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Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
sieć

przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować
życie Matki Najświętszej i na Jej wzór oraz pod Jej opieką
głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę
i uczynki miłosierdzia, które ofiarują Bogu za zmarłych
w czyśćcu cierpiących oraz w intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą
i, jeśli to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską
i misyjną marianów. Wszyscy włączeni do SPM mają udział
w owocach codziennych Mszy św., modlitw i Bożych dzieł
księży i braci marianów.
Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje, napisz:
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OJC I EC WŁADYS ŁAW P I S ZE

O

Bracia i siostry,
nie lękajcie się
chcieć świętości!
Nie lękajcie się
być świętymi!
Jan Paweł II

d śmierci św. Jana Pawła II minęło 13 lat. Wielu nastolatków
zna Jego osobę tylko ze wspomnień swoich rodziców i dziadków albo ze zdjęć i artykułów, z których wiele nie oddaje tego, kim
naprawdę był. Jednocześnie raz po raz słyszy się, że kolejna szkoła
otrzymała imię Papieża Polaka, kolejna ulica została w ten sposób
wyróżniona, kolejny pomnik stanął na głównym placu miasta lub
przed kościołem. W wielu biskupich listach pasterskich przywoływane są cytaty z Jego dzieł. Z rozrzewnieniem wspominamy
też papieskie kremówki bądź pełne humoru dialogi Jana Pawła II
z pielgrzymami, których spotykał na szlakach swojego pontyfikatu.
40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jest wyjątkową okazją do przypomnienia dziedzictwa, jakie pozostawił
nam Papież Polak. Łatwo ulec pokusie, aby ten pontyfikat, jeden
z najdłuższych w dziejach, opisywać jedynie przez pryzmat statystyk: ilości odbytych pielgrzymek zagranicznych, udzielonych audiencji, wydanych encyklik, adhortacji i listów. Inną pułapką jest
odczytywanie go przede wszystkim w kluczu politycznym i społecznym – w kontekście upadku komunizmu, moralności w ekonomii, teologii wyzwolenia, otwarcia Kościoła na młodych. Tymczasem najważniejszym i podstawowym zadaniem Jana Pawła II,
z którego wywiązał się w sposób niezwykły, było umacnianie
wszystkich braci w wierze i wspólne dążenie do świętości.
Temat niniejszego numeru kwartalnika można streścić słowami
z okładki: „Świętymi bądźcie”. Całe życie i nauczanie Papieża Polaka było skoncentrowane na przypominaniu naszego pierwszego
powołania, powołania do świętości, do trwania z Bogiem. Otrzymaliśmy wyjątkowego patrona nie po to, aby robić kolejne akademie ku Jego czci, stawiać Mu kolejne pomniki czy drukować nowe
obrazki z Jego podobizną, ale przede wszystkim po to, aby czerpać
z Jego duchowego dziedzictwa, studiować i rozważać Jego dzieła,
naśladować Jego przylgnięcie do Chrystusa w codzienności.
Proponuję, abyśmy wspólnie przynajmniej dotknęli wielkiej
spuścizny duchowej Papieża Polaka. Polecam szczególnie artykuł
o miłosierdziu Bożym oraz o znaczeniu rodziny i małżeństwa
w nauczaniu Jana Pawła II. Gorąco zachęcam również do przeczytania wywiadu z o. Maciejem Ziębą OP, który wielokrotnie spotykał
się z Papieżem i rozmawiał z Nim na temat nauczania społecznego
Kościoła. Poza tym nie mogło zabraknąć w naszym kwartalniku
słów Ojca Świętego do marianów i krótkiego wspomnienia Jego
jedynej wizyty w mariańskim domu zakonnym w Licheniu.
Ufam, że lektura Z Niepokalaną pozwoli nam odkryć na nowo
to, co Bóg chce nam przekazać poprzez życie i teksty św. Jana Pawła
II. Nie sztuką jest chlubić się, że papież ten był Polakiem. Ewangeliczna postawa nakazuje pokorne studiowanie Jego nauczania,
naśladowanie Jego miłości do Kościoła powszechnego oraz życia
każdego dnia w bliskości z Bogiem.

ks. Łukasz Wiśniewski MIC
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RÓŻNE DROGI DO ŚWIĘTOŚCI
„Maria obrała najlepszą cząstkę” (Łk 10,42)
wróć uwagę na łaskawą ocenę daną przez Dobrego Nauczyciela. Powiedział, że Maria obrała najlepszą cząstkę, jednocześnie jednak nie potępił
Marty, chociaż pierwsza angażowała się tylko duchowo, a ta rozpraszała się
troskami o wiele spraw.
Dlatego wiedz, że świętymi są nie tylko ci, którzy oddają się samotności
i mają na względzie tylko swoje zbawienie, lecz sprawiedliwymi są także ci,
którzy, prowadząc życie czynne, współpracują z Chrystusem przy zbawieniu
dusz. Maria właśnie reprezentuje kontemplatyków, Marta zaś ludzi czynnych. Ale i jedną, i drugą Chrystus
umiłował, i jedną, i drugą obdarował niebem, i jedną, i drugą czci też Kościół jako święte.
Nie martw się więc już, jeśli nieraz dla zbawienia bliźniego i dla jego duchowego dobra nie możesz w pełni
oddać się sprawom swojej duszy (…)
Zważ, że nic bardziej nie podoba się Boskiemu Majestatowi, jak miłość względem bliźniego, która sprawia, że wszystkie niedogodności, przykrości w mowie, a nawet w uczynkach, znosimy właśnie z miłości ku
bliźniemu. Podobnie bowiem jak największym dziełem Chrystusa jest to, że z miłości ku nam zechciał ponieść śmierć na krzyżu, tak i w nas nie będzie szlachetniejszego aktu cnoty nad znoszenie czegoś ze względu
na bliźniego. „Nikt nie ma większej miłości od tej – mówi Przedwieczne Słowo – gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Obyś oddał swoje życie za nieprzyjaciół, którzy też są twoimi bliźnimi. Znajdując się w obecności Jego
Majestatu i modląc się za nich, oddaj je teraz Bogu.

św.StanisławPapczyński,Inspectiocordis

Z

P OW I EDZI ELI

Drodzy Współpracownicy Marianów!

ŚWIĘTOŚĆ FUNDAMENTEM DZIAŁANIA

W

szystkie nasze prace i zamierzenia mamy opierać na fundamencie naszej
osobistej świętości. Tylko wtedy będą one miały silne i niewzruszone
podłoże. Dla własnego duchowego udoskonalenia nie należy nigdy żałować ani
czasu, ani trudu. Temu dziełu, najważniejszemu z ważnych, trzeba się oddać całym sercem. „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swojej szkodę poniósł?” (Mk 8,36). Daj, Panie, abym o tym zawsze
pamiętał (…)
Ważne jest, aby każde przedsięwzięcie rozpoczynać we właściwy sposób i od razu przystępować do sedna sprawy. Dlatego też we wszystkim należy najpierw wziąć pod uwagę cel i istotę rzeczy, a po rozważeniu
zadecydować, czy cel jest dobry, czy rzecz odpowiednia. Dopiero wtedy można dążyć do usuwania przeszkód i trudności, które nam stają na drodze do wypełnienia zamiaru, oraz do poszukiwania odpowiednich
środków ułatwiających osiągnięcie tego celu.
Człowiek, gdy jest powołany do wykonywania jakichś dobrych dzieł dla innych, skłonny jest do zaniedbania albo i całkowitego porzucenia pracy nad udoskonaleniem własnego życia duchowego. Niekiedy tak
się daje wciągnąć w wir rozmaitych prac, że dla niego samego nie pozostaje nawet odrobiny czasu. W ten
sposób żyjąc, pracując, gorączkuje się, duch jego stopniowo się osłabia, jałowieje, rozprasza się i staje się
zupełnie bezsilny. Gdy duch nasz stanie się letni i oziębły, nasza gorliwość nie będzie miała czym żyć i dzieła
nasze staną się powoli bardzo nikłe, anemiczne i zamierające. Tak więc na pierwszym miejscu trzeba zawsze
stawiać doskonałość osobistą.

bł.JerzyMatulewicz,DziennikDuchowy
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N A M AR I AŃ S K I M S ZLAKU

W

dniu 16 czerwca Kanstantsin Hushcha MIC
przyjął święcenia kapłańskie
w sanktuarium mariańskim
w Żodzino na Białorusi. Bp Aleh
Butkevich, ordynariusz diecezji witebskiej, który przewodniczył Mszy św., podkreślił,
że „Chrystus otrzymał jeszcze
jedną rękę”. W uroczystości
święceń wzięli udział księża
i zakonnicy z pobliskich parafii mariańskich, przełożeni
i wychowawcy ks. Kanstantsina z seminarium w Lublinie:
o. prowincjał Tomasz Nowaczek MIC, ks. prefekt Jacek
Rygielski MIC i ojciec duchowy seminarium ks. Eugeniusz

Zarzeczny MIC.

Ks. dr Janusz
Kumala MIC
nowym kustoszem
Sanktuarium
w Licheniu

3000 pielgrzymów
przybyło do Matki Bożej
Budsławskiej na Białorusi

O

dbyła się piesza pielgrzymka z mariańskiego
Sanktuarium Męczenników z Rosicy do Narodowego Maryjnego Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej. Pielgrzymka trwała 8 dni, a 76 pielgrzymów
przeszło łącznie 183 km. Na uroczystości do sanktuarium w dniach 2-3 lipca w Budsławiu przybyło

w sumie około 3000 pielgrzymów.

