. Przychodzi taki moment
spokoju, jakiegoś zbliżenia się do samego siebie, a w tym i do Boga.
Chcę też powiedzieć o śpiewaniu
„Godzinek o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny” – ta modlitwa nie sprawia mi właściwie większej
trudności, bo ją lubię. Ale przez wiele
lat nie rozumiałem, co śpiewam; nawet
bardzo denerwowały mnie te wszystkie
staropolskie określenia, których czasem nie ogarniałem rozumem, np.: „Tyś
krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca”. Dlaczego „krzak Mojżeszów”?
Dlaczego nie można powiedzieć tego jakoś normalnie, po polsku? –Tak myślałem, uważając, że to bez sensu. Dzisiaj
to pojmuję i szanuję.
Do tego, żeby zrozumieć sens tej
modlitwy i ją przeżyć, trzeba jednak
dojrzeć. Często na pielgrzymce, kie-
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dy śpiewałem te „Godzinki”, to mnie
szlag trafiał z powodu tego, że trzeba
się było zrywać wczesnym rankiem, iść
i śpiewać – więc śpiewałem w pewnym
zdenerwowaniu i gniewie. Co ciekawe,
zawsze po odprawieniu „Godzinek”
przychodziła ulga, spokój – po prostu
widziałem działanie tej modlitwy, jej
skuteczność. „Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy”; czułem, że
w tej irytacji nie jestem sobą, że potrzebuję pomocy z zewnątrz, interwencji.
I w tym widziałem pomoc Matki Bożej.
Ona przychodziła i po prostu wypraszała mi wolność od pokusy ulegania złości, agresji – to działało; „puszczało”,
a ja naprawdę czułem realne działanie
Maryi w moim życiu.
I dzisiaj też zauważam taką prawidłowość, że jeśli zaczynam dzień
od śpiewania „Godzinek”, to wieczorem, robiąc tak zwany obrachunek moralny z dnia bieżącego, widzę, że byłem
trochę lepszy niż zwykle. I to jest skutek tej modlitwy.
Chciałbym dodać, że dopiero teraz
dostrzegłem bardzo głębokie osadzenie
„Godzinek” w Biblii – nie ma w nich jednego zdania, które nie miałoby odniesienia do sensów biblijnych: „Judyt wojująca”, „krzak Mojżeszów”. „Godzinki”
po prostu nie są „dla leszczy” – do tej
modlitwy trzeba dojrzeć, dorosnąć.
I podobnie jest z całą pobożnością maryjną i jej różnymi formami, takich jak
nabożeństwa majowe.
Kiedyś przekonałem się o auten-

tyczności i skuteczności przyzywania
pomocy Matki Bożej również w innej
sytuacji, kiedy zostałem poproszony
o pomoc przy egzorcyzmie opętanej
dziewczyny – nie w charakterze „rozmodlonego”, tylko żeby trzymać w razie konieczności tę dziewczynę, bo jestem wystarczająco silny. Okazało się,
że drobniutka dziewczyna rzucała mną
po pokoju z jeszcze większą od mojej
siłą. Podczas tego egzorcyzmu, oprócz
modlitw o uwolnienie od złego ducha,
dużo modliliśmy się na różańcu. I ta
modlitwa okazała się najskuteczniejsza, bo kiedy zaczęliśmy ją odmawiać,
demony, które były w młodej kobiecie,
zaczęły krzyczeć: „Idzie, idzie Ona [Maryja] – uciekamy!” Wówczas na sposób
duchowy poczuliśmy Jej obecność –
wiatr ochłody przyszedł. Dziewczyna
uspokoiła się, a wszystkim uczestniczącym w egzorcyzmie popłynęły łzy.
To było niesamowite; przekonałem
się wtedy, że ta rzeczywistość duchowa
jest bardzo realna, że to chodzi o prawdziwy kontakt z tą Kobietą przez duże
„K” – Maryją. Ona jest, działa i można
Ją prosić o pomoc – dzieją się wówczas
niezwykłe rzeczy.
Jeszcze jedna z najpiękniejszych
form oddawania czci Maryi, jaką znam
i przed którą drżą diabły... To „Akatyst”
– modlitwa, która „powala” i zachwyca;
jest również bardzo ewangeliczna.

Br. Mietek

PODCZAS EGZORCYZMU OPRÓCZ MODLITW O UWOLNIENIE OD
ZŁEGO DUCHA DUŻO MODLILIŚMY SIĘ NA RÓŻAŃCU. I TA MODLITWA
OKAZAŁA SIĘ NAJSKUTECZNIEJSZA, BO KIEDY ZACZĘLIŚMY JĄ
ODMAWIAĆ, DEMONY, KTÓRE BYŁY W MŁODEJ KOBIECIE, ZACZĘŁY
KRZYCZEĆ: „IDZIE, IDZIE ONA [MARYJA] – UCIEKAMY!”
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Rozmawiam z Nią
i bardzo Ją kocham
W

dzieciństwie mało słyszałam
o Matce Bożej. Dobrze, że rodzice mnie
ochrzcili, mimo że nie byli katolikami praktykującymi. W II klasie szkoły
podstawowej zadbali, abym przystąpiła
do Pierwszej Komunii Świętej. Dopiero
w tym okresie mojego życia uczyłam
się pacierza, Dekalogu, poznawałam
Katechizm Kościoła Katolickiego i zdobywałam podstawową wiedzę o Świętej
Rodzinie.
Do bierzmowania, niestety, nie przystąpiłam, a szkoda, bo być może moja
wiedza utrwaliłaby się, a tak mój kontakt z Kościołem został urwany całkowicie. Dopiero gdy poznałam swojego
męża i teściową, znów przybliżyłam się
do Kościoła. Teściowa była osobą głęboko wierzącą w Boga, obowiązkowo chodziła w niedzielę na Mszę św. Widziałam, jak modliła się na różańcu. Widać
było jej miłość do Matki Bożej.
Kiedy z przyszłym mężem podjęliśmy decyzję o ślubie, który miał się
odbyć 4 czerwca 1977 roku, w maju teściowa zorganizowała nam pielgrzymkę
do Niepokalanowa i poprosiła nas, abyśmy tam się wyspowiadali. Spełniliśmy
jej prośbę. Tam, w Niepokalanowie,
pierwszy raz poczułam miłość Niepokalanej do nas i do wszystkich ludzi.
Moi rodzice byli przeciwni wyborowi, którego dokonałam, i nie chcieli
przyjechać na nasz ślub. Mama znała
męża od najmłodszych lat, wiedziała,
że popijał i prowadził nieciekawe życie.
Mąż jednak przekonał moich rodziców
i na nasz ślub przyszli.
Wesele było skromne. Gdy goście
się rozeszli, małżonek wyszedł z domu
i wrócił po dwóch dniach pijany. Kiedy
go zobaczyłam, z bólu mało mi serce
nie pękło. Byłam w ciąży i brakowało
mi odporności na jego okropne zachowanie. Płakałam w dzień i w nocy. Jaka
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byłam naiwna, myśląc, że moja miłość
odmieni męża. Tymczasem tak się nie
stało. Latem odbył się ślub, a już na jesieni mąż wylądował w więzieniu; przez
„wódkę” i zbieg różnych, niekorzystnych dla niego okoliczności.
Nasza córka urodziła się w grudniu. Wychowywałam ją z pomocą moich
rodziców i teściowej. Miłość do męża
gasła, nosiłam w sercu żal i wcale nie
chciało mi się na niego czekać. Obiecał
mi przecież, że przestanie pić, że będzie tak pięknie, a było odwrotnie.
Kiedy małżonek wyszedł z więzienia, zaczął się najgorszy okres w naszym związku. Byłam pełna uraz i nienawiści do niego, a on pił coraz więcej.
Urodziłam syna. Na poród poszłam
sama. Z maleńkim dzieckiem wróciłam
do pustego domu, bo mąż opijał przyjście na świat „jego rycerza”.
Przez postępowanie „mojej drugiej
połówki”, jego zaniedbywanie rodziny,
popadałam w depresję. Choroba alkoholowa postępowała, a on stawał się
jeszcze bardziej agresywny; wrzeszczał
i przeklinał. Potwornie baliśmy się go,
bo po alkoholu był nieprzewidywalny.
Wkrótce urodziło nam się trzecie
dziecko – dziewczynka – a ja byłam
w coraz gorszej kondycji fizycznej i psychicznej. Bolało mnie, że dzieci patrzą
na takich beznadziejnych rodziców, jakimi byliśmy.
Któregoś dnia przyjechała do nas teściowa. Dobrze wiedziała, co dzieje się
w naszym domu. Modliła się za mnie,
męża i dzieci. Tego dnia oznajmiła, że
zapisała naszą rodzinę do Rycerstwa
Niepokalanej. Wyjęła medaliki z Matką Bożą Niepokalaną i zaczęła nam je
zakładać na szyje. Dałam sobie założyć
medalik, ale zrobiłam to bez przekonania. Tego dnia powiedziała nam również, że w Niepokalanowie odprawiane

są Msze św. w intencji naszej rodziny.
Słuchałam tego obojętnie, myślałam:
„jak się modlą, to niech się modlą”.
Mój stan zdrowia pogorszył się tak
bardzo, że znalazłam się w szpitalu
w stanie zagrożenia życia. Miałam sporo czasu na rozmyślania i podjęłam decyzję o rozstaniu z mężem.
W szpitalu odwiedziła mnie teściowa, przywiozła mi „Rycerza Niepokalanej”. W tym czasie najchętniej obiłabym
ją tym „Rycerzem”, za to, co zgotował
mi jej syn. Zaczęłam jednak z nudów
czytać przywiezione przez nią pismo.
Najbardziej podobały mi się w nim listy od ludzi, którzy dziękowali Pannie
Świętej za różne uzdrowienia. I w pewnym momencie ja też zaczęłam się modlić – szczerze, gorąco, z ogromną ufnością. W modlitwie obiecałam Maryi,
że jeśli mnie ocali od śmierci i da mężowi trzeźwość, to też napiszę podziękowanie do „Rycerza Niepokalanej”. Nie
chciałam umierać, miałam dopiero 25
lat.
Maryja wysłuchała mojej modlitwy
i stał się cud. Przeżyłam, wyzdrowiałam, nigdy nie miałam nawrotu choroby. Dziś mam 56 lat, małżonek trzeźwieje i już 25 lat nie miał kropli alkoholu w ustach. Oczywiście, napisałam
wówczas do „Rycerza”, podziękowałam
Matce Bożej za moje zdrowie i wtedy,
już za dwa i pół roku trzeźwości męża.
Gdy wróciłam do domu ze szpitala,
czułam, że Matka Boża odmieniła moje
serce. Zaczęłam się modlić, zachęcałam też dzieci do wspólnej modlitwy.
Dbałam o siebie i o maluchy. Do tych
wszystkich łask Matka Boża dołożyła Al
-anon, a więc grupę ludzi, dzięki którym
mogłam się rozwijać i pracować nad
sobą. Tam zrozumiałam, że mój mąż
nie jest złym człowiekiem, ale ma chorobę alkoholową. Po niedługim czasie
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W obliczu ciężkiej choroby błagam Maryję o zdrowie dla siebie i trzeźwość dla
męża.
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Po otrzymaniu tych łask piszę list dziękczynny do „Rycerza Niepokalanej”
(za odzyskane zdrowie, za trzeźwość
męża, za grupy samopomocowe)
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Uczestniczę w pieszej pielgrzymce
o trzeźwość narodu z Bieżunia do Niepokalanowa.
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Uczestniczę w audiencji u Jana Pawła
II, który wysyła nas do Gietrzwałdu.
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Przyjeżdżam do Gietrzwałdu i uświadamiam sobie, że mój ślub był w 100
rocznicę objawień gietrzwałdzkich
(1877-1977).

on znalazł dla siebie grupę AA, dzięki
której zdrowieje.
Gdy trzeźwość zagościła na dobre w naszym domu, urodziło nam się
czwarte dziecko. Wówczas zapragnęliśmy zdrowieć razem, bo choroba alkoholowa niszczy przecież całą rodzinę.
Naszym pragnieniem stała się inna, katolicka droga zdrowienia i za radą jednego z przyjaciół pojechaliśmy do Rzymu, do papieża Jana Pawła II, po błogosławieństwo dla rodzącej się w naszych
sercach Wspólnoty Rodzin Katolickich
z Problemem Alkoholowym.
Jestem przekonana, że Niepokalana
opiekowała się nami podczas podróży
i w czasie pobytu w Rzymie, bowiem
nieprzerwanie działy się tam cuda. Nie
mam możliwości, aby je tu opisać. Nadmienię tylko, że pierwszy raz byliśmy
za granicą, nie mieliśmy zaproszenia
na audiencję, a jednak spotkaliśmy się
z Ojcem Świętym i otrzymaliśmy od niego błogosławieństwo i wskazówkę, by-

śmy udali się do Gietrzwałdu. Do Polski
wracaliśmy jak na skrzydłach.
W czasie wakacji, będąc u znajomych w Giedajtach, postanowiliśmy
odwiedzić Gietrzwałd. Gdy zajechaliśmy na miejsce, najpierw udaliśmy się
do sanktuarium, by się pomodlić. Matka Boża Gietrzwałdzka patrzyła na nas
z cudownego obrazu i w jednej chwili
wyświetliły mi się, jak jakiś film, migawki z mojego życia.
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Pielgrzymka do Niepokalanowa przed
ślubem – tu pierwszy raz „spotykam”
Matkę Bożą Niepokalaną (sakrament
pokuty).
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Ślub – 4 czerwca 1977 roku (wiem, że
moja teściowa cały czas modliła się
za nas) i zapisała nas do Rycerstwa
Niepokalanej.

W roku 1977 zostały zatwierdzone w Gietrzwałdzie objawienia – jako
wiarygodne i prawdziwe. Gdy sobie to
uświadomiłam ogromnie się wzruszyłam. Nie wiedziałam, że Matka Boża
w Gietrzwałdzie prosiła podczas objawień o modlitwę za pijaków.
Spotkaliśmy tu cudownego kapłana, który oświadczył nam, że wiele,
wiele lat czekał na nas. Okazało się,
że miał w sercu takie pragnienie, by
w Gietrzwałdzie spotykały się takie
rodziny jak nasza. Ustaliliśmy termin
pierwszych rekolekcji naszej Wspólnoty. Te rekolekcje odbywają się do dziś.
Najświętsza Panienka przyciągnęła
do siebie już wiele takich rodzin; wiele
z nich uzdrowiła, obdarowała licznymi
łaskami, a my jesteśmy świadkami tych
cudów.
Mam piękne życie przy boku cudownej, kochającej Matki!
Dzięki Niej i Wspólnocie Rodzin
Katolickich z Problemem Alkoholowym
pokonuję wszelkie trudności. Matka
Boża nieustannie mi pomaga; modlę się
do Niej, rozmawiam z Nią i bardzo Ją
kocham.
Bożena Al-Anonka
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Serce Matki

MAMA, MAMUSIA, MATULA, MATEŃKA… KIM DLA MNIE BYŁAŚ?
CZĘSTO NIEODGADNIONA, ZMIENNA. KOBIETA ZAGADKA. MOJA
MATKA.

M

oja Mama przyszła na świat,
kiedy jej mama (a moja babcia) umierała. Maleńka dziewczynka została półsierotą, by zaraz potem zostać oddaną
przez własnego ojca na wychowanie
rodzinie. Dwóch starszych braci mamy
oddano dalszym krewnym. Rozpoczęła
się wieloletnia tułaczka dzieci po rodzinach i szkołach z internatami. Nigdy
jednak nie były już razem. Ich więzi
na zawsze zostały zerwane. Po wielu,
wielu latach zdałam sobie sprawę, że
moja matka, pomimo że napotykała
na swej drodze niemało dobrych, a nawet – jak mi mówiła – kochanych ludzi,
to nigdy do nikogo nie powiedziała
„mamo”, a tym bardziej „tato”. Nigdy
też nie usłyszała tych kojących słów
matczynych: „Kocham cię, córeczko”.
Być może dlatego zbyt często potem ich
nie wypowiadała?
Mama urodziła się w Częstochowie
i tam też spędziła pierwsze lata swego
dzieciństwa. Wiem, że często bywała
na Jasnej Górze, gdzie już jako dziecko
swe małe i duże tajemnice, swe troski
i prośby składała u stóp Pani Jasnogórskiej. Choć nigdy o tym otwarcie
nie rozmawiałyśmy, można było wnioskować z jej świadectw, że swój los zawierzała Matce Bożej Częstochowskiej
i to właśnie do Niej przez całe życie się
zwracała. Jej zaufała.
Dzieciństwo i młodość mojej matki to tułaczka od ciotki do ciotki,
z miasta do miasta, z domu do domu.
Jako nastolatka została skierowana do szkoły dla panien z internatem, z którego szybko uciekła. Konsekwencją była konieczność pod-
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jęcia pracy i dalszego kształcenia
w szkole średniej dla pracujących.
Rodziny zastępcze, w których matka przebywała, nie były rodzinami biednymi. Nie cierpiała głodu. Biedą było,
że uczucia mamy były coraz bardziej
zamrożone, w ogóle nie rozpoznawała
swoich uczuć i emocji lub je myliła. Wychodząc za mąż za naszego tatę, pragnęła miłości i opieki. Chciała brać więcej i więcej. Była tak głodna miłości, że
nie chciała się nią z nikim dzielić. Nie
zauważyła, że na świat przyszłam ja,
zaraz potem mój brat. Pomimo starań
nie potrafiła okazywać nam potrzebnych uczuć i pieszczot. Wydawało się,
że sama, jako osoba dorosła, nadal potrzebuje ich nadmiernie.
Pierwsze lata małżeństwa rodziców
i nasze wczesne dzieciństwo to czas,
kiedy mama zaczyna chorować, a tato
sięgać, coraz częściej i więcej, po alkohol. Żyliśmy tak przez wiele lat w modelowej rodzinie dysfunkcyjnej, opiekując
się matką, która była skupiona na uzależnionym od alkoholu ojcu i swojej
chorobie. Mieliśmy wyrobione schematy, tradycje i zachowania, na które
cały świat patrzył i dawał na nie zgodę.
Wtedy nie rozumiałam mamy – dlaczego nam to robi, dlaczego zgadza się
na to wszystko, dlaczego często sama
staje się potworem. Dlaczego kobieta,
która przeszła w życiu tak wiele, nie
chce niczego zmienić, otrząsnąć się
z tego koszmaru, dlaczego zamiast bronić swoich dzieci najczęściej sama staje
się ich katem.
Surowo ją oceniałam i wydawałam
wyroki. Odsunęłam się od niej, bo ni-

czego nie rozumiałam. Nie znałam wtedy prawdziwej historii jej życia. Buntowałam się.
Punktem zwrotnym w kolejach
losu mamy i w naszym życiu był moment, kiedy ojciec alkoholik przestał
pić, a matka nadal zachowywała się
tak samo modelowo jak wtedy, kiedy
w domu alkohol lał się strumieniami.
Nie zauważyła, że w domu nie ma już
alkoholu. Nadal jednak były awantury
o pijaństwo, które przestało istnieć,
i o całe zło świata. Stała się zgorzkniała, pełna nienawiści i żalu. Nie potrafiła
się już niczym cieszyć. Wszystko widziała w ciemnych barwach i nie odróżniała chyba rzeczywistości od fikcji, bo
widziała i słyszała już tylko to, co chciała widzieć i słyszeć. Żal było patrzeć
na nią. Zresztą mama sama zaczęła się
w pewien sposób izolować i od nas oddalać. Potem ponownie zachorowała.
Choroba nowotworowa nigdy już nie
pozwoliła jej wrócić do pełni sił psychicznych, bo pomimo pokonania raka
bardzo chciała być w centrum uwagi,
inaczej nie potrafiła. Chyba nigdy nie
wierzyła ani w siebie, ani w to, że jest
wartościowym człowiekiem i bardzo dla
nas ważnym. Nie wierzyła w nasze zapewnienia o miłości, a przecież byliśmy
jej dziećmi, najbliższą rodziną i bardzo
ją kochaliśmy – taką, jaką była. I bardzo
jej potrzebowaliśmy. Niespełniona, niedowartościowana nasza kochana mama
jak wieczny wędrowiec poszukiwała
zawsze czegoś nowego, zawsze chciała
czegoś więcej, wzniosłych czynów, gestów, znaków… Zawsze było jej w życiu
mało, zawsze czegoś było jej brak.