Mateusz Cielecki MIC przyjął święcenia
diakonatu w Lublinie

Już 38. raz dotarła
z Marianek do Lichenia
piesza pielgrzymka

Bp

Józef Wróbel SCJ,
biskup pomocniczy lubelski, udzielił święceń diakonatu Mateuszowi Cieleckiemu MIC, alumnowi V roku w WSD
Księży Marianów w Lublinie. Kandydata do święceń
przedstawił ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony
polskiej prowincji Zgromadzenia. Diakonat jest
pierwszym stopniem sakramentu święceń. Zadaniem diakona jest m.in.
posługa Słowa (czytanie
Ewangelii, przepowiadanie
podczas liturgii) oraz asystowanie prezbiterom podczas sprawowania liturgii

Eucharystii.
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N A M AR I AŃ S K I M S ZLAKU

Kanstantsin Hushcha MIC przyjął święcenia
kapłańskie w Żodzino na Białorusi

W

25

sierpnia 2018 roku ks. dr Janusz Kumala MIC
objął funkcję kustosza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Już w 1997 roku został skierowany do
pracy w sanktuarium maryjnym w Licheniu, gdzie
zorganizował Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”. Jako dyrektor tej instytucji przeprowadził kilkaset rekolekcji maryjnych. Zorganizował też
10 sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i mię
dzynarodowym.

dniach 7-16 lipca br. miała miejsce XXXVIII
mariańska piesza pielgrzymka do Lichenia,
która wyszła z Sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii. W tym roku
hasłem przewodnim było „Napełnieni Duchem Świętym”. Udział wzięło w niej prawie 100 pielgrzymów,
w tym brat Mariusz Machul MIC oraz 3 kleryków
z mariańskiego seminarium. Opiekę duszpasterską
sprawowało trzech kapłanów: Jacek Rygielski MIC,
Waldemar Ligarzewski MIC i Eli Carlos Alves de Sousa

MIC z Brazylii.
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Duch Święty
w życiu Kościoła
ku oddzielnie (Dz 2,2-4), respektując integralność poszczególnych
osób i uzdalniając je do odpowiedzialnego działania. Objawia się
w tym istotny aspekt natury Ducha
Świętego i Jego obecności w życiu wierzących. Wydarzenie Pięćdziesiątnicy miało przełomowe
znaczenie, lecz potrzebne były kolejne „zesłania Ducha” przedstawione na kartach Dziejów Apostolskich: w Jerozolimie (4,23-31),
Samarii (8,14-17), Cezarei (10,4448; 11,15-17) i Efezie (19,1-7). To,
co w Kościele najważniejsze – nieskażona wiara, jedność i Eucharystia – są dziełem Ducha.
Temat tożsamości i roli Ducha
Świętego w życiu Kościoła często powraca w pismach św. Pawła. Zauważamy w nich jednak znamienne przesunięcie akcentu. Dzieje Apostolskie
uwydatniając zewnętrzny rozwój
Kościoła, opisują kolejne etapy jego
ekspansji w starożytnym świecie,

chcianej i wspomaganej przez Boga
mocą Jego Ducha. Natomiast Paweł, który był najskuteczniejszym
narzędziem w dziele ewangelizacji,
kładzie nacisk na wewnętrzny rozwój wyznawców Jezusa Chrystusa,
możliwy właśnie dzięki Duchowi.
Z nauczania Apostoła pogan, zawartego w jego listach, bardziej usystematyzowanego i pogłębionego niż
okazjonalne katechezy, wyłaniają się
zręby nauki o trzeciej osobie Trójcy
Świętej. Wewnętrzna przemiana pod
Damaszkiem sprawiła, że Ewangelia
o Jezusie Chrystusie została wzmocniona o wyrazistą świadomość Ducha Świętego.
Nie otrzymaliśmy ducha
świata, lecz Ducha, który jest
z Boga
Ponieważ wcielenie Syna Bożego
jest „nowym stworzeniem”, zatem
synostwo Boże, które staje się szczególnym udziałem wyznawców Jezu-

sa Chrystusa, jest wspierane przez
Ducha: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi […] Sam Duch wspiera
swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy synami Bożymi”
(Rz 8,14.16). Sprawcą synostwa
Bożego jest Duch Święty. Kierując
chrześcijanami, broni przed „duchem niewoli, by się znowu pogrążyć
w bojaźni” (8,14) oraz pomaga przyjąć cierpienia przeżywane w jedności z Chrystusem, „by też wspólnie
mieć udział w chwale” (8,17).
W hymnie chrystologicznym
zawartym w Liście do Efezjan
(2,14-18) św. Paweł wyjaśnia, na
czym polega zasadnicza nowość
dzieła Jezusa Chrystusa oraz ukazuje owoce dzieła zbawienia, które mocą Ducha Świętego obejmuje całą ludzkość:
„A przyszedłszy [Jezus Chrystus] zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy
są blisko, Bo przez Niego jedni
i drudzy w jednym Duchu mamy
przystęp do Ojca” (w. 17).
Duch prowadzi do Syna, a przez
Syna do Ojca. Apostołowie i głosiciele Ewangelii byli świadomi wyjątkowej roli Ducha, który wspo-

Bez obecności i trwałej
asystencji Ducha
Świętego Kościół
nie byłby sobą.
maga ich działalność misyjną i zapewnia skuteczność ich posłannictwu. Kamieniem węgielnym jest
Chrystus: „W Nim zespalana cała
budowla rośnie na świętą w Panu
świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu,
by stanowić mieszkanie Boga przez
Ducha” (Ef 2,21-22).
List do Hebrajczyków, skierowany do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, których wiara
w Chrystusa wyrosła wprost z religii biblijnego Izraela, zestawia składanie ofiar ze zwierząt w Świątyni
Jerozolimskiej z ofiarą Chrystusa na
krzyżu: „Jeśli bowiem krew kozłów
i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych,
sprawiają oczyszczenie ciała, to
o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył
Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumie-

TEM AT N UM ER U

nia z martwych uczynków, abyście
służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr
9,13-14). Cała ofiara odkupienia
dokonanego na Krzyżu jest dziełem
Ducha Świętego.
Bez obecności i trwałej asystencji Ducha Świętego Kościół nie
byłby sobą. Czynieniu dobra na
płaszczyźnie horyzontalnej, którego podejmują się także instytucje
i gremia promujące różne akcje charytatywne, musi towarzyszyć wierne świadectwo o Bogu, wymagające
innego rodzaju heroizmu. Krzyż,
który jest „zgorszeniem dla Żydów”
i „głupstwem dla pogan”, stanowi mądrość, która nie pochodzi
od ludzi, lecz od Boga. W Pierwszym Liście do Koryntian, przedstawiając się jako apostoł pogan,
Paweł dodaje: „Nam zaś objawił to
Bóg przez Ducha. Duch przenika
wszystko, nawet głębokości Boga
samego. Kto zaś zna to, co ludzkie,
jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie,
nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż
nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz
Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych” (1 Kor 2,10-12).
Ewangelia według św. Jana określa Ducha mianem „Parakleta”, czyli
„rzecznika udzielającego pomocy”,
„obrońcy” i „pocieszyciela”. Wobec
rozmaitych kryzysów, których w Kościele nigdy nie brakowało, Duch
Święty buduje jedność Kościoła,
a jej zasadę stanowi miłość. Nawiązując do bolesnych podziałów,
jakie istniały w starożytnym Kościele korynckim, które mocno
raniły św. Pawła, Józef Ratzinger/
Benedykt XVI podkreśla: „Tam,
gdzie zamiast budowania następuje
burzenie, gdzie rośnie zawziętość,
zawiść, wrogość, tam nie ma Ducha Świętego. Poznanie bez miłości
nie pochodzi od Niego” (Bóg Jezusa
Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójje
dynym, s. 116).
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tary Testament ukazuje działanie Ducha jako ściśle zjednoczone z działaniem Bożym,
upatrując w nim personifikację
doświadczenia mocy Boga. Nowy
Testament eksponuje zjednoczenie
Ducha z osobą i działaniem Jezusa
Chrystusa. Bogactwo wewnętrznego życia Boga, przeczuwane
w Starym Testamencie i objawione
w Jezusie Chrystusie, znalazło potwierdzenie i kontynuację w życiu
Kościoła. Nie przetrwałby on do
naszych czasów, ani nie ostał się
wobec silnego naporu zła i różnych
wewnętrznych kryzysów, gdyby nie
Duch Święty, który go chroni i prowadzi oraz nim kieruje.
Duch Święty w Kościele
apostolskim
Dzieje Apostolskie wiele razy
opowiadają o doświadczeniu Ducha we wspólnocie pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa. Jego
polecenie, którego udzielił przed
wniebowstąpieniem, wyjaśnia, na
czym polega obietnica Ojca, która
spełniła się wraz z narodzinami Kościoła: „Słyszeliście o niej ode Mnie.
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym” (Dz 1,4-5). „Ochrzczenie Duchem Świętym” pozostaje
w ścisłej relacji z „namaszczeniem
Jezusa”, do którego nawiązuje Piotr
w mowie wygłoszonej w domu setnika Korneliusza w Cezarei: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był
z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy
byli pod władzą diabła” (Dz 10,38).
W katechezie skierowanej do pogan, którzy mieli przyjąć chrzest,
Piotr podkreśla integralny związek
Ducha Świętego z właściwym poznaniem i uwierzeniem w Jezusa.
Duch Święty zstąpił na każdego
ze zgromadzonych w Wieczerni-
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❚ Masolino da Panicale, Uzdrowienie
chromego i wskrzeszenie Tabity, kaplica
Brancaccich, ok. 1425

ks. prof. Waldemar Chrostowski
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Zjednoczmy się

we wspólnym wysiłku
CNS-PAUL HARING

Z o. Maciejem Ziębą, dominikaninem, teologiem,
filozofem, publicystą, wybitnym znawcą nauczania
św. Jana Pawła II rozmawiała Lucyna Słup.