Jako córka czułam się mało kochana,
zaniedbana. Myślę, że miałam w mamie
bardziej koleżankę, przyjaciółkę i powiernicę, aniżeli mamę… Nie dostałam wielu uczuć, wzorców. Dziesiątek
rzeczy mnie nie nauczyła, bo sama ich
nie znała. Nie mam do niej o to żalu,
bo w porę poznałam jej prawdziwą historię. Trochę serce mnie boli, że nie
rozumiała i nie chciała nawet słuchać
tego, co własna córka miała jej do powiedzenia. Chciałam, by wysłuchała
mojej opowieści o Bilu, o Wspólnocie.
Zamykała oczy. Nie chciała słuchać, nie
rozumiała. Twierdziła, że jest stara i że
to już nie dla niej.
Dziś, kiedy sama jestem mamą i widzę u siebie pewne braki, na szczęście
wiem, że dla mnie nie jest za późno i to,
czego nie mam, mogę uzupełniać. Być

może moje serce nie zostało napełnione
jej matczyną miłością, ale to nie znaczy,
że nie można go przepoić miłością innego Serca. Nie trzeba szukać daleko.
Miłość Boga spływa na mnie szerokim
strumieniem każdego dnia i tylko ja
decyduję, czy moje serce otworzy się
na Nią. Ja postanawiam, mam nadzieję
i chcę to zrobić. Dlaczego mama tego
nie zrobiła? Nie znam odpowiedzi na to
pytanie…
Rozumiem i ją, i jej obawy; współczuję. Zastanawiam się, jak postąpiłaby
dzisiaj, mając do wyboru tyle różnych
możliwości? Czy w ogóle zechciałaby
coś zmienić? Jednak tu i teraz mamy
już nie ma. Zmarła dwa lata temu, jej
serce przestało bić. Odeszła cichutko,
samotnie. Nie pożegnała się ze mną.
Mam nadzieję, że jest z nią teraz i opie-

kuje się nią jej Mama Niebieska, której
zaufała i zawierzyła kiedyś, przed laty,
swoje życie.
Ostatnia rozmowa, jaką ze mną
przeprowadziła,
nie
zapowiadała,
że będzie ostatnią… Zapytałam ją
o szczęście. Powiedziała, że była szczęśliwa. Opowiadała, że to było wtedy,
kiedy była młoda i przechadzała się
wśród lasów sosnowych, wśród wrzosowisk, trzymając swe dzieci za ręce.
Pamiętałam te nasze wspólne spacery.
Przypomniała mi, że mieliśmy też dobre chwile. I te właśnie złożę na dnie
swojego serca i będę pielęgnować jak
najcenniejszy skarb.

J.B.
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Rozmowy z pokoju 113
Łaski pełna
Jan: Maryja w moim życiu? Jest jak
moja śp. Mama. Małomówna, krzątająca się po domu, zatroskana i ciekawa,
co u mnie słychać. Dobrze mi z tym, że
jest, że mogę przyjść i wziąć Ją za rękę.
Zawsze wtedy uśmiecha się i patrzy
ciepłymi oczami, jakby chciała powiedzieć, że jest tutaj dla mnie, że pamięta
o kanapkach i koszuli, że czuwa i martwi się, kiedy jestem smutny lub coś
długo się nie odzywam.
Anna: Tak, Maryja jest uosobieniem matczynej czułości, za którą tęskniłam. Zanim ją odkryłam, miałam
różne etapy w życiu. Moje postrzeganie
macierzyństwa było bardzo wypaczone; odkąd sięgam pamięcią, czułam się
dzieckiem niechcianym, odrzuconym
i porzuconym.
Jan: No tak, Maryja ma też dla
mnie taki rys odrzucenia, lecz to nie
Ona mnie nie chciała, lecz ja Jej. Madonna piękna, przeczysta, niepokalana, czyli jakoś dla mnie niedostępna,
bo przecież ja to taki łobuz jestem. No,
gdzie mi do Niej? Czasem, gdy patrzyłem na Jej obraz czy białą figurę mówiłem sobie: „Jak mi z tymi brudnymi
łapami do Matki Bożej?”
Anna: Podświadomie wyczuwałam,
że jest ktoś, kto mnie kocha bezgranicznie, modli się nieustannie za mnie.
Wyznam ci rzecz, której przez długi
czas wstydziłam się i nie potrafiłam
o niej mówić. Zastanawiało mnie, co
i dlaczego odpycha mnie od mojej parafii, odczuwałam niechęć do chodzenia
na parafialne Msze, chociaż do innych
kościołów uczęszczałam. Przypomniałam sobie, jak w ostatniej fazie picia
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chodziłam tam jak do bezpiecznego miejsca, siadałam w kącie przy kaplicy NMP
i ukradkiem piłam alkohol, który miałam w torebce. Kiedyś ksiądz odwiózł mnie
taksówką do domu. Byłam nieprzytomna. Wstydziłam się i nie chciałam tego pamiętać. Zbezcześciłam świątynię. Jak tam wrócić po nawróceniu?
Jan: Zrobiłaś sobie imprezę u Matki, a jej uczeń odwiózł cię do domu? Ale jazda.
(śmiech). Wiem, wiem. Rozumiem, że „Ucieczka grzeszników” nawet w takim stanie cię przyciągała, pozwalała uznać ludzką bezsilność, ale i poczuć się bezpieczną.
Tak było i w moim życiu. Maryja, zwłaszcza ta z Częstochowy (bez tej bieli), Czarna
Madonna „okopcona” od świec zapalanych w czasie modlitwy grzeszników, ludzi
w potrzebie, przyciągała mnie bardzo, więc chodziłem na pielgrzymki, choć postępowałem bardzo niemoralnie w tamtym czasie.

W TAJEMNICACH RÓŻAŃCOWYCH
ODCZYTUJĘ, ŻE BÓG NIE

OBIECUJE, IŻ BĘDZIE ŁATWO,

MIŁO I PRZYJEMNIE. POSTAWA

MARYI I JEZUSA W CHWILACH

ODRZUCENIA PRZEZ NAJBLIŻSZE

ŚRODOWISKO, KTÓRE

OSTATECZNIE DOPROWADZA DO

UKRZYŻOWANIA CHRYSTUSA,

POMAGA MI PRZETRWAĆ TRUDNE

SYTUACJE, KTÓRE MNIE SPOTYKAJĄ.

Anna: Jak widać, chociaż głowa
pijana, podświadomość robiła swoje. Patrzyłam na obraz, dusza wyła,
bezdźwięcznie wołałam o pomoc, nie
miałam siły krzyczeć na głos. Mateńka Najświętsza wysłuchała, wymodliła moje nawrócenie, walczyła o mnie
do końca, nigdy nie zwątpiła. Czasem
zadaję sobie pytanie, dlaczego jestem
taka cenna w Jej oczach? Wiara Maryi
we mnie pomogła mi wybaczyć postępowanie mojej Mamy ziemskiej, którą
kocham bardzo, pomimo jej zaniedbań.
Dziś wiem, że nie potrafiła dać mi tego,
czego sama nie miała.
Jan: Te nasze Matki ni to podobne,
ni to niepodobne do tej Bożej. Ziemskie
mają braki, bo opierają się na swojej
sile, Ta niebieska „bez zmazy”, jest ła-

ski pełna, bo czerpie siłę i mądrość od Boga. Ciebie też przyprowadziła do swojego
Syna Jezusa, do Siły, osobowego Boga, większego od naszego ego?
Anna: Przełom nastąpił po pierwszej spowiedzi, do której przystąpiłam po ponad 20 latach. Kiedy następnego dnia poszłam na Mszę do swojej parafii, nogi
same zaprowadziły mnie do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Tam, przy słowach: „Baranku Boży, zmiłuj się nad nami”, popłynęły z moich oczu dwa potoki
łez. Były moim oczyszczeniem, a Jej radością. Poczułam przytulenie Maryi. Wracam
do tego przeżycia z czułością.
Jan: Widzę to coraz bardziej, wyraźniej, jak Maryja jest Matką dla mnie, bo
uczy mnie, a może raczej – rodzi w bólach do tego samego, co wydarzyło się w Jej
życiu. Dźwięczą mi ciągle słowa młodziutkiej Miriam ze Zwiastowania: „Niech
się tak stanie” czy dojrzałej już kobiety z wesela w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie
wszystko, cokolwiek wam powie”. Zaufanie i powierzanie – to jej bycie Niepokalaną, od którego ciągle uciekam i które mnie przeraża.
Anna: Postawa Maryi zawsze mnie fascynowała. Podziwiałam Jej ufność i wytrwałość w przyjmowaniu słowa Bożego. To Ona doprowadziła mnie do Jezusa.
Pomogła mi w tym modlitwa na Różańcu, czyli rozważanie tajemnic różańcowych.
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MATKA Z SYNEM
PODPOWIADAJĄ, KIEDY
WYCOFAĆ SIĘ Z RELACJI,
DODAJĄ ODWAGI, ABY TRWAĆ
NA STANOWISKU, JAKIE
MAM W DANEJ SPRAWIE,
POMIMO LĘKU, ŻE ZOSTANĘ
„UKRZYŻOWANA”.
Intryguje mnie Jej postawa, Jej rozmyślanie nad misterium, skrywane głęboko w sercu, medytacja wydarzeń związanych z Jezusem.
Jan: Bo co nam zostało, jeśli nie rozważanie słów, które leczą? Wziąć sobie
do serca dobre słowa, to usłać własną
drogę różami, iść za wonią Bożych tajemnic i Bożego działania. Tak poetycko
mi się powiedziało. Irytuję się jednak,
gdy ktoś mnie krytykuje, że odmawiam
Różaniec; słyszę w tym niezrozumienie
i chęć pozbawienia mnie sposobu działania Mojej Mamy Maryi.
Anna: Droga usłana różami... Daleko mi do tego stwierdzenia. W tajemnicach różańcowych odczytuję, że
Bóg nie obiecuje, iż będzie łatwo, miło
i przyjemnie. Postawa Maryi i Jezusa
w chwilach odrzucenia przez najbliższe środowisko, które ostatecznie doprowadza do ukrzyżowania Chrystusa,
pomaga mi przetrwać trudne sytuacje,
które mnie spotykają. Matka z Synem
podpowiadają, kiedy wycofać się z relacji, dodają odwagi, aby trwać na stanowisku, jakie mam w danej sprawie, pomimo lęku, że zostanę „ukrzyżowana”.
Jan: Róża to nie tylko symbol piękna; ten kwiat ma też kolce. Teraz oczywiście, w tym zwariowanym świecie,
hoduje się róże bez kolców, ale nie
o takich mówię. Mnie chodzi o piękno,
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dobroć, rozwój okupiony cierpieniem,
tak jak w życiu Maryi. Czasem żartuję,
patrząc na Jej życie i parafrazuję znane
przysłowie: „Przez trudy do gwiazd”.
Mówię: „Przez Różaniec do nieba”.
Anna: Odmawianie Różańca, rozważanie jego tajemnic, pomaga mi również zatrzymać kołowrót myśli i projekcji. Powtarzanie: „Zdrowaś Mario, łaski
pełna …” – wycisza i uspokaja mnie.
Dla kogoś będącego obok może to wydawać się nudne. I słusznie, bo odmawianie bezmyślnie, bez wejścia całym
sobą w tajemnice różańcowe jest pustym klepaniem słów. Potrzebne jest
zaangażowanie serca, które pogłębia
się w trakcie praktyki różańcowej. Jan
Paweł II był fanem Różańca.
Jan: Ja nie zawsze lubiłem Różaniec, bo był za trudny dla mojego wybujałego „ja”. Ciągle pytałem księży, jak
ja mam to robić, żeby było dobrze? Co
ja robię, że jest mi tak ciężko? Potem
samo przyszło, że to bardziej trwanie
serca, pragnienie bycia niż praktykowanie wielkiej modlitwy. To tak, jakby
mąż ciągle pytał, jak ma rozmawiać
z żoną! A przecież wiadomo – ma być
zwyczajnie. Nie komplikuj, mężu! Powiedz, czego chcesz i słuchaj, co żona
mówi. Albo po prostu – przysiądź obok
niej i bądź dla niej i z nią.
Anna: Maryja często była sama,

musiała podjąć wiele decyzji – trudnych
decyzji, chociażby przy zwiastowaniu.
Czy wiedziała, co Ją czeka? Czym jest
macierzyństwo? Nie znała wszystkich
odpowiedzi, a mimo to podjęła wyzwanie. W sytuacjach zaskakujących i trudnych wciąż trwała w wierze i ufności
względem Boga – do końca. Przeżyła
ukrzyżowanie własnego dziecka. Czy
jest coś bardziej trudnego do przeżycia? A Ona jednak wytrwała. Jest
przykładem, że ufność, wiara i trwanie
na modlitwie pomagają odnaleźć sens
życia i wzmocnić siłę ducha, potrzebną
w stawianiu czoła przeciwnościom losu.
Jan: Była często sama, ale nie samotna. Bóg był Jej wszystkim. Owszem,
musiała podjąć własną decyzję, ale
Stwórca był zawsze przy Niej. Od strony ludzkiej poniosła, przynajmniej
na chwilę, porażkę. Od strony wiary
całe Jej życie to jedna, wielka manifestacja Bożej obecności. Gdy się poczęła,
była bez grzechu pierworodnego. Anioł
Gabriel zwiastował Jej, że jest łaski pełna i moc Najwyższego Ją osłania, przy
narodzeniu Jezusa miała przy boku
św. Józefa, najlepszego z ojców ziemskich, potem staje się pierwszą uczennicą swego Syna Jezusa w Nazarecie.
Po ukrzyżowaniu Chrystus daje Jej św.
Jana i cały Kościół, przy zesłaniu Ducha
Świętego wszyscy Apostołowie z Nią
właśnie trwają na modlitwie, bo gdzie
Ona jest, tam zstępuje Duch Święty.
Wreszcie zostaje wzięta do nieba. Czyż
to nie jest cudowne życie z Bogiem, który jest Miłością?
Anna: I w tym życiu z Bogiem za pan
brat nie chodzi o wielogodzinne klęczenie i medytowanie, ważne jest, aby często zwracać się do Niego całym sercem,
na krótką nawet chwilę, na przykład
przez akt strzelisty: „Matko, prowadź
mnie!” czy: „Jezu, ufam Tobie!” Alleluja i do przodu! Odwracam się od siebie
ku Sile Wyższej, w moim przypadku ku
Bogu w osobie Jezusa i do Jego Matki.
Jak dobrze, Janie, że jesteś obok mnie.
Chwała Panu!
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Z KSIĘDZEM BISKUPEM GRZEGORZEM RYSIEM, BISKUPEM POMOCNICZYM I WIKARIUSZEM
GENERALNYM ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO, ROZMAWIA TADEUSZ PULCYN
Jaką rolę spełnia Matka Boża
w Kościele?
Fundamentalną. Kościół jest przedłużeniem wcielenia Pana Jezusa, jest
Chrystocentryczny, ale od początku
istnienia jest Maryjny. Realizując swoją
misję, przegląda się w osobach wierzących i absolutnie pierwszą z tych osób
jest Maryja. Kościół jest i był najpierw
Maryjny – zanim był Piotrowy, Janowy
czy Pawłowy. To bardzo ważne, że Kościół był i jest Piotrowy – ma struktury,
prymat, władzę – i Janowy – ma charyzmat udzielania darów Ducha Świętego, a także Pawłowy – ma misję ewangelizowania. Wcześniej jednak jest Maryjny, ponieważ jest Dziewicą i Matką.
Jeśli tego by mu brakło, to wszystkie
jego zadania, o których wspomniałem,
tracą orientację.
Kościół jest hierarchiczny, ma swoje władze i struktury, ale one przede
wszystkim służą przekazowi życia przyjętego od Boga. Misje też nie są rozszerzaniem struktur, lecz są przekazywaniem życia w Kościele.
Słowem, Kościół ma – jak Maryja – przyjmować życie, które pochodzi
od Boga i przekazywać je tym, którym
przekazuje wiarę; a przekazywać wiarę
znaczy przekazywać życie. To jest najważniejsze. Istotne jest więc to, że Kościół jest macierzyński i skoncentrowany na osobie; nie na rzeczach, ideologii,
nie na wartościach (nawet nie na wartościach chrześcijańskich), lecz na osobie. To najwyraźniej widać w Dziejach
Apostolskich. Kościół w okresie między
Wniebowstąpieniem a Pięćdziesiątnicą
jest zgromadzony wokół Maryi; Ona
jest jedyną osobą, która doświadczyła
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tego, co najistotniejsze – przyjęła Ducha Świętego, poczęła Syna Bożego i wydała
Go na świat.
Kościół widzi siebie w Maryi, nie stawia Jej w gronie Osób Trójcy Świętej, lecz
widzi w Niej najdoskonalszy wzór. Uczy się od Niej sposobu bycia.
Trzeba przypominać o tym wiernym?
Myślę, że polska pobożność Maryjna jest żarliwa, piękna i nawet nie musimy
wiernych do niej zachęcać. Natomiast możemy stale tę pobożność pogłębiać, opisywać w sposób właściwy, czyli w świetle Słowa Bożego i tego, co nazywamy nurtem
tradycji Kościoła. Ważne, aby kult Maryjny był przeżywany tak, jak jest opisany
w ostatniej części Konstytucji o Kościele, która pokazuje Maryję jako ikonę Kościoła. Ważne jest też, aby pokazywać wiernym, i wierni to świetnie „łapią”, że misja
Maryi wobec świata bierze się z tego, że jest oblubienicą Boga, czyli z tego, kim
Ona jest w relacji z Bogiem.
To jest bardzo istotne, bo ostatecznie chodzi o to, kim każdy z nas jest w relacji
z Panem Bogiem i ile od Niego jesteśmy w stanie wziąć życia, które potem przekazujemy innym. Przekaz wiary to jest przekaz życia, które nie jest z nas, lecz z Boga.
Gdybyśmy robili inaczej – inaczej niż Maryja – to zatrzymalibyśmy się na poziomie
techniki, warsztatu, sposobu komunikacji, to byłoby spłycanie rzeczywistości.
Przeżywamy teraz Rok Osób Konsekrowanych. Mówi się, że Matka Boża
jest wychowawczynią powołań kapłańskich. Co to znaczy?
Gdy mówimy o kapłaństwie, to musimy najpierw wyjaśnić, czym jest kapłaństwo Chrystusowe, na czym polega jego specyfika? Otóż, polega na tym, że kapłan jest tożsamy z ofiarą. Każdy chrześcijanin jest kapłanem od chwili chrztu; jest