– Czy znał Ojciec kardynała
Wojtyłę, zanim został papieżem?
– Jako papieża miałem przywilej widzieć go dziesiątki razy, ale
wcześniej, przed jego wyborem,
dostąpiłem zaszczytu i radości
spotkania go tylko dwa lub trzy
razy, zawsze wraz z innymi, w grupie. Byłem wtedy młodym działa8

czem opozycji, studentem fizyki,
a on był delegatem Episkopatu ds.
duszpasterstwa… Ostatni raz było
to w marcu 1978 roku. Pamiętam,
że mówiłem wtedy, że Polska dojrzała już do rewolucji (no, może
nie wprost do rewolucji, ale do
dużych zmian), że trzeba ją robić, że Kościół powinien jej przewodzić. On słuchał – ciepło ale
z lekkim dystansem – i uśmiechał
się. Miał rację, rzecz jasna… To
był bardzo szczególny czas, rok po
zamordowaniu Stanisława Pyjasa,
na pogrzebie którego Kardynał
zabrał głos w zdecydowany i pięk-

ny sposób. A rewolucja… rzeczywiście zaczęła się pół roku później, z chwilą wyboru Kardynała
na Stolicę Piotrową.
– Pamięta Ojciec ten szczególny
dzień?
– Tak, bardzo dobrze. Opisałem
to zresztą szczegółowo w książce
Ale nam się wydarzyło!. Tego dnia
o godz. 16.00 byłem w Poznaniu
u Staszka Barańczaka, znakomitego współczesnego poety, bo w ramach pewnego projektu ochrony
środowiska, w którym uczestniczyłem jako młody pracownik nauko-

❚ Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.
Po lewej: Tłum pielgrzymów na ulicach Warszawy podczas III pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski – 14 VI 1987 r. Zdjęcie zrobione przez komunistyczne służby w ramach operacji o krypt. Zorza II. Ze Zbioru IPN.

wy, jechałem badać jeziora w województwie gnieźnieńskim. Staszek
podarował mi swój tomik Sztuczne oddychanie, wydany w Londynie, bez cenzury, z pięknymi
ilustracjami – rzecz zupełnie bezcenną – i napisał w nim dedykację:
„Maćkowi, z nadzieją, że nasze oddychanie w PRL–u wkrótce będzie
nieco bardziej naturalne”. Rozmawialiśmy, pamiętam, o śmierci
Jana Pawła I. Potem pojechałem
na te badania. Ekipa już spała (tradycyjnie sobie wypili), ale jeden
z techników podniósł oczy i mówi:
„Panie magistrze, wybrali papieża”. Ja pytam: „Kogo, kogo?”, on na
to: „No, tego z Krakowa”. „Spił się
pan, panie Marku” – krzyczę na
to i biegnę do sąsiedniego pokoju,
w którym przez szybę dostrzegłem

poświatę telewizora. Właścicielka
mieszkania, młoda kobieta, spała
już przed „szklanym ekranem”, a ja
– intruz – zacząłem ją mocno szarpać i pytać o wybór papieża. Na
chwilę otworzyła oczy i mruknęła: „Nie pamiętam, jak się nazywa
– tego z Krakowa”. I znów usnęła.
Wtedy już wiedziałem, że wszystko
jest już inaczej, czułem, że zmienia
się cały świat…
Znałem Wojtyłę, bo mama mnie
na niego „nawracała”. Gdy jako nastolatek miałem okres odchodzenia
od Kościoła, podsuwała mi do czytania książki C. S. Lewisa i teksty
Karola Wojtyły… Więc czytałem je,
był moim autorytetem. Niedługo
po wyborze redakcja „Więzi” zrobiła ankietę na temat nowego papieża, zabrało w niej głos wielu wybit-

nych Polaków a mnie pytano jako
takiego „młodziaka”. Napisałem
w tej ankiecie, że mamy pewność,
iż nowo wybrany papież będzie papieżem wybitnym. Redakcja uznała, że jestem młody i naiwny, więc
dla mojego dobra słowo „wybitny”
zmienili na „bardzo dobry”. Ale ja
wiedziałem, co piszę…
– Która pielgrzymka Papieża do
Ojczyzny najbardziej zapadła Ojcu
w pamięć?
– Jednak pierwsza. Dlaczego?
Zacznę od tego, że Karol Wojtyła
był w Polsce raczej nieznany. Owszem, znano go w diecezji krakowskiej, na KUL-u i wśród czytelników „Tygodnika Powszechnego”,
ale jako postać, szerzej w Polsce
– nie. Nie istniał w mediach, które
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– W jakim sensie?
– Po pierwsze, zobaczyliśmy,
że nas – czyli ludzi, którzy nie są
częścią tego reżimu – są miliony.
Po drugie – dzięki tej pielgrzymce wyzwoliła się w nas, Polakach,
taka dobra energia. Komuniści nie
chcieli Papieża wpuścić do kraju,
a potem powiedzieli: „ale tylko
Warszawa, Częstochowa i diecezja
krakowska” i to się obróciło przeciwko nim. Na spotkanie z Papieżem podążały bowiem tłumy
– piechotą, na rowerach, koleją,
w małych fiatach… Im droga była
dłuższa, tym większe było doświadczenie braterstwa i wspólnoty. Nie było przecież gastronomii
takiej jak dziś, ludzie dzielili się
kanapkami, wodą, herbatą z termosów… To przeżycie wspólnoty
zmieniło Polskę. Objawił się wielki przywódca narodowy, którego
ludzie pokochali i który dał nam
też ewangeliczny język opisu naszej rzeczywistości.
On uczył odpowiedzialności.
Nagle odczuliśmy sens słowa „my”,
zrodziło się poczucie odpowiedzialności za kraj, przekonanie, że
to my jesteśmy w nim gospodarzami. Oczywiście, pielgrzymka
trwała tylko 10 dni i gdy Papież
wyjechał, przeżyliśmy szok, że coś
nowego i pięknego się skończyło.
Pozostał jednak zapis w naszych
sercach – nie minął rok, a wybuchła Solidarność.

– A która z encyklik papieskich
wywarła na Ojcu największe wrażenie?
– „Centessimus annus”. Ta encyklika pokazuje, jak chrześcijanie mają budować społeczny ład
oparty na wolnej ekonomii oraz
demokracji. Po latach 1939–1989
byliśmy przestraszeni i niepewni
jak budować naszą niepodległość,
a to był taki przewodnik, który
pokazywał, gdzie są możliwości
tego budowania, a gdzie ich nie
ma. Ten przewodnik jest zresztą
nadal aktualny, bo wszystkie zagrożenia demokracji i wolnego
rynku, o których mówił Papież,
a których wtedy nie widzieliśmy,
dziś stały się bardzo widoczne.
Dużo lepiej dostrzegamy, nie tylko
w Polsce, że demokracja i wolny
rynek trzeszczą, gdy nie są oparte na głębszych fundamentach, to
znaczy na dobrej antropologii.
Żartuję niekiedy, że Papież zaopatrzył nas wszystkich, cały Kościół,
w „antropometr”. Tak to nazywam
przez analogię do termometru czy
barometru… A chodzi o to, byśmy
– cokolwiek mówimy, piszemy, robimy – patrzyli, na jakiej antropologii jest to „coś” oparte czyli inaczej:
jakiego człowieka postuluje. Na
przykład jeśli ekonomia nie wspiera
osoby – a więc tego, że człowiek jest
istotą rozumną, wolną, społeczną
i obdarzoną niezbywalną godnością, to jest zła. Można coś nazwać
„chrześcijańskim”, „katolickim” ale

jeśli zawiera złą antropologię – musimy to odrzucić. Antropologia, czyli wizja człowieka, jest najważniejsza.
Bo zarazem – co mocno podkreślał
św. Jan Paweł II – człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. A jeżeli
człowieka oddziela się od Chrystusa – dziś to powszechne – wówczas uznajemy go za słabszą wersję
sztucznej inteligencji albo za ulepszoną wersję szympansa. Człowieka
nie można zrozumieć bez Chrystusa, ze związku z Chrystusem płynie
nasza godność.
– Ta wizja człowieka jest dziś
chyba szczególnie ważna…
– Gdy rozmawiamy o człowieku zawsze dochodzimy do pytań
o sens życia, o istnienie dobra i zła,
o wieczną i doczesną egzystencję,
o znaczenie każdej ludzkiej istoty.
O człowieku nie da się mówić bez
metafizyki i teologii. Dziś, gdy następuje konfrontacja z innymi
kulturami (i nie myślę tutaj tylko
o terroryzmie), trzeba nam na nowo
postawić sobie pytanie o europejską tożsamość. Europa udawała, że
w odpowiedzi na to pytanie można
pominąć chrześcijaństwo, ale coraz lepiej widać, że jest to niemożliwe. Dziś powracają do nas pytania
o sens życia, ofiary, o sens wspólnoty… chrześcijaństwo niesie na nie
odpowiedź, a nauczanie Jana Pawła II jest nowoczesną formą „opowiedzenia” chrześcijaństwa dzisiejszym ludziom.