MARYJA POKAZUJE, ŻE WIARA ZACZYNA SIĘ OD PRZYJĘCIA OBIETNICY BOŻEJ – CZYLI OD TEGO, CO SIĘ WYDAJE NIEMOŻLIWE. PAN
BÓG OBIETNICE SPEŁNIA I JEST WIERNY, WARTO MU ZAUFAĆ.
kapłanem, który składa Bogu w ofierze samego siebie. Maryja jest niewątpliwie
doskonałym wzorem kogoś, kto Bogu składa ofiarę z samego siebie.
To najpierw widać choćby w Ewangelii dzieciństwa Jezusowego, a potem w tym
wydarzeniu, które nazywamy ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni. Tak naprawdę
Maryja, także Józef, składają Panu Bogu ofiarę z samych siebie. Nie ofiarowują
Jezusa, lecz siebie.
Maryja jest pięknym przykładem kapłana-ofiarnika również dlatego, że jest
osobą radykalnie ubogą, Ona nie traktuje swojego ubóstwa jako okazji, która Ją
zwalnia od ofiary z siebie, przeciwnie; ze swojego niedostatku, z biedy składa –

Czy Ksiądz Biskup kocha Matkę
Bożą?
Kocham i ma to swoje różne wymiary. Mam kilka swoich ulubionych
modlitw do Matki Bożej – mam taką,
która pierwsza przychodzi mi na myśl,
gdy klękam przed którymś z bliskich mi
(albo znanych) wizerunków maryjnych:
„Dziś jestem przy Tobie, Bogurodzico, Maryjo, i serce swe zwracam ku
nadziei, jaką Ty dla mnie jesteś – ku
najmocniejszej i najpewniejszej kotwicy. Oddaję Ci serce, umysł, ciało, całego siebie, czcząc Cię – wedle swych sił
– psalmami, hymnami i pełnymi Ducha
pieśniami. Przyjmij mą dobrą wolę; daj
zbawienie, wolnego od namiętności
ducha i od chorób ciało, rozwiąż trudności, wyjednaj pokój życia, światło
ducha. Zapal miłość ku Twemu Synowi,
spraw – niech Mu się podoba moje życie. Amen”.
Mam także kilka swoich ulubionych
miejsc Maryjnych. Najważniejszym jest

Fot. O. Lech Dorobczyński OFM

Stoimy w miejscu,
czy idziemy z Maryją?

przy okazji oczyszczenia siebie – ofiarę
Panu Bogu.
To są bardzo piękne ewangeliczne
sceny, które pokazują w Maryi ducha
ofiary. To, że siebie sama składa w ofierze – jest wzorem kapłaństwa, jakie
mamy realizować wszyscy, kapłaństwa
chrzcielnego.
Ale jest też Maryja wychowawczynią powołań kapłańskich w sensie kapłaństwa hierarchicznego; myślę, że
wiele mogliby powiedzieć na ten temat
również inni księża. Jest to uderzające, jak duchowość Maryjna pomaga
w przeżywaniu kapłaństwa, jak bardzo
pomaga w przeżywaniu celibatu, który jest życiem dziewiczym, a w istocie
jest doświadczeniem miłości. Można się
uczyć od Maryi przeżywania bezżeństwa jako miłości.
Życie wielu księży obrazuje, jak jest
istotna pobożność Maryjna. Przykłady
same się narzucają: św. Maksymilian
Kolbe, św. Jan Paweł II czy kardynał
prymas Stefan Wyszyński. I wielu innych, wielkich w swoim kapłaństwie
księży. Myślę, że to się wiąże z tym,
o czym wspomniałem wcześniej – że kapłaństwo ostatecznie jest przekazywaniem życia, które jest z Boga. Maryja tu
jest wzorem największym.

Biskup Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. W latach 1982-1988
odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia
na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła PAT.
Po rocznej pracy wikariusza w parafii św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach podjął studia
doktoranckie. W 1994 roku uzyskał doktorat, a w 2002 roku habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu
w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – miedzy
innymi w procesie Jana Pawła II. Pracę naukową łączy z duszpasterską: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej. W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum
Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Przewodniczy Zespołowi ds.
Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds.
Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej.
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ciągle Jasna Góra. Jeszcze przed święceniami
diakonatu to było miejsce podejmowania życiowej decyzji. Co roku uczestniczę w pieszej pielgrzymce krakowskiej; ponad 20 lat pielgrzymuję
z grupą VI. Ale mam też swoje miejsca święte
w Krakowie.
Przez wiele lat byłem związany z kościołem
Matki Bożej od Wykupu Niewolników, której
łaskami słynący obraz znajduje się w krakowskim kościele pod wezwaniem świętych Janów –
Chrzciciela i Ewangelisty – należącym do sióstr
prezentek.
Wyjątkowym miejscem dla mnie jest kaplica
Matki Bożej Bolesnej, zwanej Smętną Dobrodziejką, w bazylice św. Franciszka z Asyżu. Opiekunami tego sanktuarium są franciszkanie.
Piękne doświadczenie Maryjne mam z pierwszego roku mojego kapłaństwa w Kętach, gdzie
jest koronowany obraz Matki Bożej.

Dinia Bellotti, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, kopia
obrazu z kościoła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji w Gubinie (obraz namalowany na prośbę Jana Pawła II, w 1992 roku przez niego pobłogosławiony, a w 2008 roku ukoronowany
przez Benedykta XVI)

14

Co się wtedy zdarzyło?
Gdy pracowałem jako neoprezbiter w parafii
w Kętach, przygotowywano tam koronację obrazu Matki Bożej Pocieszenia, mogłem więc zapoznać się z jego historią. To jest wizerunek Maryi
z Dzieciątkiem, typ Hodegetrii, czyli „Przewodniczki” wskazującej na Chrystusa-Drogę. Wielokrotnie, gdy szukałem pomysłu na kazanie, szedłem przed ten obraz i wychodziłem po 15 minutach z prawie gotową homilią. Ile razy chciałem
rozmawiać tylko z Matką Bożą, tyle razy mój
wzrok się „zderzał” z Jej prawą ręką, która wskazywała na Pana Jezusa. To jest gest, który – jak
mówił mój profesor, śp. ks. Jan Kracik – streszcza wszystkie mariologie. Matka Boża wskazuje
swojego Syna, zdaje się mówić: „On jest drogą,
idźcie nią”.
W Kętach też wiele razy przepowiadałem
Ewangelię o wierze, którą najtrafniej obrazuje
zwiastowanie Maryi. Wiara zaczyna się wtedy,
kiedy Pan Bóg kieruje do nas Słowo; jego urokiem
jest to, że obiecuje rzeczy niemożliwe. Dziewica
ma począć syna? To jest niemożliwe. Niemożliwe
jest takie życie, jakie oferuje nam Słowo Boże. To
jest nasza pierwsza reakcja.
A najważniejsza nowina tego tekstu jest taka:
Pan Bóg nie wymaga od nas tego, co niemożliwe,
tylko nam obiecuje, że da nam wiele, jeśli tego
chcemy. Maryja odpowiada w tym duchu: „Niech
mi się stanie według Słowa Twego”. Ta modlitwa,
jest – można powiedzieć – pasywna. Maryja mówi:
„Dokonaj tego we mnie, co obiecujesz, że jest
możliwe”. To bardzo dobrze pokazuje, z czym my
mamy kłopot. Nie mamy kłopotu z tym, jak żyć
Ewangelią, lecz z tym, żeby się na nią zdecydować. To jest to, o czym mówił św. Maksymilian:

„Żeby być świętym, trzeba chcieć”. Gdy
się już zdecydujemy, to wiele nam się
w życiu pozmienia. Pan Bóg jest mocny
i wiele dobrego w naszym życiu sprawi
Duch Święty, tak jak w życiu Maryi, która jest Matką Zbawiciela ...
Goście zakroczymskiego OAT pytają czasami: dlaczego w Litanii Loretańskiej nazywamy Maryję – Matką Przedziwną?
To jest sprawa przekładu. W oryginale jest „mirabilis” – godna podziwu.
Bo rzeczywiście budzi nasze zadziwienie, że została matką, będąc dziewicą.
Przy okazji warto wspomnieć, że w Litanii Loretańskiej, którą odmawiamy powszechnie, nie są wymienione wszystkie wezwania. U augustianów w Krakowie, w ich klasztornych krużgankach
są liczne wezwania, które nie weszły
do „naszej” Litanii Loretańskiej.
Na przykład Maryja jest tam nazwana „Miastem ucieczki”.
Dlaczego tak można Ją nazwać?
Miasta ucieczki to były miasta,
w których mógł się schronić każdy
przestępca – przed zemstą. Te wymienione i nie wymienione wezwania
odzwierciedlają bogactwo pobożności
Maryjnej, którą papież Franciszek nazwał ostatnio „duchowością ludową”.
A dobrze jest, jak ludzie pytają, co
oznaczają poszczególne wezwania kierowane do Maryi, bo ważne jest, żeby
człowiek nie modlił się wezwaniami,
których nie rozumie. Niektóre wezwania są odbierane wprost, każdy wie, że
Matka Boża jest i „Ucieczką grzeszników” i „Przyczyną naszej radości”...
Czy może być patronką nowej
ewangelizacji?
Mamy taki obraz, który przedstawia Ją jako Gwiazdę Nowej Ewangelizacji. Maryja wychodzi z domu, niesie
Pana Jezusa na rękach, ale odwraca
się do tych, którzy w domu zostali;
jej wzrok jest pytający: „Ja wychodzę,
a wy co? Jestem już gotowa do wyjścia
z dzieckiem, żeby pokazać je światu,
a wy? Zostajecie, stoicie w miejscu, czy
idziecie ze mną?”
Maryja jest otwarta na świat, nie
żyje dla siebie, lecz dla ludzi, dla każde-

go człowieka. To jest to, co istotne w naszym byciu Kościołem. Papież Franciszek
stale podkreśla, że Kościół nie jest dla siebie, ale jest misyjny. Kościół wychodzi
na spotkanie z każdym człowiekiem.
Trzeba też pokazać Maryję w kontekście nowej ewangelizacji jako osobę pełną
modlitwy i pokory. Pokora to ważna cnota w nowej ewangelizacji.
Matka Boża może być też patronką ludzi uzależnionych?
Tak, człowiek, który doświadcza uzależnienia, walkę z nim przyjmuje jak przysłowiową walkę z wiatrakami. I wydaje mu się, że zmaganie się z nałogiem przekracza jego możliwości i siły. A Maryja pokazuje, że wiara zaczyna się od przyjęcia
obietnicy Bożej – czyli od tego, co wydaje się niemożliwe. Pan Bóg spełnia obietnice
i jest wierny, warto Mu zaufać.
Trzeba zobaczyć, że Maryi wcale nie było łatwo podjąć decyzję. To, że się zgodziła zostać matką Syna Bożego, w środowisku, w którym żyła, stawiało Ją pod pręgierzem rozmaitych oskarżeń.

DZIŚ JESTEM PRZY TOBIE, BOGURODZICO, MARYJO,
I SERCE SWE ZWRACAM KU NADZIEI, JAKĄ TY DLA MNIE
JESTEŚ – KU NAJMOCNIEJSZEJ I NAJPEWNIEJSZEJ KOTWICY. ODDAJĘ CI SERCE, UMYSŁ, CIAŁO, CAŁEGO SIEBIE,
CZCZĄC CIĘ – WEDLE SWYCH SIŁ – PSALMAMI, HYMNAMI I PEŁNYMI DUCHA PIEŚNIAMI.
PRZYJMIJ MĄ DOBRĄ WOLĘ; DAJ ZBAWIENIE, WOLNEGO
OD NAMIĘTNOŚCI DUCHA I OD CHORÓB CIAŁO, ROZWIĄŻ TRUDNOŚCI, WYJEDNAJ POKÓJ ŻYCIA, ŚWIATŁO
DUCHA. ZAPAL MIŁOŚĆ KU TWEMU SYNOWI, SPRAW –
NIECH MU SIĘ PODOBA MOJE ŻYCIE. AMEN.
Jedna z ulubionych modlitw biskupa Grzegorza Rysia
Akt odwagi jest potrzebny człowiekowi, który wychodząc z uzależnienia, musi
też zerwać stare układy, nabrać dystansu do środowiska, w którym się znalazł; potrzebuje nowego ustawienia sobie porządku – co pierwsze, co drugie, co dziesiąte.
Istotne jest to, że nazywamy Maryję ucieczką grzeszników; to pokazuje prawdę
o Kościele. Kościół, dlatego, że jest święty, ma wielką pasję do grzeszników, zrozumienie dla człowieka grzesznego.
Człowiek grzeszny może mieć poczucie, że jest kochany przez Maryję. Tego
możemy się spodziewać po Kościele – że nas zrozumie w naszej słabości; nie oznacza to, że godzi się z ludzkim grzechem; właśnie się nie godzi – w imię miłości
do człowieka.

Z księdzem biskupem
Grzegorzem Rysiem rozmawiał
Tadeusz Pulcyn
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Matka Odkupiciela

Matka Chrystusowa

ŚWIĘTA MATKO ODKUPICIELA, BRAMO NIEBIOS ZAWSZE OTWARTA, GWIAZDO MORZA!
WSPOMÓŻ UPADŁY LUD, GDY POWSTAĆ USIŁUJE. TYŚ ZRODZIŁA STWÓRCĘ SWOJEGO,
KU ZDUMIENIU CAŁEJ NATURY

CZY MOŻEMY WYOBRAZIĆ SOBIE KOŚCIÓŁ BEZ MATKI BOŻEJ? KATOLIKÓW BEZ
POBOŻNOŚCI MARYJNEJ? NIE, PONIEWAŻ MARYJA JEST WSZĘDZIE! W TYSIĄCACH
SANKTUARIÓW, NIEZLICZONYCH OBRAZACH, FIGURACH I NA MEDALIKACH. JEST
WIDOCZNA W KAŻDYM MIEJSCU, GDZIE JEST WYZNAWANA WIARA W JEJ SYNA.

T

o wezwanie Kościoła skierowane do Maryi, zawarte w Liturgii Godzin, ukazuje Matkę Chrystusa, która
jest również Matką każdego człowieka.
Przez Nią Bóg zwraca się do ludzi jak
do przyjaciół i chce zamieszkać z nimi.
Każdy może przyjść do Tej, która jest
zdumieniem natury.
Maryja, zawsze towarzysząca Jezusowi w Jego ziemskim życiu, dziś
stoi też przy boku Kościoła, wskazując
na swojego Syna. Jest z tymi, którzy są
daleko od Niego, wpatrując się w człowieka oczyma tęsknoty i współczucia.
Bóg poprzez Maryję pokonał dystans,
jaki dzieli Stwórcę od stworzenia.
To zdumienie natury jest podziwem
dla Tej, która stoi pośrodku tajemnicy
wcielenia. Ona jako pierwsza doświadczyła miłości Boga do każdego człowieka. „Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał” (J
3,16).
Maryjo, wspomóż upadły lud…
Upadki i powstania w życiu mogą być
drogą prowadzącą do Boga. Trzeba
jednak mieć odwagę stanąć w prawdzie o swojej słabości, niedoskonałości, powierzając się Maryi, gdy się nie
jest zbyt blisko Zbawiciela. Ta, która
jest Bramą otwartą oręduje za nami
„teraz i w godzinę śmierci naszej”, realizując testament z krzyża swojego
Syna: „I od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie” (J 19, 27). Jest to proces, który dokonuje się nieustannie. Bliskość
Maryi pomaga zwrócić się do Niej bez
lęku, jako do Ucieczki grzesznych, proszących o wsparcie lub orędownictwo
w każdej życiowej sytuacji.
Maryjo, wspomóż upadły lud, gdy
powstać usiłuje... Słowa te odnoszą
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się do człowieka w każdym pokoleniu,
w każdej epoce historii świata, a skierowane do Świętej Matki Odkupiciela, są
także prośbą do Chrystusa, który przez
Nią wszedł w dzieje ludzkości.
Niezwykły przełom dokonujący
się nieustannie „tu i teraz” wciąż jest
obecny w życiu każdego człowieka –
przełom pomiędzy upadkiem a powstaniem, pomiędzy śmiercią a życiem. Jest
to droga zawsze nowa, każdego dnia
naznaczona obecnością Tej, pod której
obronę możemy nieustannie się uciekać, w każdym momencie swojego życia wołać: Wspomóż!

Jest to wołanie wspólnoty wierzących, ale także każdego człowieka
dobrej woli. Wołanie do Jezusa i Jego
Matki, w walce dobra ze złem, aby nie
upaść, a w razie upadku – aby powstać.

Piotr Hejno OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości

J

est Ona Matką Chrystusową. I jak
za życia wszędzie podążała za Synem,
którego najświętsze ciało poczęło się
z Jej nieskalanego ciała, tak dziś obecność Maryi jest nieodzownym znakiem
żywej wiary w Bożego Syna.
Bogactwo kultu Maryjnego nie jest
wyrazem infantylnego przeżywania kultu przez zacofany lud, który nie ma pojęcia o teologii, ale jest oznaką istnienia
głębokiej intuicji tajemnicy działania
Boga w świecie od narodzenia Mesjasza. Tajemnicy Matki nie da się ogarnąć
tylko rozumem, Matkę najlepiej się poznaje przez jej macierzyństwo.