Boli mnie serce, gdy widzę, jak
bardzo nauczanie Świętego jest
nieznane. Ideologiczna lewica boi
się tego autorytetu, prawica go
cytuje, buduje pomniki, ale myślę, że wątki solidarności, dialogu
ekumenicznego, międzyreligijnego
i z niewierzącymi też nie są tam
rozumiane. Bo u św. Jana Pawła II
jest właśnie tak: mocny fundament
wiary, mocna chrześcijańska tożsamość, która umożliwia wyjście do
przodu, otwarcie na innych… Kościół głęboko świadomy swojego
depozytu wiary i swojej misji ma
wychodzić do świata i podejmować z nim dialog, a nie przyjmować postawę oblężonej twierdzy.
Tego dynamizmu i otwarcia nam
dziś bardzo potrzeba.
– Obchodzimy czterdziestą
rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową. Jak mo-

W

żemy ją uczcić w naszej Ojczyźnie, w naszym osobistym życiu?
– Myślę, że szczególnie przed
nami, ludźmi nieco starszymi,
którzy doświadczyli bliskości Jana
Pawła II (np. byli na pielgrzymkach, uczestniczyli w odprawianych przez niego Mszach świętych), stoi szczególne zadanie.
Jesteśmy „pokoleniem daru oraz
długu”. Otrzymaliśmy szczególny dar – byliśmy świadkami misji największego Polaka w naszej
historii i jednego z największych
papieży w dziejach Kościoła. To
nie są wielkie słowa, to po prostu
stwierdzenie faktu. To się nam
dostało, „to się nam wydarzyło”. I
stoi przed nami zadanie przekazania dalej tego dobra i tej energii,
którą on wyzwalał. Jeśli tego nie
uczynimy, to Papież stanie się jak
piękny owad w bursztynie… Piękny lecz pięknem bardzo odległym,

pięknem już zastygłym. Dobro,
które wyzwalał, trzeba przekazać
dalej, ale nie przez nazwy ulic,
budowanie pomników i wyznaczanie szlaków jego imienia, lecz
przez konkretne żywe działanie
inspirowane Jego nauką. Papież
nam pomógł stworzyć najpiękniejszy ruch społeczny w historii
świata – dziesięciomilionową „Solidarność”, a dziś nam potrzeba
100 tysięcy dziesięcioosobowych
lokalnych „solidarności”. Chodzi
o to, by w różnych miejscach Polski ludzie wspólnie się skrzyknęli i zrobili coś dobrego. Niech to
będzie modlitwa, czytanie Pisma
Świętego czy jego encyklik, ale
i konkretne działanie dla dobra
wspólnego – można upiec placek
dla ubogich, zorganizować opiekę dla dzieci, wesprzeć rodziny.
Ważne, by to robić wspólnie, jako
chrześcijanie, nie w pojedynkę. 
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były cenzurowane, a książki pisał
trudne i w limitowanym nakładzie tysiąca egzemplarzy. Wszyscy
wiedzieli, kto to jest Wyszyński,
ale Wojtyła? Ja Go znałem, więc
gdy mówiłem w czerwcu 1979 r.:
„Jedźmy na pielgrzymkę”, to znajomi pytali: „Po co?”. Ale gdy Go
zobaczyli i posłuchali, nic już nie
było takie samo. Podczas pierwszej pielgrzymki Polska się „nauczyła Wojtyły”. Jego pielgrzymka
wstrząsnęła polskim społeczeństwem.

Jan Paweł II u Marianów

dniach 6-8 czerwca 1999 r.,
w ramach VII pielgrzymki do
Ojczyzny, Jan Paweł II odwiedził Licheń, w którym, jak sam powiedział,
czuł się jak w domu. Kiedy wierni
zaczęli skandować: „Witamy w Licheniu”, Papież odpowiedział z uśmiechem: „usłyszałem: Witamy ty leniu”.
Także dla Marianów była to okazja,
żeby spotkać się z zastępcą Chrystusa
na ziemi, wymienić z nim kilka słów
i zrobić pamiątkowe zdjęcia, które
są pieczołowicie przechowywane
do dzisiaj i z dumą eksponowane.
Po tamtym wydarzeniu pozostało

❚ Jan Paweł II w Licheniu

również wiele innych pamiątek. Należą do nich apartamenty papieskie
i prywatna kaplica Ojca Świętego,
które są udostępnione zwiedzającym. Przedmioty będące wyposażeniem tej kaplicy tzn. kapliczka
góralska, droga krzyżowa, krzyż
ołtarzowy i klęcznik zostały przeKapliczka góralska Jana Pawła II – znajduje się obecnie w mariańskim ośrodku
rekolekcyjno-wypoczynkowym Zakopane Cyrhla

niesione do mariańskiego ośrodka
rekolekcyjno-wypoczynkowego
Zakopane Cyrhla. Dzięki temu
można w tym miejscu nie tylko
wypoczywać przez cały rok, ale
także modlić się przez wstawiennictwo świętego Polaka. Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć te
bezcenne pamiątki i wrócić do niezapomnianego klimatu tamtych
chwil zapraszamy do Lichenia i Za
kopanego Cyrhli!
11
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w. Jan Paweł II w ciągu swojego długiego pontyfikatu poprowadził podczas audiencji
środowych kilka cykli medytacji,
które później zostały wydane w formie książkowej. Cztery dotyczyły
wyznania wiary: „Wierzę w Boga
Ojca”, „Wierzę w Jezusa Chrystusa”, „Wierzę w Ducha Świętego”
i „Wierzę w Kościół”. Wydaje się
jednak, że najbardziej znaczącym
był wielki cykl katechez o małżeństwie, rozważania oparte o wydaną
w 1968 roku encyklikę Pawła VI
„Humanae vitae”. Papież wygłosił je w 3 odsłonach (5 IX 1979 –
2 IV 1980; 11 XI 1981 – 9 II 1983; oraz
23 V – 28 XI 1984), by później zebrać je w zbiorze „Mężczyzną i niewiasta stworzył ich”. Niniejsze rozważanie przedstawia papieskie nauczanie, skupiając się na jednym
tylko aspekcie: zjednoczenia męża
i żony w sakramencie małżeństwa.
Narzeczeni, stając przed ołtarzem, zwracają się do Chrystusa, aby
ich miłość – jak rozeznali, od Niego
otrzymaną – uświęcił specjalnym
błogosławieństwem, dokonując podwójnego cudu przemiany. Po
pierwsze, by uczynił ich życiodajną
jednością, w szczególny sposób
wpisaną w dzieło Stworzenia. Po
drugie, by uczynił małżonków Kościołem, włączając ich w dzieło zbawienia. Tak rozpoczyna się jedno
z najpiękniejszych misteriów, przez
które Bóg pisze w ludzkich sercach
swoją historię zbawienia świata. Bo
jakkolwiek są to zaślubiny jednego
mężczyzny z jedną kobietą, którzy
utworzą – zdawałoby się – nic nie
znaczącą kolejną wspólnotę pośród
miliardów żyjących na ziemi ludzi,
to obecność i działanie łaski Bożej
w relacji tych dwojga przekracza
wszelkie wyobrażenia.
Papież zwraca uwagę, że święty Paweł przyrównuje wspólnotę
małżeńską do relacji Chrystusa
i Kościoła. Nie ma miejsca, by przy-

Cud

jedności dwojga

toczyć cały, przepiękny tekst z Listu
do Efezjan (Ef 5,21-33), ale na jedno zdanie trzeba zwrócić uwagę:
„Żony niechaj będą poddane swym
mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową
Kościoła: On – Zbawca Ciała”.
Wielu interpretuje te słowa jako
dyskryminujące kobiety i utrwalające patriarchalny model rodziny,
pomijając cały kontekst, odnoszący
się do Chrystusa i Kościoła. Święty Paweł nie snuje jakiejś rzewnej,
ckliwej medytacji, ani też nie próbuje pobożnością uzasadniać swojej
prywatnej koncepcji małżeństwa.
Przeciwnie, przywołane przezeń
odwołanie jest teologiczną interpretacją tajemnicy jedności dwojga,
w której relacja między Chrystusem
a Kościołem odsłania niezwykłość
natury małżeństwa, ale też małżeństwo symbolizuje bliskość Zbawiciela i zbawionych.

Jednocześnie jest to teologiczna, niezwykle ciekawa interpretacja ludzkiej natury, dziś – nade
wszystko w kontekście agresywnego feminizmu i ideologii gender –
odrzucana przez wiele środowisk,
nie uznających naturalnych różnic
pomiędzy mężczyzną i kobietą.
Papież w swoich katechezach pięknie pokazuje swoistą komplementarność mężczyzny i kobiety, czyli
ich wzajemne uzupełnianie się na
niemal każdej płaszczyźnie życia.
Mężczyzna jest przede wszystkim
obrońcą i przewodnikiem dla swojej rodziny. Swoją uwagę skupia
w zasadzie na tym, by rodzina była
bezpieczna – by był dach nad głową, środki do życia, zrealizowane
podstawowe potrzeby.
O ile mężczyzna dąży do zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa,
do uczynienia z niej swego rodzaju
twierdzy, w której każdy będzie się

czuł bezpiecznie, o tyle kobieta stara się zamienić tę twierdzę w dom,
a więc miejsce, gdzie każdy będzie
się czuł dobrze, do którego chętnie
będzie wracał. Siłą rzeczy stara się
ogarnąć całe mnóstwo spraw, nieistotnych dotąd z punktu widzenia
mężczyzny – estetykę wnętrza, dobór stroju, jakość i sposób podania
jedzenia i wiele innych. Uzdolniona przez Boga do robienia wielu
rzeczy naraz, jest w stanie zajmować się dziećmi, sprzątać, prać
i gotować, jednocześnie informując rozmówcę przez telefon, że nie
robi nic specjalnego…
Są różni. To wcale nie oznacza, że
któreś z nich jest ważniejsze. Św. Jan
Paweł II jest tu bardzo stanowczy.
Małżonkowie są wobec siebie równi
w człowieczeństwie i w powołaniu
do łaski. Jeśli nikt nie będzie strzegł
ognia w domu – a mężczyzna sobie
z tym raczej nie poradzi (pomijając
wyjątki, które tylko potwierdzą regułę) – nie będzie dla kogo bronić
twierdzy. Jeśli nie będzie obrońcy,
ognisko zagaśnie.