Maryja ma więcej do powiedzenia
w Kościele, niż sobie na co dzień wyobrażamy. Prawdę tę bardzo trafnie
wyraził papież Benedykt XVI, opisując
role kobiet w rzeczywistości rodzącego się Kościoła: „W swej strukturze
prawnej Kościół jest oparty na Piotrze
i na Jedenastu, jednak w konkretnej postaci życia kościelnego kobiety są ciągle tymi, które otwierają drzwi Panu”
(„Jezus z Nazaretu”, cz. 2: „Od wjazdu
do Jerozolimy do Zmartwychwstania”,
Kielce 2011, s.280).
Maryja otworzyła drzwi swego macierzyństwa Bogu. To przez Jej Osobę

stał się jednym z nas. Stąd nie da się
zrozumieć istoty tajemnicy wcielenia
dopóki nie spojrzy się na Jezusa tak,
jak matka patrzy na swoje dziecko –najpierw czując je w sobie, wiedząc, że nosi
w sobie życie, aż po pierwsze fizyczne
poczucie obecności maleństwa. Chrześcijaństwo nie jest duchową mocą, której można doświadczyć roztapiając się
we wszechbycie, ale jest najbardziej
realną rzeczywistością o twarzy Matki
i Jej Syna. Papież Franciszek tak o tym
pisze w adhortacji „Evangelii Gaudium”: „ Autentyczne formy religijności
ludowej są wcielone, ponieważ wyłoniły
się z wcielenia wiary chrześcijańskiej
w kulturę ludową. Z tego względu pociągają za sobą osobistą relację nie z jakimiś harmonizującymi energiami, lecz
z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Maryją, ze świętymi. Mają ciało, mają twarze. Są zdolne do krzewienia relacji...”.
Matka Boża jest nieustannie opiekunką domowego ogniska wspólnoty
chrześcijan zgromadzonych wokół Jej
Syna. Chroni nas przed zbytnim spirytualizmem, odrealnieniem, uciekaniem
w bezosobową pobożność. Jest najczulszą Mamą, przypomni nam o podstawowych potrzebach, o których często zapominamy. Ona, Matka, przypomina, że
miłość ma bardzo realny kształt w postaci czułego gestu, ciepłego ubrania
na chłodne dni i kanapki do pracy. Gdy
zabraknie nam weselnego wina, zainterweniuje u Naszego Zbawiciela.

Br. Piotr Wardawy
OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości
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Przestrzeń dla działania
Chrystusa J 2,1-11
EWANGELIA O CUDZIE, JAKIEGO DOKONAŁ JEZUS W KANIE GALILEJSKIEJ, JEST POWSZECHNIE
ZNANA. CZYTA SIĘ JĄ PODCZAS CELEBRACJI NIEKTÓRYCH ŚWIĄT MARYJNYCH, A TAKŻE PRZY OKAZJI
SPRAWOWANIA LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA. SPRÓBUJMY ODEJŚĆ OD ZNANYCH DO TEJ PORY
INTERPRETACJI OPOWIADANIA O WESELU W KANIE.

E

wangelista Jan, w odróżnieniu
od autorów Ewangelii synoptycznych,
koncentruje swoją uwagę na osobach,
które spotykają Jezusa. Każda z tych
osób, chociaż często nosi konkretne
imię lub reprezentuje określoną grupę
ludzi, staje w roli świadka spotkania
z Jezusem, które całkowicie przemieniło jej dotychczasowe życie. Takimi
świadkami są m.in.: Nikodem, kobieta z Samarii, człowiek niewidomy
od urodzenia, Łazarz, a w opowiadaniu
o Kanie świadkiem jest Matka Jezusa.
Świadkowie ci opowiadają własną historię spotkania z Mesjaszem, ale owo
spotkanie staje się również uniwersalnym sposobem wejścia w głębsze relacje z Nim, a przez to w głębsze rozumienie siebie i spraw Bożych.
Jakie jest świadectwo Maryi? Ona
z pozycji Matki Jezusa, czyli z pozycji
życiowego autorytetu dla Syna, przechodzi do pozycji Jego uczennicy. Momentem tego przejścia jest zainicjowany przez Maryję dialog, rozpoczynający się słowami: „Nie mają już wina”.
Maryja zauważa, że weselnikom brak
trunku.
Porzuciwszy utarte ścieżki interpretacji, zobaczmy w weselu i w winie
symbole odnoszące nas do rzeczywistości duchowych. W Starym Testamencie
gody weselne i wino symbolizują różne
aspekty przymierza pomiędzy Bogiem
a narodem wybranym. Obraz zaślubin
wskazuje na pewne podobieństwo, jakie zachodzi pomiędzy oblubieńcem
i oblubienicą a Bogiem i narodem wybranym. Skoro sam Bóg mówi o sobie,
że jest Oblubieńcem, a naród wybrany
w tej relacji jest oblubienicą, to materią
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symbolicznie wyrażającą ich więź jest
wino. Trzeba zatem wyjaśnić symbolikę
wina, aby właściwie zrozumieć słowa
Maryi.
Wino w Izraelu było wysoko cenionym wytworem ludzkich rąk, skoro
składano je Bogu w ofierze (np.: Rdz
14,18; Wj 29,40; Lb 28,7). W znaczeniu metaforycznym – jego obecność
na uczcie ofiarnej oznacza radość płynącą z przebywania Boga pośród swojego ludu. W księgach mądrościowych
wino bywa synonimem Bożej mądrości,
roztropności oraz przyjaźni (Prz 9,5;
Syr 9,10; 24,17-21; 40,20). Natomiast
w Księdze Pieśni nad Pieśniami oznacza miłość oblubieńczą i radość płynącą
ze zjednoczenia oblubieńca i oblubienicy (Pnp 1,4; 5,1; 7,10).
Zatem symbolika wina wskazuje
na relację, na więź z Bogiem. Ale bywa
też i tak, że picie wina symbolizuje pogańskie praktyki bałwochwalcze, co
oznacza zerwanie więzi przymierza
z Bogiem Izraela (Iz 65,11; Jr 51,7).
Wyciągając wniosek z powyższych
rozważań i odnosząc je do wypowiedzi
Maryi – „Nie mają już wina” – możemy głębiej zrozumieć, co tak naprawdę
ukrywa się pod symboliką braku wina
na weselu w Kanie. Skoro wesele i wino
oznaczają przymierze z Bogiem, to
ich brak wskazuje na to, że ze strony
Izraelitów wyczerpały się możliwości,
aby zachować z Nim więź. Można powiedzieć więcej – Izraelici utracili więź
z Bogiem i są wobec tej straty bezradni, a nawet jej nie zauważają, utracili
bowiem horyzont prawdy i żyją ułudą
o swoim wybraństwie i dawnej wielkości. Potrzeba było interwencji Maryi,

aby ten brak zauważyć, nazwać i wyrazić.
W tym miejscu dochodzi do ważnej
konfrontacji pomiędzy Maryją a Jezusem. Jezus kieruje do Matki słowa, których znaczenie jest ciągle dla uczonych
przedmiotem zagorzałych dyskusji.
Jednak czyniąc kolejny krok na nowej
drodze do zrozumienia opowiadania
o cudzie w Kanie Galilejskiej, ważne
jest, aby bardziej zaufać Biblii niż dywagacjom znawców greki. Na podstawie biblijnych odniesień (2 Krl 3,13;
Oz 14,9) możemy w nowy sposób zrozumieć tajemnicze słowa Jezusa i przetłumaczyć je w następujący sposób:
„Dla Ciebie, Niewiasto, brak wina oznacza coś zupełnie innego niż dla Mnie”.
Maryja ciągle myśli o powrocie do Starego Przymierza i o odnowieniu więzi
pomiędzy Bogiem a narodem wybranym, którą znała i pamiętała z historii
zbawienia swojego narodu. Natomiast
Jezus stwierdza, że nie ma już możliwości powrotu do tego, co było, ponieważ
Stare Przymierze było jedynie zapowiedzią tego daru, który On przynosi całej
ludzkości.
Potrzebne jest więc Izraelowi doświadczenie bezradności wobec braku
więzi z Bogiem, aby cała ludzkość mogła być obdarowana Ewangelią. Ten
brak, choć dla ludzi jest niekomfortowy,
dla Jezusa jest przestrzenią Jego pełnego miłości działania.
To właśnie Ewangelia jest tym nowym winem od czasów Jezusa aż do tej
pory. Ewangelia o Synu Bożym, który
przyszedł, aby stworzyć na nowo zerwaną przez Izraela więź miłości, wierności i przyjaźni z Bogiem.

PYTANIA DO MEDYTACJI
CZEGO MI BRAKUJE DO PEŁNEGO SZCZĘŚCIA?
KTÓRE Z MOICH BRAKÓW SĄ POWODEM
NAJWIĘKSZYCH FRUSTRACJI WE MNIE?
CZY WIERZĘ, ŻE MOJE OGRANICZENIA
SĄ PRZESTRZENIĄ CUDOWNEGO DZIAŁANIA
CHRYSTUSA?

Br. Michał Deja OFMCap
doktor teologii biblijnej
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ABC nabożeństwa

pierwszych sobót miesiąca
WIELKA OBIETNICA
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
W Fatimie 13 lipca 1917 roku Matka
Boża powiedziała: „Widzieliście piekło,
do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem,
wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze
soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną
spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po
świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec
moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie
treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Ser-
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ca Maryi. 10 grudnia 1925 roku objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt
wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Maryja powiedziała:
„Córko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj
się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
DLACZEGO MA TO BYĆ „PIĘĆ SOBÓT” WYNAGRADZAJĄCYCH, A NIE
DZIEWIĘĆ LUB SIEDEM NA CZEŚĆ MATKI BOŻEJ BOLESNEJ?
Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930
roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu,
poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało
mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg
i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją
wyłącznie za Matkę człowieka.

Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić
w sercach dzieci obojętność, wzgardę,
a nawet nienawiść do tej Niepokalanej
Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy
urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych
wizerunkach.
Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić
mnie o ten mały akt wynagrodzenia.
A poza względem dla Niej chciałem
poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami
i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”
Jezus powiedział do siostry Łucji:
„To prawda, moja córko, że wiele dusz
zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy
kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy

odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej
Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.
WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT – CO JEST WYMAGANE,
ABY UCZYNIĆ ZADOŚĆ TEMU NABOŻEŃSTWU?
Warunek 1 – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski,
gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca,
pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia
za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.
Przed
spowiedzią
można
odmówić
taką
lub
podobną
modlitwę:
„Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby
otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas”.
Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę:
„Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu
Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko,
Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez
wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych,
racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij go również jako
akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób
złorzecząc Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę
jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której
Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
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Warunek 3 – Różaniec (jedna część)
w pierwszą sobotę miesiąca
Rozpoczynając różaniec, należy
wzbudzić intencję wynagradzającą,
powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy
zrobić to własnymi słowami. Jeżeli
odmawiamy różaniec we wspólnocie,
można odmówić następującą modlitwę:
„Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś.
Chcemy przez niego zadośćuczynić
za grzechy swoje, naszych bliskich,
naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych,
którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.
Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż
nam wynagradzać naszym różańcem
cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego”.
Po każdej tajemnicy różańca należy
odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi
w pierwszą sobotę miesiąca
Podejmujemy piętnaście minut
rozmyślania o ściśle określonej przez
niebo tematyce: mamy pochylić się
nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic
różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi
tajemnicami: tajemnicami światła.
Wzbudźmy intencję wynagradzającą
za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej
dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Jej nienawidzą i wiele
czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.
Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę:
„Matko Najświętsza, Niepokalana
Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz
swe Niepokalane Serce dla każdego,
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kto pragnie wlać we własne serce te
najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał
nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede
mną swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Ciebie
naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę
zawsze trwać w stanie łaski i miłować
Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę
ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję
wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało
się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie,
podobniejsze do Twego Niepokalanego
Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz
zabrać me serce, a dać mi swoje – jak
uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy najszczęśliwszą duszą
na świecie!”.
PIĘTNASTOMINUTOWE
ROZMYŚLANIE (PRZYKŁADOWE TEMATYMEDYTACJI NAD PIERWSZĄ TAJEMNICĄ RADOSNĄ)
Najpierw odmawia się modlitwę
wstępną:
„Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam
Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną
tajemnic świętego różańca, co czynić
chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla
zbawienia dusz”.
Należy przypomnieć sobie relację
ewangeliczną (Łk 1, 26-38). Odczytać
tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy. Z pokorą pochylić się nad misterium swojego zbawienia objawionym
w tej tajemnicy różańcowej.
Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a.rozważanie anielskiego
skierowanego do Maryi,

przesłania

b.rozważanie odpowiedzi Najświętszej
Maryi Panny,
c. rozważanie wcielenia Syna Bożego.
Wskazania:
Zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię

O BOŻE MÓJ,
WIERZĘ W CIEBIE,
UWIELBIAM CIEBIE,
UFAM TOBIE I MIŁUJĘ
CIEBIE. PROSZĘ CIĘ
O PRZEBACZENIE
DLA TYCH, KTÓRZY
W CIEBIE NIE
WIERZĄ, CIEBIE NIE
UWIELBIAJĄ, NIE
UFAJĄ TOBIE I CIEBIE
NIE MIŁUJĄ.

Loretańską. Na zakończenie dodaj:
„Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą
wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój
Syn Jednorodzony stał się człowiekiem
w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi.
Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi
znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję
Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen”.
Na zakończenie wzbudź w sobie
postanowienia duchowe: „Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał
Jej cześć. Będę uczył się od Maryi
posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża”.

JEŚLI KTOŚ NIE MOŻE SPEŁNIĆ WARUNKÓW W SOBOTĘ, CZY MOŻE
WYPEŁNIĆ JE W NIEDZIELĘ?
Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.
KORZYŚCI: JAKIE ŁASKI ZOSTAŁY OBIECANE TYM, KTÓRZY CHOĆ RAZ
JE ODPRAWIĄ?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie
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cji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu Maryi, to taka intencja winna
nam przyświecać w trakcie nabożeństwa pierwszych sobót. Matka Boża
prosi, by Jej towarzyszyć przez 15
minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy
o medytacji, której temat jest jasno
sprecyzowany i nie ma tu dowolności.
Maryja prosi ponadto nie tylko o Różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem
zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać
rozważań w czasie Różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych.
Pamiętajmy: medytacja, niezależna
od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać.
CZY NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH
SOBÓT JEST JESZCZE DZIŚ AKTUALNE?
Ojciec Święty Benedykt XVI odpowiada:
„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że
prorocka misja Fatimy została zakończona”. „W tym sensie posłanie nie jest
zakończone, chociaż obydwie wielkie
dyktatury zniknęły. Trwa cierpienie
Kościoła i trwa zagrożenie człowieka; dlatego wciąż aktualna pozostaje
wskazówka, którą dała nam Maryja.
Także w obecnym utrapieniu, gdy siła
zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi,
której Matka Boża udzieliła dzieciom”.

„mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski
uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.
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WARUNKI RZECZYWIŚCIE PROSTE, ALE CZY SĄ WYPEŁNIANE?
„Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy” – mówi Maryja. Trzeba zatem wypełnić
to, o co prosi Niebo. Prośba Maryi dotyczy czterech warunków, zatem wszystkie
cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o inten-

Do dziś pozostają również aktualne
słowa siostry Łucji:
„Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli
to nabożeństwo będzie propagowane
i praktykowane. Możemy dostrzec, że
odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że
Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to
oczyszczenie. A nigdy nie było ono tak
straszne, straszne”.
Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla

TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA, OJCZE,
SYNU I DUCHU ŚWIĘTY. W NAJGŁĘBSZEJ
POKORZE CZEŚĆ CI ODDAJĘ I OFIARUJĘ
TOBIE PRZENAJDROŻSZE CIAŁO I KREW,
DUSZĘ I BÓSTWO JEZUSA CHRYSTUSA,
OBECNEGO NA OŁTARZACH CAŁEGO
ŚWIATA JAKO WYNAGRODZENIE
ZA ZNIEWAGI, ŚWIĘTOKRADZTWA
I OBOJĘTNOŚĆ, KTÓRYMI JEST ON
OBRAŻANY. PRZEZ NIESKOŃCZONE
ZASŁUGI JEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
I PRZEZ PRZYCZYNĘ NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI, PROSZĘ CIĘ O ŁASKĘ
NAWRÓCENIA BIEDNYCH GRZESZNIKÓW.
Kościoła i każdego z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej uczynić,
by było ono znane i praktykowane.
Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie zapominajmy
jednak, iż to „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi”. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną dłoń człowiekowi
przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Siostra Łucja z wielką prostotą
poucza wszystkich wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” i pragnie „ułatwić nam drogę dostępu
do Siebie”.
Przypomnienie tego nabożeństwa w czasie kiedy trwa Wielka Nowenna Fatimska, nabiera szczególnego znaczenia. Stanowi ono bowiem istotę przesłania Matki
Bożej i jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Jeśli mówimy o pobożności
fatimskiej, to nie możemy jej utożsamiać jedynie z 13. dniem miesiąca od maja
do października. Fatima bowiem woła o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Nie wypełnimy fatimskiego przesłania, jeśli nie będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty.

Źródło; Sekretariat Fatimski
Strona internetowa:
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszychsobot-miesica
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Chwalebna część

Różańca
TAJEMNICA I – ZMARTWYCHWSTANIE
Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła do grobu
Maria Magdalena i Maria matka Jakuba
i Salome, by namaścić Jezusa. Weszły
do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: „Nie
bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego? Powstał z martwych,
nie ma Go tu. Oto miejsce gdzie Go złożyli” (Mk 16, 1-6).
Staje przed nami Pan życia i śmierci. Zmartwychwstały Jezus Chrystus.
Wskazuje nam drogę, którą powinniśmy iść, mimo naszego cierpienia spowodowanego nałogowym piciem alkoholu, braniem narkotyków czy innych
uzależnień.
Tak jak Maryja, która na Golgocie
nie zachwiała się w wierze, tak i my
możemy wierzyć, że dzięki Jej wstawiennictwu obudzimy się do nowego,
trzeźwego życia.
Święta Maryjo, dopomóż nam wytrwać w trzeźwości i odpowiadać naszą
miłością na Twoją miłość.
TAJEMNICA II – WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich (...), rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba (Łk 24, 50-51).
Aniołowie rzekli: „Dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak
samo, jak widzieliście Go, wstępującego do nieba” (Dz 1, 11).
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Król chwały – Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, wraca do Ojca, aby przygotować nam mieszkanie w niebie. On
jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata i władcą
stworzenia.
Kiedy powtórnie przyjdzie na ziemię, osądzi i nas za nasze pijaństwo
i krzywdy, jakie wyrządziliśmy sobie i swojej rodzinie. Naszą nadzieją
i mocą jest miłość do Niego i wiara
w Jego miłosierdzie.
Panie Jezu, pomóż nam wytrwać
w trzeźwości i odpowiadać naszą miłością na Twoją miłość.
TAJEMNICA III – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
(…). Nagle dał się słyszeć z nieba szum
(…) wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też im
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym (Dz 2, 1-4).
Duch Święty – dar zmartwychwstałego Pana – gromadzi w jedno i umacnia
Kościół. Duch Święty jest światłem naszych sumień. Nasze grzechy – między
innymi pijaństwo, przemoc psychiczna
i fizyczna – coraz bardziej przysłaniają
to światło. Źródłem nieustannej odnowy światła Ducha Świętego w nas są
sakramenty święte.
Maryjo, Matko Kościoła i Matko nasza, pomóż nam wrócić do swego Syna,
Ducha Świętego i naszego Ojca.

TAJEMNICA
IV – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY
Ozjasz powiedział do niej:
„Błogosławiona jesteś, córko, przez
Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie
błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba
i ziemi, który cię prowadził (...). Twoja
ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc
Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś
była wywyższona na wieki i ubogacona
w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale
przeciwstawiłaś się naszej zagładzie,
postępując prawą drogą przed Bogiem
naszym”. A cały naród odpowiedział:
„Niech tak będzie, niech tak będzie!”
(Jdt 13, 18-20).*
Wszystkie dzieci liczą na pomoc
matki, ale nasze uzależnienia stają
na drodze do niej; są murem, którego
dziecko nie jest w stanie przekroczyć.
Matka Boga i ludzi po zakończeniu
żywota na ziemi została wzięta do nie-

ba z ciałem i duszą. Przy tronie Boga
jest naszą pośredniczką.
Prośmy Maryję, abyśmy tak jak Ona
dbała o swego syna, Jezusa Chrystusa –
umieli dbać o nasze ziemskie dzieci, by
nigdy nie były zmuszone rozbijać muru
naszych uzależnień.
TAJEMNICA V – UKORONOWANIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wielki znak ukazał się na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc
pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie z obłoku (Syr 24,
4).
Kto mnie znajdzie, ten znajdzie ży-

cie i uzyska łaskę u Pana (Prz 8, 35).
Królowa nieba i ziemi, Maryja, ma
tylko jedno pragnienie, aby wzrastało królestwo Chrystusa, wspólnota Jej
Syna. Ona liczy na naszą wierność i oddanie. Doznawszy w szczególny sposób
Bożej łaski, przygarnia wszystkich uciekających się pod Jej opiekę.
Maryja – Matka Boga i ludzi – każdemu poda pomocną dłoń w wydźwignięciu się z nałogów, tylko musimy
bardzo tego chcieć. Maryjo, prosimy
za wszystkich, którzy nie potrafią lub
nie chcą wyjść z nałogów. Napełnij ich
serca miłością do Pana Naszego, Jezusa
Chrystusa.
Ola

* Ten fragment
Pisma Świętego przedstawia postawę Judyty. Ojcowie
Kościoła chwalili Judytę, wysławiali jej pobożność, czystość, patriotyzm,
męstwo oraz bezinteresowność. Kościół
uznał ją za typ Najświętszej Panny, a jej
zwycięstwo nad Holofernesem - za figurę zwycięstwa Maryi nad szatanem.
Niektóre teksty liturgiczne posługują
się tekstami Księgi Judyty, np. liturgia
na cześć MB Bolesnej czy Królowej
Polski zawiera słowa: „Błogosławiona
jesteś córko, przez Boga Najwyższego,
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan
Bóg, stwórca nieba i ziemi, który cię
prowadził, abyś odcięła głowę wodza
naszych nieprzyjaciół” (Jdt 13,18). Dla
nas, współczesnych chrześcijan, Judyta
może być wzorem osoby niezachwianie
wierzącej Bogu, bezwzględnie ufającej
w Jego moc, osoby odważnie wyznającej swoją wiarę.
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On ma moc wznieść
mnie na nowo
JEZUS DAŁ IM TAKĄ ODPOWIEDŹ: «ZBURZCIE TĘ ŚWIĄTYNIĘ, A JA
W TRZECH DNIACH WZNIOSĘ JĄ NA NOWO». POWIEDZIELI DO NIEGO
ŻYDZI: «CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ LAT BUDOWANO TĘ ŚWIĄTYNIĘ, A TY
JĄ WZNIESIESZ W PRZECIĄGU TRZECH DNI?» (J 2,19-20).

T

egoroczny Wielki Post był dla
mnie szczególnie trudny. Wystarczyło
wejść w umartwienie, modlitwę i jałmużnę, a muszę się przyznać, że sobie
tak zwyczajnie nie radzę z moimi wadami charakteru. To stwarza we mnie
tendencje do obwiniania innych za moje
uczucia, myśli, decyzje i postępowanie.
Odkrywam problem w sobie, a wchodzę
mimowolnie w rolę ofiary uzależniającej
swój stan od tego, co na zewnątrz. „Bo
to on coś zrobił, powiedział i jest winny,
że się tak zachowałem”.
Jest mi bardzo trudno zaakceptować
fakt, że mam się z czego nawracać, że
w moim życiu są obszary, wobec których jestem bezsilny. Jest mi łatwiej
trwać w przekonaniu, że mam kontrolę
nad własnym życiem i panuję nad nim,
że jestem sprawny, profesjonalny. Niezgoda na bezsilność, na własne ograniczenia, owocuje we mnie smutkiem,
lękiem i złością, a w konsekwencji czasem i przemocą. Wtedy „wyburzanie
świątyni” we mnie i w innych staje się
moją specjalnością. W świątyni bowiem
mieszka Bóg, to tam czyta się Jego słowa, adoruje Jego dobroć i miłość. A ja –
wszystko potrafiący i wiedzący bóg – nie
potrzebuję pomocy, a tym bardziej Zbawiciela, Lekarza, Króla, bo sam sobie
wystarczam.
Przemoc, którą stosuję, ma często
w moim życiu duchowym charakter długotrwałego i powtarzającego się schematu działania, w którym można wyróżnić trzy fazy:
Faza narastania napięcia
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„Początkowo (tak jak w życiu Jezusa)
osoba doświadcza różnych form przemocy (głównie psychicznej) o małym natężeniu, jednak z czasem wrogość sprawcy nasila się i coraz częściej dochodzi
do ataków agresji. Ofiara stara się opanować sytuację, złagodzić irytację i wrogość sprawcy. Często wycofuje się z kontaktów ze sprawcą (Jezus oddala się
od ludzi, którzy chcą Go ukamienować),
stara się go unikać z obawy przed kolejnymi wybuchami agresji. Wzrasta poziom napięcia w relacji ofiara – sprawca.
Każdy ruch, gest, słowo ofiary sprawca
odbiera jako pretekst do użycia przemocy (starali się Go pochwycić na słowie),
czasami ofiara nie może już wytrzymać
takiego napięcia emocjonalnego i sama
prowokuje wybuch agresji”.
Jezus rozgniewał się, sporządziwszy
sobie bicz ze sznurków powypędzał ludzi ze świątyni i porozrzucał monety
bankierów. Stoły powywracał. Myślę
o tym, że Jezus czyni coś niezwykłego
i sprzecznego z pojęciem łagodnego
Baranka, prowadzonego na rzeź. Świadkowie powiedzieliby, że urządził niezłe
widowisko. Czyż On sam nie prowokuje
różnych sytuacji, aby na jaw wyszły zamysły mego serca? Czyż nie pokazuje,
poprzez wchodzenie w drogę moim interesom, ciemnej strony mojej niewiary?
Naraża mnie na bankructwo niesprzedanych baranków i gołębi, a już o zagubionych monetach nie wspomnę.
Ta scena uświadamia mi, że moje
królestwo niekoniecznie musi być Jego
królestwem, a Jego świątynia moją świą-

CZYŻ JEZUS NIE
POKAZUJE, POPRZEZ
WCHODZENIE W DROGĘ
MOIM INTERESOM,
CIEMNEJ STRONY MOJEJ
NIEWIARY? NARAŻA
MNIE NA BANKRUCTWO
NIESPRZEDANYCH
BARANKÓW I GOŁĘBI,
A JUŻ O ZAGUBIONYCH
MONETACH NIE WSPOMNĘ.

tynią. Uważając, że sam sobie poradzę
z problemami (czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię), skazuję samego
siebie na życie bez Boga. Stawiając moje
„ja” w centrum, równocześnie skazuję
Boga na śmierć, na wyrzucenie Go poza
obręb mojego miasta i ukrzyżowanie.
Faza gwałtownej przemocy
„W tej fazie wzmaga się przemoc
psychiczna, aż w końcu dochodzi do nagłego i silnego wybuchu złości i agresji
ze strony sprawcy. Przemoc ma charakter nagły, staje się zagrożeniem dla życia
i zdrowia ofiary. Sprawca rozładowuje
napięcie, które narastało w pierwszej fazie poprzez użycie przemocy fizycznej”.
„Miarka się przebrała”. „Sam jest sobie winien, mógł przecież być ostrożniejszy, milszy”, itd., itp. Jezu, czyż grzech
nie jest przemocą wobec Twojej Miłości,
wybuchem agresji wobec Twojego sposobu patrzenia, mówienia, ukształtowania całego wszechświata?
To, co najczęściej blokuje moją zmianę, to nastawienie, że ma się ona dokonać na moich warunkach i według mojego pomysłu. Jak wiele razy słyszałem pobite kobiety, które jednak nie chciały nic
z tym zrobić, nigdzie tego zgłosić, nie
chciały sobie dać pomóc – z lęku przed
ujawnieniem tej sprawy, przed odwetem
i przed pogorszeniem sytuacji. Pewnie
też z poczucia bezsilności i bezradności. Ale jest na to rada. Trzeba sprawcę
powstrzymać. Pochwycić na uczynkach,
aby zobaczył na swoich rękach krew Bożej i ludzkiej miłości, aby się przeraził
i poddał leczeniu, procesowi wychodzenia z przemocy. Ta sytuacja sama z siebie się nie rozwiąże.
Bóg, pragnąc mojego dobra, dopuszcza konsekwencje decyzji i wyborów, których dokonuję, dopuszcza sytuacje, które pokazują moją niemoc i ból.
Ten „szalony” krok Boga – oddania się
w moje ręce i pozwolenia na przybicie
się do krzyża, pozwala mi zobaczyć własne rany i zrozumieć, jak do nich doszło.
Krzywdzony bowiem krzywdzi, a bity
bije. Rana to obszar, w którym nasza potrzeba miłości nie została zaspokojona.
Jej odkrywanie boli. Jak jednak Ten Boży
lekarz może zająć się moją raną, jeśli
pacjent nie chce mu jej pokazać czy się
do niej przyznać?

Faza „miesiąca miodowego”
„W trzeciej fazie sprawca uspokaja się. Wyraża skruchę, żal, przeprasza
za swoje zachowanie i obiecuje, że już
nigdy więcej nie będzie krzywdził. Stara się zrekompensować ofierze doznany
ból i cierpienie – jest nadmiernie troskliwy i opiekuńczy. Osoba doznająca
przemocy stara się wierzyć w zapewnienia sprawcy. Jednak problem przemocy
nie znika. Z czasem następuje ponowny
wzrost napięcia i cykl rozpoczyna się
od nowa”.
Znam sytuację, gdzie sprawca wysyłał ofierze po akcie przemocy kwiaty
i obrazek Matki Bożej z napisem „Przebacz mi, Mamo”. Bez fachowej opieki
taka deklaracja staje się pobożnym życzeniem. To tak, jakby chory na cukrzycę człowiek obiecywał, że już więcej
nie spadnie mu cukier i np. nie uśnie.
Nie wystarczy zobaczyć i uznać istnienie schematu mojego dysfunkcyjnego
działania, ale trzeba powierzyć się, czyli
poddać procesowi naprawy. Tu potrzeba
Mistrza/Mesjasza, za którym pójdzie się
w rzeczy trudne i poprzez oczyszczanie
moich ran. Tu potrzeba świątyni, w której zamieszka Bóg prawdziwy, czyli taki,
przed którym klęknę i dam sobie „coś”
powiedzieć, aby w posłuszeństwie nauczyć się żyć na nowo.
Dla Boga moje poczucie przegranej
w rzeczywistości jest czymś zupełnie
odwrotnym. To początek, motywacja
do zdrowienia. On dźwiga mnie, podnosi, bierze w ramiona. Jestem Jego zniszczoną, ale nie niechcianą świątynią. On
ma moc wznieść mnie na nowo, jeśli pozwolę, żeby to On mnie zbudował. Jest
przy mnie, ociera pot z mego czoła i zachęca, bym nie zważając na trud i cierpienie podążał za Nim.

Br. Adam Michalski
OFMCap
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Ann Bottenhorn

Nadzieja i uzdrowienie po aborcji
KIEDY OSOBY ZRANIONE PRZEZ ABORCJĘ OTWIERAJĄ SIĘ NA MIŁOSIERDZIE BOŻE, ROZPOCZYNA SIĘ W NICH
PROCES POJEDNANIA I UZDROWIENIA. SKUTKI TEGO PROCESU BYWAJĄ NIEWYOBRAŻALNE – NIEKTÓRE Z KOBIET,
PRZYJMUJĄC POKÓJ I WOLNOŚĆ OFIAROWANE IM PRZEZ BOGA, STAŁY SIĘ – JAK MÓWI JO – „NAJŚWIĘTSZYMI
KOBIETAMI, JAKIE ZNAM!”

A

„
borcja to przykład doskonałego marketingu – mówi Jo Balsamo. –
Wmawia się kobietom, że to dla ich dobra, i one w to wierzą. A potem poznają
prawdę i przeżywają wstrząs”.
Jo Balsamo wciąż spotyka się z tym
zjawiskiem w swojej pracy dla diecezji
Arlington w Wirginii. Jako koordynatorka programu „Rachel”, niosącego
pomoc kobietom po aborcji, codziennie spotyka kobiety zmagające się z jej
skutkami. Niektóre przez całe lata borykają się z cierpieniem psychicznym,
nie rozumiejąc, co jest z nimi nie tak.
Inne, nękane wstydem i poczuciem
winy, sądzą, że popełniły niewybaczalny grzech, który nigdy nie będzie im
odpuszczony.
Program „Rachel” istnieje po to, by
głosić zupełnie inne przesłanie – przesłanie współczucia i nadziei. Jest to Dobra Nowina mówiąca, że „nikt nie jest
poza zasięgiem Bożego miłosierdzia
i że Bóg chce, abyśmy byli z Nim w niebie” . Kiedy osoby zranione przez aborcję otwierają się na miłosierdzie Boże,
rozpoczyna się w nich proces pojednania i uzdrowienia. Skutki tego procesu
bywają niewyobrażalne – niektóre z kobiet, przyjmując pokój i wolność ofiarowane im przez Boga, stały się – jak
mówi Jo – „najświętszymi kobietami,
jakie znam!”.
Początki programu
„Moja przyjaciółka ze szkoły średniej poddała się aborcji” – opowiada
założycielka programu „Rachel”, Vicky
Thorn. Była to jej druga ciąża. Za pierwszym razem urodziła dziecko i oddała
je do adopcji. Po kilku latach od ukończenia szkoły przyjaciółki spotkały się
i rozmawiały o tych doświadczeniach.
„Zobaczyłam, że aborcja nie przyniosła jej nic dobrego” – mówi Vicky, choć
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przyznaje, że nie do końca rozumiała
wewnętrzne zmagania przyjaciółki,
która powiedziała jej: „Jestem w stanie
żyć z adopcją; nie jestem w stanie żyć
z aborcją”.
Wiele lat później Vicky Thorn jako
dyrektor programu „Szacunek dla życia” w diecezji Milwaukee, w stanie
Wisconsin, stała się odpowiedzialna
za szerokie spektrum działań związanych z ochroną życia. Sprawą, która
szczególnie leżała jej na sercu, była
pomoc kobietom zranionym z powodu
aborcji. „Zdałam sobie sprawę, że jako
Kościół, mamy wszelkie możliwości ku
temu, by otoczyć opieką kobiety cierpiące z powodu dokonanej aborcji”.
Ponieważ żaden taki program jeszcze nie istniał, w 1984 roku powołano
do życia program „Rachel”, opracowany od podstaw przez samą Vicky. Nazwała go imieniem starotestamentalnej
Rachel, ukazanej w Piśmie Świętym
jako matka opłakująca swoje dzieci,
„bo już ich nie ma” (Jr 31,15). Rachel
doznaje pociechy dopiero wówczas, gdy
sam Bóg zapewnia ją: „Jest nadzieja dla
twego potomstwa” (Jr 31,17).
Program „Rachel” – działający
obecnie w 160 diecezjach Stanów
Zjednoczonych, a także w wielu innych krajach – daje kobietom, których
dzieci „już nie ma” z powodu aborcji,
szansę przeżycia głębokiego procesu
uzdrowienia w atmosferze życzliwości
i współczucia. Wiele z nich dotąd tłumiło w sobie ból. Zapewniane, że wkrótce
ich życie całkowicie powróci do normy,
a aborcja „to zwyczajny zabieg”, próbują zmagać się z cierpieniem o własnych
siłach. Program „Rachel” daje im możliwość zdrowego wyrażenia smutku –
co jest pierwszym krokiem na drodze
uzdrowienia.

„Część mnie także umarła”
Przytoczmy tu historię Andrei, wychowanej w pobożnej rodzinie katolickiej. W wieku lat osiemnastu zaszła
w ciążę, a ponieważ jej chłopak nie
chciał dziecka, zdruzgotana jego reakcją uznała aborcję za jedyne możliwe
wyjście z sytuacji. „Byłam śmiertelnie
przerażona, a nie chciałam nic mówić
rodzicom, ponieważ byłoby to dla nich
strasznym ciosem. Poszłam więc do najbliższej kliniki planowania rodziny. Wyznaczono mi termin aborcji za kilka dni.
Uwierzyłam, że wszystko będzie w porządku – przedstawiono mi to jako prosty zabieg – chociaż wiedziałam w sercu, że postępuję źle”. O samej aborcji
Andrea mówi tylko tyle: „Ten, kto sądzi,
że kobieta nic nie czuje, jest w błędzie.
Razem z moim dzieckiem umarła także
część mnie samej”.
Program „Rachel” ma na celu pomóc takim kobietom jak Andrea. Szkoli
on zespół opiekunów, którzy pod kierunkiem liderów programu pracują
następnie w swojej diecezji. W skład
zespołu, podlegającego biskupowi miejsca, wchodzą księża, diakoni, siostry
zakonne, a także pracownicy i wolontariusze świeccy. Z delikatnością i współczuciem oferują oni osobom zranionym
aborcją – niezależnie od ich wyznania
– opiekę duchową, a także różne formy
pomocy praktycznej. Służą nie tylko
matkom, ale również ojcom, dziadkom
i rodzeństwu usuniętego dziecka. Oni
także cierpią i potrzebują uzdrowienia.
Dla katolików ważną rolę odgrywa
sakrament pojednania. A ponieważ
aborcja czyni w sercu tak wielką wyrwę, że wydaje się, iż nic nie będzie
w stanie jej zapełnić, zespół pomaga
podopiecznym pogłębiać osobistą więź
z Chrystusem, który jako jedyny jest
w stanie zapełnić każdą pustkę.