Nie raz słyszałem kąśliwy komentarz do słów św. Pawła, że jeśli
mężczyzna ma być głową, to kobieta będzie szyją. Zawsze mi to
pachniało walką o wpływy, dążeniem do przejęcia władzy i chęcią
wykorzystywania drugiego. Myślę,
że właśnie dlatego św. Paweł wpisał
pełną nieuniknionych napięć relację między mężem a żoną w kontekst relacji Chrystusa i Kościoła.
Mąż ma być dla żony figurą Chrystusa, kochając ją tak, jak Chrystus
kocha grzeszników, oddając za nią
swoje życie. Ma być jej schronieniem i gwarantem bezpieczeństwa.
Ona dla niego ma być kimś, kto
ufa i daje się poprowadzić – ale nie
jak niewolnik, pod przymusem,
ale jako przyjaciel, który wierzy
w miłość i na nią odpowiada. W tej
relacji nie ma miejsca na władzę,
panowanie i wyzysk, nie ma miejsca na brak szacunku i wykorzystywanie czy manipulację. Oboje
mają trwać w postawie całkowitego otwarcia się na siebie nawzajem,
obustronnego obdarowania i przyjęcia daru. Taka ma być ich miłość
i małżeństwo.
Wizja miłości małżeńskiej Jana
Pawła II kieruje nas ku Chrystusowi, ku Jego zbawczej ofierze Śmierci
i Zmartwychwstania, bo w niej odsłania się tajemnica Miłości. Niezwykłe jest to, że dla odwzorowania
tej zbawczej Ofiary – obecnej już
w Eucharystii – Bóg wybiera związek dwojga grzeszników. Oni mają
utworzyć świętą jedność, co więcej
– są do tego uzdolnieni mocą Ducha Świętego, który jest im udzielany w sakramencie zaślubin! Chrześcijańskie małżeństwo jest rzeczywistością wiary i tak należy na nie
patrzeć. Oczywiście, wypełnić tę
wizję treścią, zgodnie z Bożym zamysłem, nie jest łatwo. Wymaga to
wiele czasu i wysiłku, ale da się to
zrobić, zwłaszcza jeśli położony będzie pod nie solidny fundament…
I tu dochodzimy do kwestii zupełnie kluczowej. Jak można ko-

mukolwiek obiecać, że się go będzie kochało? Gdy się jest w euforii,
a zakochanie jest takim właśnie
stanem, człowiek jest gotów zadeklarować niemal wszystko. Rzecz
w tym, że taka emocjonalna deklaracja ma niewielką trwałość.
Gdy szał uczuć mija, pojawia
się wątpliwość co do sensu dalszego bycia razem. Miłość jednak uczuciem nie jest, a raczej
jest czymś dużo większym, niż
emocje, które ją niekiedy tylko
sygnalizują. A bywa, że nie sygnalizują wcale. Święty Paweł,
w doskonale – jak myślę – znanym
wszystkim fragmencie pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 13)
wskazuje na niektóre przymioty
miłości. Co charakterystyczne,
żaden z nich nie odnosi się do
fenomenu emocjonalnej euforii,
jaką prezentują romantyczne powieści i filmy.
Miłość nade wszystko wyraża
się w postawie szacunku i oddania
drugiej osobie, postawie podtrzymywanej nade wszystko w sytuacjach kryzysowych, kiedy człowiek zostaje zraniony, zaufanie
nadużyte, a relacja niejako trzeszczy w szwach. Jest okazywana poprzez wytrwałość w otwartości
na drugiego, akceptacji dla jego
i własnych słabości oraz gotowości do przebaczenia i pojednania.
Niewątpliwie, każdy kryzys jest
próbą, niekiedy nader ciężką próbą dla miłości. Dlatego tak ważne
jest, by była ona silna i mocno
ugruntowana. Sakrament małżeństwa w istotny sposób może w tym
pomóc, ale nie poprzez jakiś magiczny czynnik, który zwiąże narzeczonych trwalej, niż cokolwiek
innego, a dzięki obecności Chrystusa, który zostaje zaproszony do
nowopowstającej rodziny jako jej
Pan i Zbawiciel. Trzeba „tylko”, by
małżonkowie, zaprosiwszy Boga
do swojej rodziny w chwili zaślubin, nie wyrzucili Go z niej, wy
chodząc z kościoła.
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Jan Paweł II
o Bożym
Miłosierdziu

P

ks. Łukasz Mazurek MIC

W

y, Księża Marianie, synowie i spadkobiercy
ideałów ojca Papczyńskiego i błogosławionego Jerzego
Matulewicza, którego gorliwość
w głoszeniu Ewangelii i niezachwiana wierność stanowią dla was
wszystkich nie budzący wątpliwości
punkt odniesienia – idźcie bardziej
niż kiedykolwiek do rosnących rzesz
nowych ubogich różnych kultur, aby
móc odpowiedzieć na ich najgłębsze
aspiracje, na ich pragnienie prawdy,
sprawiedliwości i miłości”. Tak do
członków kapituły generalnej marianów w 1987 roku zwracał się – dziś
już święty – Jan Paweł II, zakreślając coraz szersze spektrum apostolskiego oddziaływania mariańskiej
wspólnoty zakonnej na współczesnych areopagach.
To niezwykle cenne i inspirujące, że św. Jan Paweł II, który miał
tak precyzyjne rozeznanie potrzeb
duchowych człowieka współczesnej epoki, swoim słowem nie
tylko nawiązywał do dziedzictwa
pierwszego polskiego męskiego
zakonu, założonego na ziemiach
polskich przez Polaka, ale jednocześnie wskazywał na aktualność
charyzmatu, w który wyposażył go
Bóg dla dobra całego Kościoła. To
ważny impuls i światło dla ducho14

wych synów św. o. Stanisława Papczyńskiego, którzy dzisiaj w kontekście tak szybko zmieniającego się świata, w słowach świętego papieża Polaka, odnajdują nowe szerokie horyzonty realizacji
otrzymanego powołania. Tak jak
w czasach świętego założyciela zakonu konieczna była ewangelizacja i nauczanie prawd wiary ludzi
prostych, którzy w XVII wieku nie
mieli zbyt wielu możliwości zgłębiania treści religijnych, tak dzisiaj – gdy posiadamy wiele opcji,
zwłaszcza dzięki rozwojowi internetu – konieczna jest troska marianów, by unikać przerostu formy
nad treścią. Ta dbałość o czystość
i autentyczność depozytu wiary,
jak również o jakość jej przekazu
poprzez na przykład nowe komunikatory, wpisuje się w znaki czasu,
a ich mianownikiem jest potrzeba
wyjścia – jak wskazał na to w powyższym przemówieniu św. Jan
Paweł II – „do rosnących rzesz nowych ubogich różnych kultur”.
Na wrażliwość marianów wobec znaków czasu wskazywał św.
Jan Paweł II także w wielu innych
przemówieniach do członków
Zgromadzenia. 1 lipca 1999 roku
w Rzymie, przyjmując na audiencji
uczestników kolejnej kapituły generalnej, papież Polak mówił: „(…) jesteście wezwani do podejmowania,

na wzór Założyciela i Odnowiciela,
odważnych inicjatyw w odpowiedzi
na znaki czasu. Bądźcie zwłaszcza
wierni waszemu charyzmatowi,
dostosowując – jeśli się to okaże
konieczne – jego formy do nowych
sytuacji w całkowitej uległości wobec Bożych natchnień i zgodnie
z rozeznaniem Kościoła”. Konieczny
w dzisiejszej walce o życie, o chrześcijański kształt rodziny i powołania człowieka – dynamizm wyjścia
oraz duszpasterskiego nawrócenia
wymaga – jak zauważa to Jan Paweł
II – otwartości na nowe inspiracje
Ducha Świętego, które precyzyjnie potwierdza – lub nie – Kościół.
Dla marianów osobą wyjątkową
w formowaniu ich dyspozycyjności
wobec Słowa Bożego, a co za tym
idzie, wobec wynikających z jego
przyjęcia postaw pro Christo et Ecclesia jest Najświętsza Maryja Panna
i misterium Jej Niepokalanego Poczęcia. Dlatego też św. Jan Paweł II
w 2005 roku nawoływał członków
naszego zgromadzenia: „Ponadto
wierni charyzmatowi, który was wyróżnia, bądźcie oddanymi synami
Niepokalanego Poczęcia”. To kolejne
ważne dziedzictwo, a jednocześnie
wyzwanie Jana Pawła II dla marianów XXI wieku – całościowa, niezmordowana, konsekwentna i pełna gorliwości troska o wartość życia

każdego człowieka.
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Jan Paweł II do marianów

ks. Maciej Zachara

odejmując temat nauczania św. Jana Pawła II
o Bożym Miłosierdziu, warto przypomnieć jego
encyklikę zatytułowaną „Dives in misericordia”
(DM) – ogłoszoną 30 listopada 1980 r. i drugą w kolejności powstania. Encyklika ta stanowi najważniejszą
wypowiedź tego papieża na temat Bożego Miłosierdzia.
Jak pisze Papież, pilną potrzebą naszych czasów jest
odkrycie prawdy o człowieku i prawdy o Bogu. Chrystus jest Tym, w którym odsłania się prawda o nas samych, o tym, kim jest człowiek, jaka jest jego godność,
powołanie i przeznaczenie. Chrystus odsłania równocześnie przed nami oblicze Ojca: „Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca” (J 14,8), który jest „Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy” (2 Kor 1,3).
Odkrywanie oblicza Ojca jest konieczne byśmy poznali
nas samych (DM 1).
Mówiąc o Bożym Miłosierdziu, trzeba zdać sobie
sprawę także z tego, czym ono nie jest. Nie jest ono rodzajem amnestii, nie jest potraktowaniem zła tak jakby
ono się nie wydarzyło, nie jest unieważnieniem porządku sprawiedliwości. Owszem, miłosierdzie przewyższa
sprawiedliwość, ale jej nie przekreśla, przeciwnie, na
niej się opiera (DM 14).
Jan Paweł II nie podaje w encyklice jakiejś katechizmowej definicji miłosierdzia, ale przybliża je przede
wszystkim poprzez kontemplację Bożego działania
w historii zbawienia, poświadczonego w Starym i Nowym Testamencie. Na tej podstawie można scharakteryzować miłosierdzie jako miłość, która pochyla się nad
różnoraką biedą człowieka, zarówno biedą zewnętrzną
(choroba, cierpienie, niewola) jak i duchową oraz moralną. Przejawem miłosierdzia Boga jest wybranie ludu na
własność, wyprowadzenie go z niewoli i zawarcie Przymierza. Po akcie zerwania Przymierza przez grzech bałwochwalstwa ludu (Wj 32), Bóg karze grzech, ale ostatecznie tryumfuje nad niewiernością ludu, dzięki okazaniu przebaczenia i objawieniu się jako „Bóg miłosierny
(...), bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). W toku dalszej
historii Izraela lud wielokrotnie okazał się niewierny wobec Boga, ale Jego litość i wspaniałomyślność przeważyły nad gniewem. W Starym Testamencie są dwa słowa
hebrajskie używane na określenie miłosierdzia: hesed

❚ Bartolomé Esteban Murillo, Powrót syna marnotrawnego,
ok. 1667-1670

i rahamim. Hesed wskazuje na wierność Boga wobec
Przymierza, które sam zawarł ze swym ludem, wierność
większą niż niewierność ludu. Rahamin z kolei wskazuje
na miłość matczyną (hebr. rehem – łono matczyne), na
szczególny stosunek bliskości i więzi, którą odczuwa Bóg
wobec swego ludu (DM 4).
Pełnia objawienia miłosierdzia Boga następuje w Jezusie Chrystusie, w Jego nauczaniu (DM 5-6) i w paschalnym misterium Jego śmierci i zmartwychwstania (DM
7-9). Odnosząc się do nauczania Jezusa, Papież skupia
się na analizie przypowieści o synu marnotrawnym, która objawia miłosierne oblicze Ojca. Miłosierdzie zostaje
w niej ukazane jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spośród wszelkich nawarstwień zła, które jest
w świecie i w człowieku (DM 6). Orędzie Chrystusa zmierza do Jego krzyża i zmartwychwstania. Krzyż jest jednocześnie znakiem mocy i zła (DM 8) oraz wyrazem Bożej
sprawiedliwości (DM 7), ale nade wszystko objawieniem
Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby
każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (zob. J 3,16).
Uwierzyć w Syna oznacza uwierzyć w miłość, która jest
mocniejsza od jakiegokolwiek zła, w które jest uwikłany
człowiek i świat (DM 7). Paschalne misterium Chrystusa jest najwyższym objawieniem miłosierdzia, które jest
zdolne usprawiedliwić człowieka, czyli przywrócić w nim
ten ład, który Bóg w nim zamierzył od początku.
Zadaniem Kościoła jest wyznawać miłosierdzie Boga
i głosić je, przyprowadzając ludzi do zdrojów miłosierdzia Chrystusa. Kościół czyni to przede wszystkim poprzez misję głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, szczególnie Eucharystii i pokuty. Dlatego
Kościół głosi nawrócenie, które polega na odkrywaniu
miłosierdzia Boga (DM 13). Przepowiadaniu Słowa
i udzielaniu sakramentów muszą towarzyszyć czyny miłosierdzia, w których ten, co wyświadcza miłosierdzie, jest
równocześnie obdarowanym, zgodnie z logiką nauczania
Chrystusa z Kazania na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7; DM 14).
Ukazywanie oblicza Ojca, który pozwala się „widzieć”
w Chrystusie, jest racją bytu Kościoła (DM 15).
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omocnicy mariańscy dobrze pamiętają dziewczynkę
z Filipin, która w ubiegłym
roku poprosiła Świętego Mikołaja o ołówek… Ten wybór bardzo
skromnego i nietypowego prezentu
wynikał z sytuacji finansowej rodzin, poszkodowanych przez tajfun.
Skazani na potęgę żywiołu
Filipiny są państwem wyspiarskim, położonym na Oceanie
Spokojnym. Turystów zachwycają
malownicze plaże, rafy i lasy tropikalne. Jednak mieszkańcy Filipin
z obawą wpatrują się w niebo i ocean. Niejednokrotnie doświadczyli
potęgi żywiołu, nieznanego przy-

byszom z Europy. Tworzenie się
i ruchy tajfunu można obserwować
z satelity, ale nie dysponujemy rozwiązaniem technologicznym lub
inżynieryjnym, które byłoby w stanie okiełznać jego potęgę. Podczas
tajfunu Haiyan porywy wiatru dochodziły do 376 km/h.
Po przejściu żywiołu zostają
ruiny, stosy gruzów, lawiny błota, drzewa wyrwane z korzeniami.
Horyzont staje się płaski, gdyż każdy budynek i przedmiot wystający
nad ziemię zostaje zniszczony przez
potężne uderzenie huraganu. W takich warunkach ekipy ratunkowe
poszukują rannych wśród gruzów
i błota. Utrata domu i całego dobytku to trudne doświadczenie, ale najtrudniejsza jest wiadomość o śmier-

Dzieci Tajfunu i owoce jałmużny

M I S JE Z N I EP OK ALAN Ą – F I LI P I N Y

Aleksandra Kiełczewska

ŚW. JAN PAWEŁ II O JAŁMUŻNIE I POMOCY UBOGIM
Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz
z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą
dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie.
Błonia Krakowskie, homilia, 18 sierpnia 2002 r.
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy „krzyk biednych”. Starajmy się
usłyszeć to wołanie.

Homilia w czasie Mszy św. w Ełku, 1999 r.

Jałmużna jest środkiem nadania konkretnego wyrazu miłości przez
dzielenie się swoimi dobrami z tymi, którzy ponoszą skutki ubóstwa.

Adhortacja Apostolska „Reconciliatio et Paenitentia”, 1982 r.

Trzeba, aby […] chrześcijanin uczył się wyrażać swą wiarę w Chrystusa przez odczytywanie ukrytego wezwania, jakie On kieruje do niego
ze świata ubóstwa. W ten sposób będzie można kontynuować tradycję
miłosierdzia.
List apostolski „Novo millennio ineunte”, 2000 r.

Ubodzy są także naszymi „nauczycielami”; pomagają nam zrozumieć,
kim my wszyscy jesteśmy przed Bogiem: żebrakami proszącymi o miłość i zbawienie.
Przesłanie z okazji VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów,
Watykan, 7 lutego 2004 r.

Winniśmy zatem postępować w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się „jak u siebie w domu”. Czyż taki styl
bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia
dobrej nowiny o Królestwie Bożym?
List apostolski „Novo millennio ineunte”, 2000 r.
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ci bliskiej osoby. Misjonarze mariańscy pomagali parafiance, która
w jedną noc, po przejściu tajfunu,
straciła pod gruzami siódemkę swoich dzieci.
Dzieci Tajfunu
Maluchy ocalałe z uderzenia żywiołu wiodą życie zupełnie inne niż
ich rówieśnicy. Tułają się pomiędzy
ośrodkami charytatywnymi, wszędzie mieszkają „tymczasowo”, „na
chwilę”. Od najmłodszych lat doświadczają ograniczeń wynikają-

cych z biedy. Niektóre
zachowały wspomnienia
o zniszczonym przez potęgę żywiołu domu rodzinnym, inne były
zbyt małe, aby zapamiętać mamę lub
tatę, którzy zginęli pod gruzami. To
specyficzne pokolenie zostało wychowane w atmosferze kataklizmu,
boleśnie naznaczone jego destrukcyjnymi konsekwencjami, żałobą
i nieustannymi kłopotami finansowymi.
Ludzie mówią o nich „Dzieci Tajfunu”, a pomocnicy mariańscy regularnie wspierają jałmużną i modlitwą. Projekt osobiście koordy-

nuje ks. Dariusz Drzewiecki, marianin, misjonarz miłosierdzia,
od wielu lat pełniący posługę na
Filipinach. Zestawiając swoją sytuację finansową z losem Dzieci
Tajfunu można poczuć się jak bogacz. Jedzenie w lodówce? Dach
nad głową? Buty na nogach? Dla
niektórych ofiar tajfunu to luksusy,
o których można tylko pomarzyć.
Najniższa pensja na Filipinach wynosi 2000 peso, czyli około 150 zł.
Wyprawka do szkoły kosztuje około 1300 peso. Dla samotnych matek, zwłaszcza posiadających wiele dzieci, taka kwota jest po prostu
nieosiągalna.