Długa droga do wolności
Andrea odnalazła w końcu spełnienie i przebaczenie w Chrystusie.
Przedtem jednak jej życie znalazło się
na równi pochyłej. Alkohol, narkotyki,
dwie kolejne aborcje. Od czasu do czasu czuła w sumieniu, że Bóg dopomina
się o nią, ale ignorowała Jego wezwania. „Patrzyłam na swoje życie i myślałam: «Bóg nigdy mi nie przebaczy. Jestem z gruntu zła».”
Jednak pewnego dnia, w odruchu
rozpaczy, Andrea weszła do kościoła,
usiadła przed tabernakulum i poprosiła
Boga o pomoc. Jego odpowiedź przyszła
„w ciągu kilku minut” w osobie księdza,
który od razu znalazł czas, aby przyjąć
ją ze współczuciem, wysłuchać jej spowiedzi i długo z nią porozmawiać. Był
to dla niej pierwszy krok do uświadomienia sobie, że ma „wartość w oczach
Boga i Kościoła”.
Wiele lat później – kiedy Andrea
zdążyła już powrócić do Kościoła, wyjść

za mąż i urodzić dzieci – przyjaciółka
zaangażowana w program „Rachel” zachęciła ja do udziału w rekolekcjach dla
osób zranionych aborcją. „Było jeszcze
wiele spraw, które zamiatałam pod dywan – wyznaje Andrea – problemów,
z którymi nie chciałam się konfrontować, które wymagały rozwiązania. Nie
czułam, że Bóg mi przebaczył, i wciąż
niszczyło mnie poczucie winy”.
Rekolekcje, sponsorowane przez
inny program, o nazwie „Winnica Rachel” , były dla Andrei dopełnieniem
procesu uzdrowienia. Od chwili przyjazdu odczuwała Bożą obecność. „Nikt
mnie nie potępiał – mówi – czułam się
kochana”. W tej atmosferze była w stanie opłakiwać stratę swoich dzieci.
„Wyjechałam z przekonaniem, że miłosierdzie Boże jest większe niż wszystkie moje grzechy i że Bóg naprawdę mi
przebaczył. Pozostawiłam za sobą cały
swój bagaż”.

PROGRAM „RACHEL” –
DZIAŁAJĄCY OBECNIE
W 160 DIECEZJACH

STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
A TAKŻE W WIELU INNYCH

KRAJACH – DAJE KOBIETOM,
KTÓRYCH DZIECI „JUŻ
NIE MA” Z POWODU
ABORCJI, SZANSĘ

PRZEŻYCIA GŁĘBOKIEGO
PROCESU UZDROWIENIA
W ATMOSFERZE
ŻYCZLIWOŚCI

I WSPÓŁCZUCIA.
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PROGRAM „RACHEL” POZWOLIŁ MI
DOŚWIADCZYĆ MIŁOŚCI I PRZEBACZENIA
BOGA – CZEGO WCZEŚNIEJ CZUŁAM SIĘ
CAŁKOWICIE NIEGODNA. ZAWSZE BĘDĘ
ŻAŁOWAŁA DOKONANEJ ABORCJI. JEST
TO CZĘŚĆ MOJEJ PRZESZŁOŚCI, ALE ZA
ŁASKĄ BOGA TA PRZESZŁOŚĆ JUŻ NIE
DEFINIUJE TEGO, KIM JESTEM DZISIAJ.
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Prawda was wyzwoli
W samych Stanach Zjednoczonych
codziennie poddaje się aborcji trzy tysiące kobiet, a na całym świecie 137
tysięcy. Niemal każdy z nas ma kontakt z kimś, kto został zraniony przez
aborcję. „Jest w nas tak wiele rozpaczy i poczucia beznadziejności – mówi
Vicky Thorn – Uzdrowienie jest jednak
możliwe.”
Abby, która również przeżyła uzdrowienie wewnętrzne za pośrednictwem
programu „Rachel”, podsumowuje swoją duchową drogę następująco: „Program pozwolił mi doświadczyć miłości
i przebaczenia Boga – czego wcześniej
czułam się całkowicie niegodna. Zawsze będę żałowała dokonanej aborcji. Jest to część mojej przeszłości, ale
za łaską Boga ta przeszłość już nie defi-

niuje tego, kim jestem dzisiaj”.
„Rozmowa o tych sprawach z osobą, która pomoże skonfrontować się
z bólem i poczuciem winy oraz wskaże na Jezusa, ma ogromne znaczenie”
– mówi Vicky. „Te kobiety mówią mi:
«Aborcja była najgorszym wydarzeniem mojego życia». Jednak przechodząc przez proces uzdrowienia, mówią
również: «Spotkałam Boga! On wyprowadził mnie na wolność!».” Poprzez
miłosierną posługę członków programu
„Rachel” i innych podobnych inicjatyw
w Kościele, osoby, które niegdyś uwierzyły w kłamstwo, doświadczają uzdrowienia i wyzwolenia przez prawdę.

W POLSCE REKOLEKCJE DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM ABORCJI PROWADZONE SĄ M.IN. W MARIAŃSKIM
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ. ŚWIADOMOŚĆ BÓLU, JAKI PRZEŻYWAJĄ KOBIETY, KTÓRE DOKONAŁY ABORCJI, ALE RÓWNIEŻ CIERPIENIE MĘŻCZYZN,
KTÓRZY NIE OCHRONILI MATEK SWOICH DZIECI CZY
NAKŁONILI JE DO DOKONANIA ABORCJI, BYŁY POWODEM OPRACOWANIA PROGRAMU REKOLEKCJI „ABORCJA: KOBIETA, MĘŻCZYZNA, DZIECKO”.

Ann Bottenhorn

Przedruk ze
„Słowa wśród nas” nr 3/2014
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Tadeusz Pulcyn

U Matki Pocieszenia
w Orchówku
P

rzed północą pierwszego dnia
września – wspominam wydarzenie
sprzed 25 lat – Orchówek pulsował życiem. Miejscowi spieszyli się na Maryjną Pasterkę do swojego sanktuarium,
które już od wielu godzin wypełnione
było po brzegi przez pielgrzymów. Ale
i wokół świątyni było tłumnie. Pątnicy
– z bliska i z daleka – przybyli na nocne
czuwanie przed koronacją Orchowskiej
Pani – Matki Pocieszenia.
Pasterce przewodził o. Flavio Roberto Carraro, generał zakonu kapucynów. Jego słowa – „Fratelli e sorelle!
Magníficat ánima mea Dóminum. Et
exsultávit spíritus meus in Deosalutári
meo …” – echo niosło hen, po nadbużańskich błoniach, gdzie pospiesznie
budowany był ołtarz: centrum wyczekiwanego spotkania.
Po Pasterce sanktuarium tętniło
modlitwą franciszkańskiej młodzieży
do rana. A potem szerokim strumieniem spływała z kościelnego wzgórza
odpustowa procesja. Stałem wtedy –
25 lat młodszy, bardziej niż dziś uparty
i niegrzeczny – na jednym z przęseł ołtarzowej konstrukcji. – „Proszę natychmiast stamtąd zejść, bo …” – posypały
się gromy stróżów porządku w miejscu
dziś historycznym i świętym. Ale czyż
można było sobie odmówić widoku
ponad czterdziestotysięcznej rzeszy
wiernych nadciągającej przed ołtarz,
a w niej barwnego korowodu z feretronami i bogato zdobionymi wieńcami
dożynkowymi bodaj z całego Podlasia?
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Religijna nawałnica szła pod dyktando
trąb i bębnów mundurowych orkiestr.
Wizerunki Matki Bożej kołysały się
w ramionach mężczyzn i kobiet jak
na morskich falach, a Maryjne szarfy
w rękach dzieci i młodzieży wybrzuszały się na wietrze jak żagle – można by
rzec – niebiańskiej floty. Ten osobliwy
rejs pod lazurowym niebem – ze śpiewem Litanii Loretańskiej – zdawał się
nie mieć końca. Ale miał.
Przystanią była liturgia Mszy św.
pod przewodnictwem ordynariusza
siedleckiego, bp. Jana Mazura, z homilią abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza
apostolskiego, tego dnia również papieskiego koronatora. Mówił między innymi: „Przybyliście tutaj, do swojej Matki,
aby umocnić wiarę, aby ożywić nadzieję, że zarówno w życiu indywidualnym,
rodzinnym, jak i społecznym zwyciężył
duch prawdy, miłości, sprawiedliwości
i poszanowania godności człowieka, że
dobro okaże się mocniejsze od zła”.
Po homilii arcybiskupa nuncjusza
o. dr Gabriel Bartoszewski – inspirator
i moderator tego religijnego wydarzenia – odczytał pismo Kongregacji ds.
Kultu Bożego, sygnowane przez Ojca
Świętego Jana Pawła II, zezwalające
na koronację Matki Bożej z Dzieciątkiem czczonych w łaskami słynącym
orchowskim obrazie. Akt koronacji
2 września 1990 roku nastąpił przy
dźwiękach fanfar.
Od tamtego czasu mija 25 lat. Zgodnie z regułą franciszkańską co 3 lata

lub co 6 zmieniali się gospodarze orchowskiego sanktuarium. Obecnie jego
kustoszem, a jednocześnie proboszczem parafii i gwardianem klasztoru,
jest o. Wojciech Gwiazda.
– Przyznam się – mówi o. Wojciech
– że jechałem tu z pewnym niepokojem.
To moja pierwsza posługa przełożonego; bywałem tu jedynie przejazdem.
Słyszałem tylko od moich poprzedników, że „nie jest łatwo tu pracować”.
Tymczasem po prawie trzech latach
pobytu w Orchówku jestem zadziwiony
dobrocią, serdecznością, sumiennością
i aktywnością parafian i okolicznych
wiernych – czcicieli Matki Bożej Pocieszenia. Podlasianie to lud o wielkim
sercu i żywej wierze, zdolny do ofiar
i poświęceń.
Udało się nam zrobić wiele rzeczy
materialnych w kościele i klasztorze,
ale także w sferze ducha. Ożywiają
nas wspólne nabożeństwa, ale i pielgrzymki, które co jakiś czas odbywamy
zarówno w kraju, jak i za granicą. To
wszystko sprawia, że nasze więzi się
zacieśniają, że nasze spotkania przed
obliczem Matki Bożej Pocieszenia mają
wymiar prawdziwie wspólnotowy.
Dziś Orchowska Królowa, Matka
Boża Pocieszenia w parafii pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika, przygotowuje
się do przyjęcia jubileuszowych gości.
– Centralne uroczystości – informuje o. Wojciech – odbędą w dniach 29-30
sierpnia. Już rozesłałem wstępne zaproszenia do licznych samorządowców,

poprosiłem burmistrzów gmin, aby nie
organizowali lokalnych dożynek czy innych imprez w tych dniach i zarezerwowali sobie czas na nasz odpust.
Od lat – zaznacza gospodarz parafii – pielęgnowana jest w Orchówku
tradycja, że w wigilię odpustu odprawiamy Mszę św. o 18.00 do Matki Bożej
Pocieszenia, a później z Jej obrazem,
z lampionami wokół niego, wyruszamy
procesyjnie na miejscowy cmentarz.
W drodze modlimy się na różańcu, polecając Maryi parafian, którzy w ostatnim roku odeszli do Pana. W ostatniej
tajemnicy przywołujemy ich z imienia
i polecamy Bogu ich żyjące rodziny.
Potem wracamy do kościoła na Apel
Jasnogórski, a po nim rozchodzimy się
na noc do domów. Nazajutrz zaś jest
sprawowana suma odpustowa o 11.30.
Głównymi celebransami jubileuszowej liturgii Mszy św. będą – siedlecki
ordynariusz biskup Kazimierz Gurda i drohiczyński biskup senior An-

Pierwszy kościół katolicki w Orchówku – przy którym biskup chełmski Mikołaj Kościelecki
erygował parafię pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika – stanął w roku 1507. A że położony był
na miejscu zagrożonym wylewami Bugu, około roku 1600 pobudowano nową świątynię na wzgórzu. Dziesięć lat później parafię powierzono Zakonowi Eremitów św. Augustyna (augustianom).
Obecna świątynia została zbudowana – według projektu Pawła Fontany – w latach 17701777. W tych latach także augustianie wybudowali przy niej klasztor, który władze carskie
skasowały w roku 1864; zakonników wywieziono do klasztoru w Wieluniu. Trzy lata później carat zlikwidował parafię rzymskokatolicką w Orchówku, przekazując kościół unitom,
a w roku 1876 zniósł unię i kościół był zamknięty przez 11 lat. Zaś w 1887 roku został
zamieniony na cerkiew.
Dopiero w 1918 roku świątynia w Orchówku wróciła we władanie Kościoła katolickiego.
Między innymi za sprawą Maksyma Kossyka (1848-1925), duchowego przywódcy miejscowej ludności, który po I wojnie światowej z kilkoma innymi mieszkańcami Orchówka wybrał
się do Rzymu, gdzie na audiencji u papieża Piusa X optował za przywróceniem kościoła
w Orchówku dla kultu katolickiego.
W roku 1931 biskup podlaski Henryk Przeździecki reerygował w Orchówku parafię.
W tym też roku – 13 czerwca – wróciły do świątyni po kilkudziesięcioletniej „tułaczce” (sprowadzone były przez augustianów) siedemnastowieczne, łaskami słynące, obrazy Matki Bożej Pocieszenia i św. Antoniego z Padwy.
Orchowska świątynia nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. A dwa lata po
jej zakończeniu ówczesny biskup podlaski Ignacy Świrski przekazał kościół i duszpasterstwo
parafialne Zakonowi Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Zakonnicy początkowo zamieszkali
w drewnianej plebanii, potem – w latach 1982-1983 – wybudowali jednoskrzydłowy murowany klasztor, wzorowany na dawnym klasztorze augustianów, w którym mieszkają do dziś.
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toni Pacyfik Dydycz. A w przeddzień
centralnych uroczystości o. Wojciech
przewiduje spotkanie z ministrem prowincjalnym kapucyńskiej wspólnoty
i kustoszami, którzy przed nim byli
w orchowskim sanktuarium.
Ojciec kustosz „odkurzył” już trzy
tomy Księgi Łask, które były wyłożone
w kościele od czasu koronacji. Niektóre
wpisy – parafian i gości – zostaną opublikowane w jubileuszowej broszurze
obok fotografii i informacji prasowych,
przypominających podlaskie świętowanie sprzed ćwierćwiecza. Te słowa
zapisane w księgach to świadectwa, że
Matka Boża w Orchówku nieustannie
obdarowuje łaskami. Wzruszające są
podziękowania za powroty do zdrowia
z różnorakich chorób czy za szczęśliwe narodziny dzieci. Chwytają za serce
oświadczenia rodziców, że za przyczyną
Matki Pocieszenia ich córki i synowie
wracają z manowców – zrywają z nałogami, na nowo odkrywają Bożą moc
i doświadczają Bożego Miłosierdzia.
– Tak, nasze sanktuarium żyje –
potwierdza stanowczo o. Wojciech. –
Świadczą o tym nie tylko liczne wizyty
pielgrzymów i spektakularne podziękowania dla Matki Bożej. Chciałbym
zaznaczyć, że w naszej świątyni taką
samą czcią jak Matka Boża otoczony
jest św. Antoni z Padwy, którego odpust
obchodzimy 16 czerwca. Tego dnia nasz
kościół nie mieści wszystkich jego czcicieli. Podobnie – ciasno – jest podczas
nabożeństw majowych i różańcowych
w październiku.
W tym roku – jubileuszowym – zapraszamy i miejscowych, i pielgrzymów
w lipcu i sierpniu na nowennę w 9 sobót
wakacyjnych. Zwykle na nabożeństwa
sobotnie przychodzą najbardziej gorliwi czciciele Matki Bożej Pocieszenia,
a wśród nich róże Żywego Różańca, dla
których po Mszy św. zawsze głoszona
jest konferencja. W każdą zaś pierwszą sobotę miesiąca celebrujemy Mszę
za Ojczyznę i za Radio Maryja – relacjonuje ojciec proboszcz.
Tutejsi doceniają jego troskę o sanktuarium. – Dopiero za jego czasów –
mówi Krystyna Kisiel, przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Orchówku
– mamy dostęp do naszej Matki przez
cały dzień. Założył monitoring, alarm
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i sanktuarium od rana do wieczora jest
otwarte. Już w pierwszym roku swego
„urzędowania” wycyklinował podłogę,
założył dodatkowe grzejniki i ocieplacze na ławki. Teraz w naszym kościele
jest ciepło, przytulnie, czysto i miło.
Ponadto – ciągnie pani Krystyna
– ojciec proboszcz przy pomocy życzliwych ludzi postarał się o fundusze
unijne, dzięki którym dookoła kościoła
są ułożone chodniki z granitu i kościół
nareszcie jest oświetlony z zewnątrz,
co ułatwia nam jesienną i zimową porą

uczęszczanie na Msze, ale także sprawia, że nocą nasze sanktuarium jest widoczne z daleka.
W tak krótkim czasie udało się o.
Wojciechowi zrobić wiele. – To dzieło
wspólne pięciu braci – tłumaczy. – Razem podejmujemy różne prace na miejscu i poza Orchówkiem; poza tym mamy
wielu oddanych parafian, o czym wspominałem wyżej, i życzliwych urzędników oraz samorządowców w naszej
gminie, a także liczne grono sponsorów
i dobrodziejów – to dzięki ich wydat-

nej pomocy udało się nam zrealizować
wiele projektów. Nigdzie dotąd nie doświadczyłem takiej życzliwości ludzi jak
tu – w Orchówku i we Włodawie. Pamiętamy o nich codziennie przed obliczem
naszej Matki.
Parafianie o proboszczu mówią: To
ksiądz Maryjny. – To prawda, że jest
mi bardzo bliska pobożność maryjna
– przyznaje o. Gwiazda. – Jako kleryk
byłem we włoskim Loreto na praktyce
duszpasterskiej, tam urzekł mnie kult
Matki Bożej Loretańskiej; setki piel-

grzymów z całego świata codziennie
powierzało Maryi swoje sprawy. Tam
pierwszy raz odczułem, jak wielką ma
Ona moc. Potem, po powrocie do kraju,
już nie było dnia bez różańca i modlitwy
do Matki Zbawiciela. Byłem też w Loreto jako diakon i kapłan spowiadający
w Roku Jubileuszowym. Poruszały mnie
wspólne modlitwy Polaków i Włochów.
Serce rosło, gdy razem śpiewaliśmy
„Madonna Nera”. Przed przyjściem
do Orchówka pracowałem w naszej
placówce w Olsztynie, gdzie jest Matka

Boża Miłosierdzia. Tam mój kult maryjny się umocnił i pogłębił.
Ojciec Wojciech jest duchowym synem św. Franciszka od czasów szkolnych. „Wychowywał się” u kapucynów
w Lubartowie; był przez nich katechizowany, wiele lat był ministrantem i lektorem, potem aktywnym uczestnikiem
kapucyńskich rekolekcji oazowych.
– Czy nie żałuje Ojciec swojego wyboru kapucyńskiej drogi? – pytam prowokująco. – Przecież mógłby Ojciec robić w życiu coś innego; sądząc po zna-

37

komicie zrobionej stronie internetowej
(www.orchowek.kapucyni.eu), mógłby
Ojciec być informatykiem.
Nie, nie żałuję niczego – uśmiecha
się skromny zakonnik. – Franciszkanizm realizowany przez zakon, w którym jestem, to moje prawdziwe życie.
Będąc w kapucyńskiej wspólnocie,
utożsamiam się ze słowami Pana Jezusa: „Zaprawdę powiadam wam, nie ma
takiego, kto by opuścił dom albo braci,
albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo
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dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie...”
(Mk 10, 26-30).
Przede wszystkim kocham franciszkańskie ubóstwo. Ono jest tak zasobne
pod wieloma względami, że mogę się
nim dzielić z innymi.
– Pan bywa w kapucyńskich wspólnotach, czy widzi pan, czym się one
wyróżniają od innych? – No widzę – odpowiadam zaskoczony. – Więc czym?
– niecierpliwi się orchowski gwardian.

– Gościnnością – strzeliłem. – Właśnie!
– zawołał, otwierając ramiona. – Zapraszam do Matki Pocieszenia, nie tylko
z okazji wielkich uroczystości!
Tadeusz Pulcyn
PS. O gościnności orchowskich kapucynów wiele dobrego słyszałem m.in.
od grupy AA z Chełma, która już parokrotnie w salach klasztornych organizowała mityngi, a w przyklasztornym
ogrodzie spotkania przy ognisku.
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4 z 12 kroków:

Warto poznać samego siebie.
CHCĄC NIE CHCĄC, JESTEŚMY NA SIEBIE SKAZANI. SPĘDZAMY ZE SOBĄ MNÓSTWO
CZASU I TO SIĘ NIE ZMIENI. NIGDY. MAMY SIEBIE. MIMO TEJ OCZYWISTEJ KONSTATACJI
NIE BRAKUJE OSÓB, KTÓRE WOLĄ WIEDZĘ O SOBIE CZERPAĆ OD INNYCH, DOMAGAJĄC
SIĘ ODPOWIEDZI NA PYTANIE, CO MAJĄ MYŚLEĆ LUB, O ZGROZO, CO CZUJĄ!

KROK 4
Dokonaliśmy gruntownego i odważnego obrachunku naszego wnętrza.
NIE BIERZCIE WIĘC WZORU
Z TEGO ŚWIATA, LECZ PRZEMIENIAJCIE SIĘ PRZEZ ODNAWIANIE UMYSŁU, ABYŚCIE UMIELI ROZPOZNAĆ,
JAKA JEST WOLA BOŻA: CO JEST DOBRE, CO BOGU PRZYJEMNE I CO DOSKONAŁE (RZ 12, 2).
Jabłka skradzione i zgniłe
Jabłka w Edenie były kradzione, to
nie ulega wątpliwości. Ta kradzież była
kosztowna i skazała człowieka na poszukiwania od nowa tego, co jest dla
niego dobre. By było ciut łatwiej i nie
całkiem po omacku, Pan Bóg wyposażył
go w uczucia. Zwykle są niezauważane i wypierane, ale kiedy próbujemy
je odszyfrować, zyskujemy naturalny
GPS (Głos Pana Sumienia). To właśnie uczucia sprawiają, że nie trwamy w autodestrukcyjnych postawach.
Gdy wstydzę się kradzieży, łatwiej mi
z niej zrezygnować. Gdy smuci lub
trwoży mnie zły stan zdrowia, zwykle
idę do lekarza. Gdy za kimś tęsknię,
staram się
odbudować relację. To
wszystko dzieje się, gdy mamy kontakt
z własnymi uczuciami, ale zanim to się
stanie bywa, że kierujemy się jedynie
„poczuciami” – zwłaszcza dwoma – poczuciem krzywdy i poczuciem winy.
Ten krzywdo-win i wino-krzywd, po-
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pularny i bardzo szybko pleniący się
chwast, czyni z nas niewolników własnych lęków, egoizmu oraz praktykami
masochizmu duchowego. Dzięki temu,
że możemy jak iskra w elektronie przeskakiwać z winy na krzywdę, a gdy to
nas wykończy, z krzywdy na winę, funkcjonujemy w bardzo destrukcyjnej, ale
stwarzającej iluzję równowagi, niewoli.
W takim potrzasku nie mamy tak naprawdę możliwości ani kompetencji,
by podjąć decyzję, dokonać wyboru
w sposób wolny i zgodny z samym sobą.
Dlaczego? Bo nie wiemy, kim jesteśmy.
Może nawet nie chcemy tego wiedzieć,
ponieważ ta wiedza nieuchronnie zmusza nas do konfrontacji z prawdą. To ja
jestem odpowiedzialny za moje szczęście lub nieszczęście. To ja jestem odpowiedzialny za to, kim się stałem,
kim jeszcze mogę się stać. Niezależnie
od tego, jak wielu doradców i pomocników związaliśmy ze sobą, oni nie przeżyją za nas naszego życia. To jedno, jedyne, moje wyjątkowe życie mogę przeżyć tylko ja sam. Jeżeli pójdziemy po
wiedzę o sobie zbrojni w światło Boga,
poznamy istotę własnych błędów.
Zdjęcie
Krok czwarty nie jest pręgierzem
ustawionym na rynku dla naszej hańby
i naszego poniżenia. Nie jest też sądem doraźnym nad naszymi grzechami.
Krok czwarty to ciemnia zakładu fotograficznego, to zdjęcie zrobione polaroidem, to wnikliwy szkic nas samych,

wykonany przez doskonałego artystę.
W kroku czwartym doświadczamy tego
wszystkiego, co Pan Bóg pozwolił nam
zobaczyć o sobie i przyjąć jako część
naszej własnej historii, naszego krzyża,
uzdolnień, ograniczeń, naszych relacji,
aby potem doświadczyć uwolnienia.
Gruntowny obrachunek moralny, jakiemu poddajemy się w kroku czwartym,
ma być inwentaryzacją, rodzajem bilansu zysków i start, analizą mocnych
i słabych stron, mapą relacji zerwanych
i kontynuowanych, trudnych i afektywnych. Po co to wszystko? Po to, bym znalazł odpowiedź na pytanie, kim jestem,
bym zapomniał o rolach, w których ja
sam i różni reżyserzy obsadzali mnie
100 razy dziennie. „Nie sądźmy, a nie
będziemy sądzeni”. Czy da się prościej
opisać sposób na zbawienie? Nie sądź!
Nie skazuj się na śmierć! W czwartym
kroku mamy zobaczyć sprawy, jakimi
są. Bez oceniania ich. Nie znaczy to, że
mam utwierdzić się w błędach i wrzucić
tryb „takiego mnie stworzyłeś, takiego
mnie masz”. Chodzi o to, by przestać
grać. Jeśli nie przestaję traktować innych jak pionki w grze, warto zarzucić
całą grę. Nie musimy udawać, racjonalizować, uzasadniać. Nie musimy!
Obłędny rycerz
Niechęć do zobaczenia siebie takimi, jakimi jesteśmy, najczęściej jest tak
wielka, że kreujemy całą gamę zasłon
i uników, które zmieniają nas w rycerzy złej sprawy, rycerzy pędzących

od błędu do błędu, rycerzy o-błędu. Potrafimy skryć
się za płaszczem wyparcia, „zapomnieć” o fundamentalnych sprawach w naszej historii, by, broń Boże, nie
podjąć decyzji. W zakłamywaniu prawdziwego obrazu
siebie świetnie sprawdza się także zbroja zaprzeczania. Bagatelizujemy i pomniejszamy problemy, które
trzymają nas za gardło i energicznie nami potrząsają. Przeważnie skuteczny też bywa (na krótką metę)
miecz oskarżania. Potrafimy nieżyjącym już od lat
rodzicom przypisać winę za to, że nie mamy pracy,
żony i samochodu, a sytuacji politycznej XIX-wiecznej
Francji naszą dzisiejszą biedę. Miecz oskarżenia jest,
rzecz jasna, mieczem obosiecznym i rani nas straszliwie – zachwaszczaniem serca i poczuciem krzywdy.
Poręczny jest też mieszek z fałszywą monetą racjonalizacji, która pomaga usprawiedliwić rzeczy nie
do usprawiedliwienia. Gdy na przykład przegramy samochód w grze hazardowej, będziemy z mocą przekonywać siebie i świat, że to z pożytkiem dla zdrowia, bo
przecież nie ma to jak codzienny spacer. Rynsztunek
o-błędnego rycerza, jakim stajemy się w wyniku tych
wszystkich zabiegów, może uzupełniać kuta uogólnieniami tarcza, zza której krzyczeć będziemy po swoim
błędzie czy grzechu, wskazując, że przecież wszyscy
tak robią. Dobrze przywdziać też szyszak projekcji,
który pozwoli nie przyjąć żadnej informacji od bliźniego, z góry zakładając, co i o czym chce powiedzieć i polemizując ze swadą z jeszcze nie wygłoszonymi przez
niego tezami. To pomaga uniknąć promieni prawdy
o nas. Dobrze mieć też ciężki i kuty hełm intelektualizacji. Nic tak dobrze nie izoluje od uczuć jak ten hełm.
Po co czuć, skoro mogę wznieść się na wyżyny intelektualnej dysputy i nie roniąc kropli łez, zdać relację
ze śmierci osoby najbliższej. Każdy z błędnych rycerzy
powinien mieć też (i zwykle ma) rumaka, na którym
się przemieszcza. Wchodzę w ostry konflikt z żoną, bo
z szefem, na którego jestem wściekły, nie miałem odwagi. Hajda na rumaka i dawaj, szturmujmy na żonę,
która na pewno nie odda. Obłędnemu rycerzowi brakuje jeszcze sztandaru projekcji, którym wymachuje
na prawo i lewo, bo krzycząc na innych za głupie postępowanie, zapomina, że przecież tak samo sam robi
codziennie. Smutny jest widok obłędnego rycerza.
Co panu dolega?
Kiedy przychodzimy do lekarza, a proces 12 kroków to jest spotkanie z Lekarzem, zwykle pada pytanie: „Co panu dolega?”, „Co pani jest?”. Jesteśmy
proszeni o opis objawów, nie o diagnozę. I jeśli boli
nas brzuch, to zwykle lekarz leczy nam brzuch, a nie
ucho. Z Panem Bogiem jest podobnie. Też pyta: „Co
chcesz, bym ci uczynił?” I czyni, ale o stokroć więcej.
Ślepiec nie tylko odzyskał wzrok, ale także sumienie,
godność, łaskę. Kiedy robimy krok czwarty po raz
pierwszy (na szczęście kroki nie są jednorazowego
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„Pisać o Maryi, służyć
Maryi, kochać Maryję”

użytku), zwykle widzimy w sobie tylko kłębowisko
chorób, zranień, zapętleń i szańców obronnych,
które nas obezwładniają. Ale już pierwsza wizyta
we własnym wnętrzu pozostawia niezapomniane
doświadczenie przebywania w świetle.
Te chwile odważnego spojrzenia na siebie,
zwykle krótkie za pierwszym razem, dają wzruszające doświadczenie widzenia spraw, jakimi one są.
To jest łaska, prawdziwy dar. To jest owe „Panie,
abym przejrzał”.

TO JEST HASŁO PRZEWODNIE „KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO”, PISMA
OSÓB MODLĄCYCH SIĘ NA RÓŻAŃCU I NOWENNĄ POMPEJAŃSKĄ.

Próżny lub zgorzkniały
Kiedy przejrzymy, choćby na jedno oko, zaczynamy widzieć, że ten cały rynsztunek obłędnego rycerza, który na sobie nosimy, wcale nam
nie pasuje. Dawno z niego wyrośliśmy. Przydawał się, gdy jako małe dzieci chcieliśmy uniknąć
konsekwencji. Kiedy dorośliśmy, okazał się tylko
śmieszną zabawką, która ciąży, wypaczając nasze
dojrzewanie i rozwój. I kiedy zaczynamy widzieć
w sposób jasny, bez cienia wątpliwości, że jest
w nas ogrom tego złomu, brudu i ciężaru, który
należałoby oddać i porzucić, właśnie wtedy pojawia się podszyta lękiem przed nieznanym pokusa,
żeby zatrzasnąć drzwi i zostać w tym, co znajome. Wydaje się nam, że oddanie tego wszystkiego
postawi nas w całkowitej nagości przed światem,
skaże na śmieszność i poniżenie. Każdy będzie
mógł nas sobie pooglądać, ocenić, dotknąć, upokorzyć. Nie będzie tak! Jeżeli staniemy w prawdzie przed Bogiem, to On będzie naszą osłoną. On
będzie gwarancją naszego ocalenia i zdrowia. Czy
to nie daje poczucia bezpieczeństwa? Owszem,
ale prawie natychmiast włącza się mechanizm porównań. Nie chcemy zrezygnować z kłamstwa, bo
przecież inni kłamią. Nie chcemy stać się uczciwi,
bo przecież świat oszukuje nas na każdym kroku.
Desiderata, która we wspólnotach „12-to krokowych” ma szczególne miejsce, daje nam radę,
byśmy nie porównywali się z innymi, ponieważ
zawsze będą lepsi i gorsi od nas. Jest tylko jedna
osoba, do której mogę i powinienem się stale porównywać. Tą osobą jestem ja sam. To do siebie
samego sprzed miesiąca, roku, czy sprzed 5-ciu
lat mogę się porównać. Tylko takie odniesienie
daje mi niezakłamaną informację, czy idę w dobrą,
czy raczej w złą stronę.
I może wtedy, gdy zgodzimy się zarówno
na pozytywne, jak i negatywne kawałki własnego
ja, własnej historii, własnego charakteru, zrozumiemy, że jesteśmy najlepsi na świecie, a nawet
we wszechświecie, przynajmniej w jednym – w byciu sobą. Więc bądźmy sobą, bo nikt inny nami być
nie może.
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Jacek Racięcki
Terapeuta uzależnień, autor programu radiowego „Poradnia uzależnień”, prowadzący warsztat rozwoju „Wreszcie żyć – 12 kroków
do wolności” według programu „12 kroków dla chrześcijan”.

Rafał Brzeziński
Dziennikarz, autor strony www.dwunasty.pl, programu „12 KROK”
w Telewizji Republika i Radiu Warszawa, prowadzący warsztat rozwoju „Wreszcie żyć -12 kroków do wolności”, według programu „12
kroków dla chrześcijan”.

Dla tych, którzy nie chcą być bezradni:
www.twojasprawa.org.pl
Warsztaty rozwoju duchowego
www.12krokow.com.pl
Rys. Bartłomiej Różycki, scen. Rafał Porzeziński,
ilustracje z Wydawnictwa „KROKI PO AKRON”

isją czasopisma „Królowa
Różańca Świętego” – kolorowego, 40
stronicowego, ukazującego się 5 razy
w roku – jest promowanie „NOWENNY
POMPEJAŃSKIEJ” i formacji duchowej
w świetle obietnicy Matki Bożej: „Kto
szerzy Różaniec, nie zginie”.
Pismo jest adresowane do wszystkich, którzy chcą być blisko Matki
Niebieskiej i modlitwą różańcową wypraszać łaski dla siebie, rodziny, bliskich i przyjaciół. W każdym numerze
drukujemy aż 8 stron świadectw! Można w nim również przeczytać o niezwykłych religijnych wydarzeniach, między
innymi o mało znanych objawieniach
Matki Bożej i Jej przesłaniach.
Słowem, nasz kwartalnik łączy
wszystkich, którym bliska jest Matka
Boża, którzy chcą Jej służyć i modlić się
do Niej.
Drogi Czytelniku! Zapoznaj się
z naszym pismem, które szerzy kult
Królowej Różańca z Pompejów i dołącz
do nas! „Różaniec łączy!” – potraktuj te
słowa jako znak, że Maryja poprzez lekturę Jej czasopisma chce Cię zaprosić
do zmiany życia, oparcia go na modlitwie różańcowej.
Ks. dr Jan Glapiak,
asystent kościelny „Królowej Różańca
Świętego”,
diecezjalny moderator Żywego Różańca
ŚWIADECTWA
Tata poradził sobie
Piszę to świadectwo niemal rok po
odmówieniu nowenny w intencji trzeź-

wości mojego taty. Jakiś czas temu
zaczął „zaglądać” do kieliszka. Choć
nigdy wcześniej nie miał problemu z alkoholem i nie wydarzyło się nic, co by
mogło go ku temu skłonić, zaczął upijać się niemal codziennie. Oczywiście,
były prośby, groźby i rozmowy. Ojciec
przestawał pić, ale zdarzały się chwile
„słabości” (tata często przebywa poza
domem i wtedy pojawia się „okazja”).
Postanowiłam odmówić w jego intencji nowennę. W zeszłym miesiącu
przekonałam się, że nowenna przyniosła skutek – tata niemal miesiąc mieszkał sam (mama wyjechała) i w tym czasie zachował zupełną trzeźwość, choć
miał wiele okazji do tego, by wypić.
Wiem, że to za sprawą Maryi tata poradził sobie z problemem alkoholowym.
Chwała Panu!
Urszula
Patrzyła na mnie z dezaprobatą
Obecnie jestem w trakcie odmawiania piątej nowenny pompejańskiej.
Pierwszą zacząłem odmawiać 26 lutego 2014 roku. W trakcie odmawiania
różańca przestałem pić alkohol (byłem
od wielu lat tzw. „weekendowym alkoholikiem”), co obiecałem Maryi już
pierwszego dnia odprawiania nowenny.
Niestety, po 10 dniach trwania
w trzeźwości przyrzeczenie złamałem!
Pewnej nocy, we śnie, zobaczyłem Maryję, która popatrzyła na mnie z taką
dezaprobatą, że po prostu poczułem
wstyd. Od tamtej pory (dokładnie
od 239 dni!) jestem abstynentem, co
przychodzi mi bez większego trudu.
O tym, że jestem alkoholikiem, dowiedziałem się wówczas, gdy przesta-