„Dzieci Tajfunu łatwo poznać
w grupie rówieśników – wyjaśnia ks.
Dariusz Drzewiecki MIC – zazwyczaj nie mają drugiego śniadania.
Bezradnie patrzą, kiedy ich koledzy
i koleżanki wyciągają kanapki. Milczą. Są przedwcześnie dojrzałe, ale
to nie jest powód do radości i dumy.
Raczej do smutku… Spotkałem kiedyś 15-letniego chłopca, który pracował na budowie, jako pomocnik
murarza. Spytałem, czemu nie jest
w szkole. Wyjaśnił: nie mam czasu
chodzić do szkoły, muszę pracować
i zarabiać pieniądze. Do dziś nie
mogę zapomnieć tej rozmowy…”
Jałmużna na chwałę Pana
Pod opieką ks. Dariusza znajduje
się ponad tysiąc Dzieci Tajfunu. Mi-


17

18

Marianie na Filipinach
Misjonarze mariańscy na Filipinach mają tak wiele pracy, że doba
wydaje im się za krótka. Obok ewangelizacji i posługi kapłańskiej starają
się uczynić wszystko, co w ich mocy,
aby pomóc najbiedniejszym parafianom i ofiarom klęsk żywiołowych.
Od wielu lat ściśle współpracują
z lokalnym oddziałem Caritas,
mieszczącym się na wyspie Minda-

nao. Wiedzą, że tajfunów nie da się
przewidzieć ani zatrzymać. Jednak
można zminimalizować wyrządzone przez nich szkody. Najważniejszym celem jest oczywiście ratowanie ludzkiego życia. Ks. Dariusz
Drzewiecki opowiada o tym w słowach: „na wyspie Mindanao budujemy specjalne centrum treningowe
dla osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy w czasie tajfunów. Ich umiejętności są niezwykle
cenne. Ci ludzie ratują życie ciężko
rannym, wiedzą, w jaki sposób zorganizować pomoc, wyciągnąć poszkodowanych z gruzów i błota.
W przyszłości planujemy wyposażyć ich w specjalne łodzie ratunkowe. Dzięki temu będą mogli dotrzeć
do ofiar tajfunu na sąsiednich wyspach i pomóc rannym, porwanym
przez nurt wody”.
Misjonarze współpracują ponadto ze szkołą dla dzieci w Davao City.
To nietypowa placówka edukacyjna,
w której nie ma tablicy ani kredy.
Dzieci nie wiedzą, jak wyglądają ich
nauczyciele i nic nie notują w zeszytach. Wszystko muszą zapamiętać.
Nawet skomplikowane obliczenia
matematyczne wykonują w pamięci.
Wszystkie są niewidome od urodzenia… Pochodzą z rodzin skrajnie
ubogich. Ich szkoła działa tylko dzięki ofiarności ludzi dobrego serca.
Ks. Dariusz Drzewiecki sprawuje
opiekę duchową nad 62 uczniami.
Dożywianie maluchów w stołówce
finansują Darczyńcy Zgromadzenia

Księży Marianów.

Bracia i Siostry, z całego serca dziękuję Wam za jałmużnę, wsparcie modlitewne i zaangażowanie. Uczyniliście wiele dobra. Od końca 2017 roku,
dzięki Waszym ofiarom, regularnie
pomagamy Dzieciom Tajfunu. Prowadzę dokumentację fotograficzną
z poszczególnych akcji, abyście mogli
sami zobaczyć, jak piękne owoce przynosi Wasza jałmużna i ile radości
sprawiliście potrzebującym. Modlimy się codziennie w Waszej intencji.
ks. Dariusz Drzewiecki, misjonarz mariański

Róża

Duchowna

R

ks. Janusz Kumala MIC

óża jest uznawana za królową kwiatów. A dzięki barwie i zapachowi jest znakiem miłości
i piękna. Od dawna czcimy Maryję tytułem
„Róży duchownej”. Co on oznacza? W jaki sposób
mówi nam o miłości i pięknie Maryi?
Spójrzmy na piękno Róży Duchownej, której na
imię Maryja, abyśmy „oddając Jej cześć i wiernie Ją
naśladując, zajaśnieli świętością życia” (z liturgii).
Piękna w swym poczęciu
Od początku swojego istnienia Maryja jest pełna
łaski, czyli wypełniona miłością Boga, a zatem Cała
Piękna. Już w świętym początku Jej życia podziwiamy
piękno łaski, która jest fundamentem życia duchowego. W Niepokalanym Poczęciu objawia się przedziwna inicjatywa Ojca, moc Chrystusowego Odkupienia
i zbawcze działanie Ducha Świętego. Trójjedyny Bóg,
„Twórca piękności” (por Mdr 13,3), uczynił Maryję
niepokalaną świątynią dla Syna Bożego.
Duchowe piękno Maryi u zarania Jej życiowej
wędrówki przypomina nam, że naprawdę pięknym
można być jedynie dzięki Bożej łasce. Pozwólmy, aby
Boża miłość przemieniała nas i kształtowała na wzór
piękna Maryi.
Piękna
w dziewiczym porodzeniu
Maryja została powołana, aby być Matką Mesjasza, Syna Bożego posłanego przez Ojca dla odkupienia ludzkości. W Maryjnym „fiat” ujawnia się piękno
odpowiedzi na wezwanie miłości Ojca, Syna i Ducha.
Owocem Jej zgody było dziewicze porodzenie Syna,
które można porównać do „róży i lilii, ponieważ ich
kwiat nie niszczeje, pomimo że wydają najprzyjemniejszą woń” (św. Antoni z Padwy).
Maryja ogarnięta miłością do Syna, w pełni złożyła
dar z siebie, zawierzając Bogu i wypełniając Jego wolę.
Wszyscy, których Bóg zaprasza do realizacji życiowego powołania, objawiają swoje duchowe piękno
wtedy, gdy z miłością podejmują się realizacji powierzonego zadania. Oddając wszystko Bogu, niczego
nie tracą, ale jeszcze więcej zyskują, gdyż wzrastają
w miłości i piękno Boga bardziej przez nich promieniuje.

FOT. PIXABAY

M I S JE Z N I EP OK ALAN Ą – F I LI P I N Y



Katolicki bastion Azji
Filipińczycy są bardzo religijni,
ponad 80% z nich to głęboko wierzący katolicy. W wielu sklepach
o godzinie 12.00 w południe sprzedawczynie przestają obsługiwać
klientów, aby odmówić Anioł Pański. Po Mszy Świętej każdy wierny
chce uścisnąć dłoń kapłanowi, każdy
prosi o błogosławieństwo. Misjonarz nawet przez chwilę nie jest sam.
Małżeństwa filipińskie są bardzo

otwarte na życie. Ciążę i pojawienie
się maleństwa w rodzinie traktują
jako znak błogosławieństwa Bożego.
Praktycznie każde dziecko na Filipinach ma liczne rodzeństwo. Podobnie jak w Polsce, na Filipinach maj
jest miesiącem maryjnym. W spotkaniach modlitewno-formacyjnych
chętnie uczestniczą najmłodsi. Na
wspólne modlitwy przychodzą nawet czteroletnie maluchy.
Rodziny obdarowanych z potrzeby serca modlą się za pomocników
mariańskich. Ich wdzięczność za
pomoc jest bezgraniczna. Proszą
Pana Boga o błogosławieństwo dla
ofiarodawców, ich rodzin oraz ich
Ojczyzny. Polska jest krajem dobrze
im znanym dzięki św. Janowi Pawłowi II, który w 1995 roku odwiedził
Filipiny z okazji Światowych Dni
Młodzieży. Na wspólną modlitwę
do stolicy kraju – Manili przybyło
wówczas ponad cztery miliony młodych katolików z Filipin. W żadnym
innym kraju azjatyckim Dobra Nowina nie jest przyjmowana przez
wiernych z taką radością.

P EŁN A ŁA S K I

sjonarze mariańscy we współpracy
z proboszczami lokalnych parafii
i katechetami, stworzyli listy osób
potrzebujących oraz niezbędnych
im darów rzeczowych. Biedne rodziny prosiły o: ołówki, buty, mundurek, plecak, kredki, zeszyty, podręczniki, obiady w stołówce.
Dzięki ofiarom przekazanym
przez pomocników mariańskich
w życiu maluchów pojawiło się bardzo wiele radości. Wszystkie chciały
się uczyć i skończyć szkołę, na przeszkodzie stała im bieda. W pierwszej
kolejności pomoc została przyznana
dwustu dzieciom z najuboższych
rodzin, zamieszkujących parafię
katedralną w Cagayan de Oro, nad
rzeką Cagayan. Dzieci otrzymały
pełne wyposażenie szkolne (plecak, piórnik, dwa ołówki, długopis,
temperówka, zestaw kredek, zeszyty
i podręczniki) oraz buty i mundurki,
bez których na Filipinach nie można
chodzić do szkoły.
W Wiosce Matki Bożej Miłosierdzia, zamieszkałej przez ofiary tajfunu, ks. Dariusz Drzewiecki rozdał
dzieciom trzysta trzydzieści wyprawek szkolnych. Maluchy cieszyły
się zwłaszcza z plecaków i kredek.
Większość nigdy wcześniej nie miała
zeszytów „na zapas”. Specjalną opieką misjonarze otoczyli setkę dzieci
z najuboższych rodzin. Poza niezbędną wyprawką dzieci otrzymały
również kompletne mundurki szkolne z butami i skarpetkami. Zakupiono im obiady w stołówce oraz bilety
umożliwiające dojazd do szkoły.