łem pić. Nie zdawałem sobie z tego
sprawy; przecież tylko „rozpuszczałem”
stresy dnia, by móc spać. Dzisiaj rozumiem, jak wielką łaską obdarzyła mnie
Maryja. Teraz mogę spokojnie chodzić
w sklepie między półkami z piwem i…
nic. Są mi one obojętne. Nie czuję żadnej pokusy. A wcześniej? „Żabka mrugała do mnie okiem”, a ja szedłem i kupowałem...
Pragnę dodać, że od bardzo wielu
lat miałem nawyk obgryzania wnętrza
policzków i języka. Zawsze miałem poranioną jamę ustną. Dzięki modlitwie
pozbyłem się tej obsesji.
Od czasu odmawiania pierwszej nowenny żyję również w czystości, z czym
miałem poważny problem już od młodości.
Trzecią
nowennę
odmówiłem
z prośbą o spokój duszy zmarłych z rodziny; ufam, że ta modlitwa pomogła im
osiągnąć zbawienie. Kolejną nowennę
odprawiłem w intencji żony, która odeszła ode mnie. W efekcie tej modlitwy
w moim zlodowaciałym dotąd sercu pojawiły się uczucia; potrafię znowu np.
zapłakać.
Piątą nowennę zanoszę przed tron
Maryi z gorącą prośbą o nawrócenie
synów. Jeszcze nie wszystkie moje prośby zostały wysłuchane, ale trwam w ufności.
Pragnę się również podzielić własnymi spostrzeżeniami. Gdy zaczynam
kolejną nowennę, diabeł szaleje: mąci
moje myśli i uczucia; odnoszę wrażenie,
że wdziera się w moje życie, w relacje
z innymi (raz nawet – za radą spowiednika – poszedłem do zakonnika egzorcysty, ale na szczęście okazało się, że
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wszystko jest ze mną w porządku). Zazwyczaj przez pierwsze dwa tygodnie
nowenny jest mi bardzo trudno; potem
jest już zdecydowanie łatwiej.
Pragnę jeszcze dodać, że wzrastam
w wierze, pozostaję w autentycznych
relacjach z Jezusem, poznałem smak
Bożego, wewnętrznego pokoju i ukojenia.
Wiesław
Chciałam rzucić różańcem o ścianę
Pragnę podzielić się świadectwem
łaski, której za przyczyną Matki Bożej
Pompejańskiej doświadczył mój mąż.
Jesteśmy małżeństwem od piętnastu
lat. Mąż był i jest dobrym człowiekiem,
ale zawsze miał alkoholowe „ciągotki”,
które przerodziły się w chorobę alkoholową, trawiącą naszą rodzinę niczym
rak. Nie chcę rozpisywać się, jak wygląda życie z alkoholikiem, bo większość
ludzi zetknęła się z tym problemem.
Dość powiedzieć, że każdy poranek to
wielka niewiadoma i lęk (jak będzie wyglądał kolejny dzień), niepokój dzieci
i ich brak szacunku do ojca, moja niepewność, bo nie wiem, co dalej… Każdy ma swoich „cyrenejczyków” i ja ich,
dzięki Bogu, miałam! Dobrym słowem
i finansowo pomagali mi rodzice, bracia, przyjaciele.
Cały czas modliłam się za męża, bo
widziałam, jak bardzo cierpi. Czasem
go nienawidziłam za krzywdę, którą
nam wyrządza, ale częściej widziałam,
że jest bezsilny, że sam nie da rady wyrwać się z nałogu. Odmawiałam więc
nowennę pompejańską w jego intencji.
Przyznam, że nie wiem, ile razy, ponieważ tak naprawdę sama czerpałam
z niej siłę. Zauważyłam pewną zależność: za każdym razem, gdy zaczynałam modlitwę, mąż zaczynał pić coraz
bardziej! W trakcie odmawiania ostatniej nowenny czułam się tak bezsilna,
że chciałam rzucić – wybacz mi, Matko
– różańcem o ścianę! Nie poddałam się
jednak. Wiedziałam, że diabeł też walczy, a mój mąż pił już tydzień, nie jadł,
nie przychodził do domu.
Nadszedł dzień, kiedy postanowiła
zainterweniować też jego siostra. Mąż
siedział jeszcze pijany i płakał. Płakał
i twierdził, że nie ma siły. Zapytałam go,
jak mu pomóc. Poprosił o zawiezienie
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do ośrodka zamkniętego na leczenie.
Wcześniej, gdy trzeźwiał, rozmawialiśmy na temat leczenia, ale nigdy nie był
w stanie podjąć decyzji. Teraz sprawy
potoczyły się błyskawicznie – dwa dni
przed zakończeniem ostatniej nowenny
pompejańskiej odwiozłam go na leczenie. Chwała Panu!
Dzisiaj zaczyna się piąty miesiąc
jego trzeźwości. Przed mężem jeszcze
długa droga, ale wiem, że on ma już
świadomość swojej choroby i tego, że
prowadzi ona do śmierci i fizycznej,
i duchowej. Bez różańca i bez Matki Bożej Pompejańskiej oraz Miłosierdzia Bożego nigdy w życiu nie podołałabym tej
sytuacji. Jest jeszcze we mnie wiele ran
i wiele niepewności, ale wiem, do kogo
udać się po pomoc…
Człowieku, który czytasz te słowa,
nie poddawaj się! Proś Boga o litość
za przyczyną Jego Matki. Wiele sytuacji, po ludzku niemożliwych do rozwiązania, Pan Bóg załatwia jednym ruchem
– o ile jest to zgodne z Jego wolą! Ale
trzeba prosić i prosić, zawracać Bogu
głowę dzień i noc…
W jednym ze swoich wierszy ks. J.
Twardowski napisał: „Kiedy Bóg drzwi
zamyka, to otwiera okno”. Dla mnie tym
„oknem” jest Matka Boża z Pompejów.
Dziękuję, Maryjo!
Anka
Zdecydował się na terapię
Nowennę pompejańską zaczęłam
odmawiać w intencji trzeźwości mojego męża, który od wielu lat nadużywał
alkoholu. Jak nie pił, był dobry i kochający. Jednak czasami nie wracał na noc,
bo musiał się napić z kolegami. Zazwyczaj wtedy przeżywaliśmy tzw. „ciche
dni” lub kłóciliśmy się, co było niedobre
dla nas i dla dzieci.
Odmówiłam trzy nowenny pompejańskie w jednej i tej samej intencji,
z wielką wiarą i poddaniem się woli
Bożej. W trakcie modlitwy zmieniła
się moja postawa wobec problemu,
z którym mąż nie umiał sobie poradzić.
Zrozumiałam, że alkoholizm to ciężka choroba, która może doprowadzić
do śmierci. Pogłębiłam wiedzę na temat tej specyficznej dolegliwości i pozostałam w przekonaniu, że nie mogę
przecież gniewać się na mojego kocha-

nego męża za to, że jest chory! On nie
panował nad sobą, alkohol rządził jego
życiem i naszym rodzinnym przy okazji
też.
Różaniec bardzo mnie wyciszył;
na wiele rzeczy i ludzi zaczęłam patrzeć
w innym świetle – w świetle wiary. Modlitwa różańcowa dała mi siłę do walki o moją rodzinę. Powoli zmieniał się
również mój mąż – rzadziej pił.
Ostatnią, trzecią nowennę, skończyłam jeszcze przed wakacjami i moc-

no wierzyłam, że zostanę wysłuchana.
I oto wczoraj, w święto Matki Bożej
Częstochowskiej, mój małżonek zdecydował się na terapię! Wiem, że to nie
przypadek; to Maryja wysłuchała mojej
pokornej prośby.
Musiałam podzielić się swoim świadectwem, by innym dodać otuchy i wiary, iż modlitwa różańcowa działa cuda!
Zofia
Świadectwa pochodzą z numeru 12

„Królowej Różańca Świętego”

„Królowa Różańca Świętego”

ul. Zbąszyńska 19/4
60-359 Poznań
Zamówienia: tel. 61 86 87 345, 720 123 183,
e-mail: zamowienia@rosemaria.pl
Nasze strony:
www.rozaniec.info,
www.rosemaria.pl,
www.pompejanska.rosemaria.pl
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Nowa płyta
Małgorzaty
Hutek
NA POCZĄTKU TEGO ROKU
UKAZAŁ SIĘ ALBUM „GROUNDED
IN LOVE” MAŁGORZATY HUTEK,
MŁODEJ, UTALENTOWANEJ
WOKALISTKI Z ŁODZI.

P

łyta zawiera autorskie kompozycje artystki do tekstów Czesława
Miłosza, Aleksandry Mazur i Agnieszki
Musiał. Obdarowana pięknym głosem
wokalistka budzi w nas refleksję o sprawach w życiu najważniejszych. Śpiewa,
między innymi, o poszukiwaniu prawdy,
dobra, piękna, wolności i miłości.
Towarzyszą
wokalistce: Nikola
Kołodziejczyk (fortepian), Michał Kapczuk (kontrabas), Grzegorz Masłowski
(perkusja) oraz Jakub Raczyński (klarnet basowy). „GROUNDED IN LOVE”
zawiera 12 utworów. Miłośnicy jazzu,
muzyki chrześcijańskiej, w ogóle do-
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brej muzyki – znajdą na pewno coś
dla siebie. Na mnie ogromne wrażenie
robi utwór tytułowy – „Grounded in
love”. To niezwykle dynamiczny i piękny utwór o miłości; Małgorzata Hutek
urzeka w nim wirtuozerią głosu przy
wtórze znakomitego kontrabasisty Michała Kapczuka. Moją uwagę przykuwa
również „Wiara” – słuchanie tej ścieżki
dźwiękowej jest dla mnie wielkim duchowym przeżyciem.
Kim jest Małgorzata Hutek na co
dzień? Jej codzienność wypełnia muzyka. Kiedy nie śpiewa, uczy śpiewania
innych. Wierzy, że każdy może śpiewać.

Ogromną wartość ma dla niej cisza,
spotykanie w niej Boga. „Poznawanie
Stwórcy to rzecz najbardziej fascynująca, jaka może się nam w życiu wydarzyć” – zwierza się wokalistka.
w„GROUNDED IN LOVE” to nie koniec dokonań muzycznych Małgorzaty
Hutek. Obecnie opracowuje materiał
do „Psalmów Dawidowych”. Kolejna,
nowa płyta ukaże się może jeszcze
w tym roku. Tymczasem „GROUNDED
IN LOVE” – jest już w sprzedaży.

Bro Jo

iebawem na naszych stołach zagoszczą pierwsze tegoroczne truskawki.
Czy wiecie, że 100 gramów truskawek to
jedynie 30 kalorii? Oczywiście, bez cukru
i śmietany. O tym, że truskawki zawierają dużo witamin i składników odżywczych chyba nie muszę nikogo przekonywać. Te pyszne owoce to skarbnica
witamin z grupy B, witaminy E i C
oraz błonnika, potasu, fosforu, żelaza,
magnezu. Dlatego póki są dostępne
i mamy ich pod dostatkiem, powinniśmy spożywać ich jak najwięcej.
Wiem, że większość z Was to osoby
bardzo zapracowane. Jednak truskawki
nie wymagają specjalnego przygotowania do spożycia, można je jeść na setki
sposobów. Są słodkie i nawet bez dodatków potrafią dostarczyć człowiekowi wielu przyjemności. Chcę jednak
dodać, że można je spożywać na surowo, delikatnie skropione olejem wzbogacającym ich wartość w kwasy omega
i ułatwiającym wchłanianie witaminy E,
której zawierają bardzo dużo.

Truskawkowa

Wiosna

TRUSKAWKI TO SKARBNICA WITAMIN Z GRUPY B, WITAMINY „E”
I „C” ORAZ BŁONNIKA, POTASU, FOSFORU, ŻELAZA, MAGNEZU.
100 GRAMÓW TRUSKAWEK TO JEDYNIE 30 KALORII.

Proponuję zatem koktajl truskawkowy:
Na 2 szklanki koktajlu potrzeba:
25 dkg truskawek
1-2 świeże ogórki gruntowe
2 łodygi selera naciowego
woda mineralna (jeśli nie lubicie gęstych koktajli)
1 łyżeczka dobrego oleju lub oliwy z oliwek
Jak wykonać koktajl?
Truskawki, ogórki i łodygi selera
myjemy. Następnie truskawki szypułkujemy, a ogórki obieramy ze skórki.
Truskawki i ogórki bardzo dokładnie
blendujemy. Seler naciowy możemy
zblendować albo podać go oddzielnie
do schrupania (zmiksowany seler lekko
zmienia smak koktajlu).
Do tak przygotowanych warzyw
i owoców dodajemy olej dobrej jakości.
Wśród składników podałam opcjonalnie
wodę – nie zachęcam jednak do rozcieńczania tego rodzaju koktajli.
Pozostaje mi już tylko życzyć miłych doznań – póki truskawki na polach
i w ogrodach uśmiechają się do nas i zapraszają do rozkoszowania się truskawkową wiosną.

Ten i wiele innych przepisów znajdziecie na mojej stronie internetowej
http://sekretymaleiduze.blogspot.com/.
Zapraszam serdecznie.
Szkatułka Cook
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Formalności

Kalendarium spotkań w OAT
Dni skupienia i modlitwy
Dni skupienia i modlitwy organizowane są przez konkretne grupy. Ojcowie pracujący w OAT zapewniają opiekę duchową (możliwość spowiedzi
lub rozmowy). Obok mityngów prowadzonych przez poszczególne grupy wsparcia jest także realizowany program duchowy.

Najbliższe spotkania odbędą się w terminach

Zakończenie
niedziela o 12.30

Wspólnota AA
14-17 MAJA
Grupa „Anna”
ul. Pocztowa 27A/11
Kościół św. Stanisława
70-361 Szczecin
tel. 504 901 612
28-31 MAJA
Przyjaciele grupy „Echa leśne”
ul. Bródnowska 22/12
03-439 Warszawa
e-mail: mietek-a@wp.pl
tel. 510 521 687
11-14 CZERWCA
Grupa „Jedność”
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
e-mail: zakroczym-torun@o2.pl
tel. 607 675 341
9-12 LIPCA
Grupy „Bory Tucholskie” i „Podhale”
(spotkania dla uzależnionych i współuzależnionych)
ul. Piastowska 25/9
89-501 Tuchola

Wspólnota Al-Anon
21-24 MAJA
grupy z Legionowa
(e-mail: alanonki@wp.pl)

Wspólnota DDA
25-28 CZERWCA
1-4 PAŹDZIERNIKA

Dni skupienia i modlitwy DDA skierowane
są do osób, które wychowały się w alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnym
otoczeniu domowym. W trakcie spotkań:
mityngi, program duchowy pod opieką ojców
kapucynów, gry i zabawy, wykład/warsztat
psychologiczny. Zgłoszenia przyjmują Organizatorzy:
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zapisy@dniskupieniadda.oatzakroczym.pl
lub tel. +48 792 058 675 (po godz. 18)
Program spotkań oraz dodatkowe informacje
dostępne na stronie www.dniskupieniadda.
oatzakroczym.pl

Wspólnota Anonimowych
Hazardzistów
18-21 CZERWCA
Grupa „Zacisze”
ul.Rozwadowska 9/11
03-628 Warszawa
Kościół Św. Rodziny
e-mail: zacisze@anonimowihazardzisci.org
tel: 604 153 583

Majówka OAT
1-3 MAJA
Zakroczymskie spotkania rodzin
Zgłoszenia przyjmuje Tadeusz Wojtulewicz,
ul. Sienkiewicza 19, 16-010 Wasilków, tel.
501 865 875,
e-mail: tadeowojtek@wp.eu,
koszt: 190 zł, dzieci do 15 roku życia – 90 zł

Rekolekcje wakacyjne
Program jest wyłącznie duchowy. Składa
się z codziennej Mszy św., katechez, nabożeństw, adoracji, medytacji, jest okazja
do spowiedzi oraz wspólnych spotkań.
13-16 SIERPNIA
Kurso-rekolekcje
spotkania, w czasie których łączy się element wiedzy (wykłady prowadzone przez
terapeutów, lekarzy, profilaktyków, projekcja
filmów) z duchowością (codzienna Msza św.,
okazja do spowiedzi, inne nabożeństwa).
Pozwala to na zauważenie sprawy nadużywania alkoholu, jako problemu społecznego;
pomaga zaangażować się w apostolstwo
trzeźwości, dojrzale podjąć decyzję o własnej
abstynencji (znając wartość tego daru).

Rozpoczęcie
czwartek, godz. 18.00

7-10 MAJA
Spotkania rozwoju duchowego i osobistego
21-24 maja
„I ty będziesz aniołem. Tu na ziemi. Nie
w obłokach”

Stowarzyszenie Integracji
Społecznej – Klub
„Poznańska 38”
Kurs duszpasterski
I stopnia – 17-21 SIERPNIA
II stopnia – 24-28 SIERPNIA
Sobotnia Msza Święta
Tradycyjnie w sobotę, gdy odbywają się
spotkania AA, Al.-Anon i DDA, o godz. 19.30
– uroczysta Msza św., a po niej całonocny
mityng (otwarty). Zapraszamy w imieniu
organizatorów wszystkich zainteresowanych
na sobotni wieczór

Korespondencyjny kurs
Biblijny

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum
w Krakowie organizuje Korespondencyjny
Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie
poznania i rozumienia ksiąg Pisma
Świętego. W kursie może wziąć udział każdy
zainteresowany Biblią.
Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej
(papierowej) oraz elektronicznej.
Podstawowe informacje o kursie można
uzyskać na stronie internetowej: www.
kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanym
adresem: e-mailowym oraz adresem
pocztowym.
zmarek@iezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl

Zgłoszenia
przyjmuje biuro
oat_xl@wp.pl
(+48) 22-785-22-08
Koszt
190 zł.
Przedpłatę (połowa kosztów) należy wpłacić na konto
OAT z zaznaczeniem terminu spotkania

Kontakt:
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej
Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. O. Honorata Koźmińskiego 36
05-170 Zakroczym
Numer konta OAT
32 8011 000 8 0030 0300 0332 0001
Dofinansowanie
Zwróć się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w twojej miejscowości i poproś o dofinansowanie kursu, wystawiamy rachunki.

bo mnie żona i matka
z domu wyrzuciły,
to mam iść na odwyk?

Dbanie o czyjś komfort picia to nie miłość!