Piękna w męce Syna
U boku cierpiącego Zbawiciela była obecna Maryja. Stojąc na Golgocie okazała się wyjątkowo piękna „w męce swojego Syna, odziana w purpurę krwi
Jego, łagodna Owieczka, współcierpiąca z cichym
Barankiem” (z liturgii). Jej udział w męce Chrystusa
symbolizuje czerwona róża.
Maryja cała oddała się Jezusowi i nie mogło Jej
zabraknąć na Golgocie. W Jej męstwie podziwiamy
piękno wiary i zjednoczenia w miłości z Synem.
Nasze cierpienia przyjmowane w zjednoczeniu
z Krzyżem Jezusa świadczą o duchowym pięknie naszych serc. Każde „tak” „wypowiedziane miłości jest
źródłem cierpienia, bo miłość wciąż na nowo wymaga samowyrzeczenia” (Benedykt XVI).
Piękna
w zmartwychwstaniu Jezusa
Maryjne spojrzenie na krzyż Syna przenikało
mrok zwątpienia wielu serc i sięgało poranka Zmartwychwstania. Oczekiwała z ufnością, że wypełni się
obietnica Jezusa. Z radością trwała pośród uczniów
jako Matka Zmartwychwstałego. Dzięki Bożej łasce
przezwyciężyła już śmierć i z Chrystusem „chwalebnie króluje jako uczestniczka Jego zwycięstwa”
(z liturgii).
Piękno życia duchowego w pełni rozkwita w niebie. Ku niemu tęskni ludzkie serce wypełnione Bożą
miłością. Idźmy zatem drogą piękna w stronę Boga,
„źródła wszelkiego piękna oraz sprawcy świętej mi
łości” (z liturgii).
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marianina
40 lat próby zrozumienia,
że Kościół jest jeden
Jeszcze kilka lat temu byłem wielkim przeciwnikiem nieustannego
wspominania św. Jana Pawła II.
Tłumaczyłem to powszechnością
Kościoła. Nie ma ludzi niezastąpionych, nie ma niezastąpionych papieży. Dopiero niedawno zrozumiałem,
że nie uciekałem przed wspominaniem Papieża, ale przed kontynuacją procesu wiary i nawrócenia
w swoim życiu. A wszystko dlatego,
że o wiele łatwiej jest zrywać i ciągle
zaczynać od nowa…
Chyba nie ma człowieka wierzącego w Polsce, który nie miałby
„problemu” z Janem Pawłem II. Jedni dlatego, że chcieliby zatrzymać
w czasie tę wyjątkową postać i raczej
już nie słuchać kolejnych papieży.
Drudzy, ponieważ za wszelką cenę
chcą wpisać Papieża w liczny poczet
następców na Stolicy Piotrowej (najlepiej bezimiennych). A może warto
przyjąć założenie, że to co z nauczania Jana Pawła II było najistotniejsze,
znajduje kontynuację w nauczaniu
Benedykta XVI i papieża Franciszka.
Spróbujmy pójść tą właśnie drogą.
Dla mnie nauczanie św. Jana Pawła II wyraża się w triadzie: jeden jest
Pan i Odkupiciel (Redemptor hominis)
– Jego miłosierdzie nad wszystkim co
stworzył (Dives in misericordia) – by
przyjść z pomocą człowiekowi w jego słabości posyła Ducha Świętego
(Dominum et Vivificantem). Ten klucz
znajduje dopełnienie w nauczaniu zarówno Benedykta XVI, jak i papieża
Franciszka. Encyklika Benedykta XVI
Spe salvi rozpoczyna się słowami, że
odkupienie zostało nam ofiarowane
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Zapytaj

w tym sensie, że została nam dana
nadzieja chrześcijańska. To jest właśnie owa kontynuacja drogi „Odkupiciela człowieka”. W perspektywie
miłosierdzia Benedykt XVI mówi
o miłosierdziu mającym źródło w Miłości Ojca do Syna, Jezusa Chrystusa.
Ale ta perspektywa miłosierdzia znajduje dopełnienie w Duchu Świętym.
Papież Benedykt XVI pisze: „Duch
objawia się jako wewnętrzna moc,
która łączy serca z Sercem Chrystusa i uzdalnia nas do miłowania braci”
(Deus caritas est, 19).
Z kolei papież Franciszek w kontekście kanonizacji Jana Pawła II powiedział, że tym, co nas inspiruje w Jego nauczaniu, to zawierzenie bez
reszty Chrystusowi, odkupicielowi
człowieka. W kontekście miłosierdzia papież Franciszek najmocniej
wypowiedział się w czasie swojej
wizyty w Asyżu, gdzie miłosierdzie
powiązał z przebaczeniem, przywołując słowa św. Franciszka: „Chcę
was wszystkich posłać do nieba”.
Z kolei nauczając o Duchu Świętym,
wpisuje Jego rolę właśnie w kontekst
słabości człowieka: „Uwalnia nas od
kondycji sieroty, do jakiej chce nas
sprowadzić duch świata”.
Podobne odniesienia można by
znaleźć u Poprzedników św. Jana
Pawła II: o „Odkupicielu człowieka”, miłosierdziu i Duchu Świętym.
Może te czterdzieści lat jest nam
potrzebne, by zrozumieć, że każdy papież przypomina słowa, które
już kiedyś zostały wypowiedziane
przez Odkupiciela człowieka, z miłości do nas w Duchu Świętym.
k
 s.Jarosława.sobkowiakMiC

PÓJDŹ ZA MNĄ...
Może Pan Jezus i ciebie wzywa,
abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...
Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
tel. 503-079-511; 501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl
LINIA MODLITWY

22 833 32 34

liniamodlitwy@marianie.pl

pn-pt: 9.00-15.00
Potrzebujesz modlitwy,
bo przeżywasz
trudne doświadczenia,
czujesz się osamotniony,
podejmujesz ważną
decyzję życiową,
a może pragniesz
podziękować Bogu
za otrzymane łaski –
skontaktuj się z nami!

ODWIED Ź
NASZ E ST RONY

www.spm.org.pl
www.pielgrzymki.org.pl
www.marianum.sklep.pl
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GDZIE PIELGRZYMOWAĆ?
PARYŻ

P

SANKTUARIUM CUDOWNEGO MEDALIKA

aryż olśniewa swymi pięknymi kościołami, bogatymi
muzeami, urokliwymi parkami czy bulwarami nad Sekwaną. W ofercie miasta, tak ciekawego dla turysty, można zupełnie nie zauważyć niewielkiego Sanktuarium Cudownego Medalika mieszczącego się w samym centrum stolicy Francji.
A to właśnie do tego miejsca każdego dnia zdążają pielgrzymi
z całego świata. Dlaczego tutaj, skoro o wiele piękniejsze są
przecież Katedra Notre-Dame czy Bazylika Najświętszego Serca
Pana Jezusa?
By zrozumieć znaczenie tej kaplicy dla wierzących trzeba cofnąć się do 1830 roku. Wówczas Maryja obrała sobie to miejsce
na poufne spotkania z siostrą Katarzyną Labouré. W nocy z 18
na 19 lipca oraz w dniu 27 listopada Maryja rozmawiała z młodą siostrą, dzieląc się z nią orędziem dla Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia – dla Francji i dla całego świata. Siostra Katarzyna
ujrzała pierwowzór słynnego dziś Cudownego Medalika i usłyszała słowa Maryi: „Postaraj się, aby wybito medal na ten wzór.
Osoby, które będą go nosić na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski spłyną w obfitości szczególnie na tych, którzy go będą nosić
z ufnością”.
Święta Katarzyna Labouré wspominała te spotkania i rozmowy
z Maryją jako najpiękniejsze chwile swego życia. Klęczała przed
Matką zasłuchana w Jej słowa. Do dziś w kaplicy zachował się fotel, na którym siedziała Maryja podczas pierwszego objawienia.
Siostra Katarzyna była u początku swej drogi zakonnej, zaledwie kilka miesięcy przed objawieniami rozpoczęła nowicjat, a już
została obdarowana takimi łaskami. Zapewne dlatego nie było jej
łatwo przekonać swego kierownika duchowego i przełożone do
idei wybicia medalików. Gdy jednak wydarzenia, zapowiadane
przez Maryję w objawieniach, zaczęły się spełniać, zniknęła też
początkowa nieufność wobec przekazywanych przez Katarzynę
treści. Przy wybiciu pierwszych medalików wielki udział miał arcybiskup Paryża, który zaaprobował tekst umieszczony na awersie medalika: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”. Roztropnie też stwierdził: „wybijmy ten medalik i patrzmy na owoce”. Owoce w postaci nawróceń
i uzdrowień przerosły wszelkie oczekiwania. Sława Cudownego
Medalika szybko przekroczyła granice Paryża i Francji…
Dziś, nosząc na szyi ten medalik, możemy zawierzać każdą
chwilę życia Maryi. Wybierając się na pielgrzymkę po Sanktuariach Francji z Biurem Pielgrzymkowym Księży Marianów,
mamy niepowtarzalną okazję, by w tym miejscu, naznaczonym
obecnością Maryi, przeżyć Eucharystię, indywidualnie pomodlić się i przywieźć medaliki dla siebie i swoich bliskich.


www.pielgrzymki.org.pl

FRANCJA
 MAJ – CZERWIEC 2019 (8 dni)
W programie m.in.:
• Ars – zwiedzanie miejsc związanych ze św. Janem Vianneyem • zwiedzanie papieskiego miasta
Avignon • nawiedzenie sanktuarium Madonny
w La Salette • nawiedzenie relikwi św. Bernadety
w Nevers • bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Paray-Le-Monial • rejs statkiem po Sekwanie, bazylika Sacre-Coeur w Paryżu • pobyt
w sanktuarium w Lourdes • zwiedzanie bazyliki
św. Marcina w Tours • zwiedzanie zamku nad Loarą w Blois

Informacje: tel. 22 833 74 05, 22 833 32 33

e-mail: spm@marianie.pl

