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Słowo od naczelnego

N

iedawno rozpoczęła się wiosna,
minęły Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czasami słyszymy
tych, którzy mówią: Święta, święta i po
świętach. Bardzo łatwo szybko wrócić do
szarej codzienności. I nie chodzi tylko o oktawę… Czas od Wielkiejnocy aż do Zesłania Ducha Świętego to dobry moment,
by przeżyć również swoje powstanie do
życia. Nie możemy rytualnie podchodzić
do naszej wiary. Pan Bóg jest Bogiem relacji i pragnie wejść w ową relację z każdym
z nas. Ale czy ja chcę i umiem budować ten
dialog i więź z Jezusem? Chrystus naprawdę zmartwychwstał i chce wejść w moje
życie, w to wszystko co jest jeszcze nie uporządkowane, i w to co jest moim pragnieniem. On chce rozjaśniać moje ciemności,

ks. Andrzej Sikorski, redaktor naczelny
które każdy z nas ma. Zmartwychwstały
Jezus może stać się ekspertem od pokonywania we mnie ciemności, ale tylko wtedy
gdy Go do siebie dopuszczę.
Wraz ze Zmartwychwstaniem Jezus
Chrystus przyszedł z nowym życiem. Obecnie jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice
Evangelium vitae: „Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do
życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych
istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku
ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form
niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj (…)”. Nie wolno nam
milczeć! Mamy bronić życia. To jest właśnie
budowanie cywilizacji miłości. Pod hasłem

„Jestem za życiem!” w niedzielę 15 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie XIII Marsz
Świętości Życia. Jego uczestnicy jak co
roku będą manifestować w obronie prawa
do życia każdego człowieka. W mediach
społecznościowych marszowi towarzyszyć
będzie hasztag #adOPCJA, tłumaczący, że
każda kobieta, która spodziewa się dziecka, nie musi decydować się na aborcję, ale
może urodzić i oddać dziecko do adopcji.
Zgromadźmy się i weźmy udział w tym
wielkim święcie życia pamiętając słowa
św. Jana Pawła II: „Troska o dziecko, jeszcze
przed jego narodzeniem, (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Dobrej lektury nowego numeru „Niecodziennika” i do
zobaczenia na Marszu życia.

REKLAMA

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

ZAPRASZAMY NA STUDIA DO SWPR
REKRUTACJA TRWA!!!
Zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.swpr.edu.pl
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 644 07 97;
48 22 644 04 55
email: swpr@swpr.edu.pl
2

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin cieszy się szczególną
renomą w Polsce ze względu na jakość kształcenia, szeroką
ofertę dydaktyczną (akredytacja na siedem kierunków) oraz
miłą i życzliwą atmosferę.
Wykładowcy Uczelni to doświadczeni pracownicy naukowi z tak
renomowanych placówek naukowo-dydaktycznych, jak Polska
Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku i in.
Obecnie szczególnym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki,
jak historia i pedagogika oraz szeroka oferta studiów podyplomowych,
z zakresu pedagogiki, historii, języka polskiego, nauk społecznych
i zdrowia. Wśród tych ostatnich można wymienić studia podyplomowe
kształcące specjalistów terapii uzależnień (z certyfikatem Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

W ramach XXIV Targów Wydawców Katolickich
Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC

serdecznie zaprasza na spotkanie panelowe:
O. StanISłaW PaPCzyńSKI – ŚWIęty na dzISIejSze CzaSy
Orędownik naprawy Rzeczypospolitej, patron zagrożonego życia
z udziałem
ks. tomasza nowaczka MIC

NOWOŚĆ

w drugą
rocznicę
kanonizacji

przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów

ks. Wojciecha Skóry MIC

byłego postulatora generalnego procesu kanonizacyjnego
św. St. Papczyńskiego, byłego kustosza jego relikwii

Grzegorza Górnego
autora tekstu „Mocarz Boży”

Spotkanie poprowadzi
danuta dunin-Holecka
dziennikarka TVP Wiadomości

14 kwietnia 2018 roku, godzina 14.00-15.00
sala kinowa na Zamku Królewskim w Warszawie
Każdy, kto weźmie udział w spotkaniu,
otrzyma obrazek – Modlitwa o uproszenie łask
za przyczyną św. ojca Stanisława Papczyńskiego

w prezencie!

Ponadto dla pierwszych 40 osób kubek w

prezencie!

Zapraszamy również na spotkanie autorskie
z ks. Piotrem Kieniewiczem MIC,
który będzie podpisywał swoją książkę

Małżeński labirynt

14 kwietnia 2018 rok, godzina 11.00-13.00
stoisko Wydawnictwa
www.wydawnictwo.pl

WYDAWNICTWO PROMIC

ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, tel. 22 651 90 54, e-mail: zamowienia@wydawnictwo.pl
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Wielka wyprawa małego Andrew.
„Tam, gdzie mieszka Bóg”

D

laczego dzieci wyruszają na wędrówkę? Najczęściej inspirują je
dorośli, chociaż niejednokrotnie
nie zdają sobie z tego sprawy. Wystarczy
czasami jedno zdanie, wypowiedziane
w tym właśnie momencie, w którym dociekliwość i gotowość poznawania rzeczywistości, skupia się właśnie na tym,
a nie na innym temacie. Tak właśnie jest
w filmie „Tam, gdzie mieszka Bóg”. W filmie, w którym samego siebie zagrał papież Franciszek.
Starsza siostra małego Andrew przygotowuje się do ważnego życiowego
wydarzenia. Ma przyjąć pierwszą Komunię świętą. Nie tylko ona nie może się
doczekać. Jej młodszy brat też by chciał.
Interesuje się jej przygotowaniami. Chłonie wszystko, co dotyczy tej sprawy. Żyje
tymi tematami. Rysuje pracowicie papieża. Ma na ścianie plakat z jego wizerunkiem. Słucha bardzo uważnie, o czym
rozmawiają jego starsi przyjaciele. Trafia
nawet na lekcję religii. I właśnie po niej
stawia przed sobą cel. Od tego momentu
przede wszystkim chce spotkać Jezusa.
Więc wyrusza w drogę do miejsca, w którym spodziewa się Go znaleźć, bo tak wynikało z rozmów ze starszymi kolegami.
To święte miejsce, gdzieś na odludziu,
w lesie. Podobno kiedyś mieszkał w nim
samotny mnich.
Andrew wyrusza sam, zaopatrzony
w kilka ciastek, trochę cukierków i kartonik mleka. Na szczęście zostawia wiadomość, więc jego siostra z przyjaciółmi
szybko mogą wyruszyć za nim z ekspedycją ratunkową. W powietrzu wisi pytanie,
czy sami lada moment nie będą potrzebowali pomocy. Choć trzeba przyznać, że to
mocna ekipa. Jej skład na pewno nie jest
przypadkowy. Każdy wnosi do niej coś
istotnego i potrzebnego. Nawet nieduży
Azjata, który niedawno przybył do kraju
ze swymi rodzicami w poszukiwaniu lepszego życia i nie bardzo potrafi się z innymi porozumieć, bo prawie nie zna języka.
Czym się zakończy wyprawa? Czy mały
Andrew spotka Jezusa? Dotrze do Niego
sam czy z czyjąś pomocą? Co wyniknie
z faktu, że jego śladem podąża grupa nastolatków? Odnajdą małego wędrowca?
A jeśli tak, to co wydarzy się dalej? Przekonają go, żeby zrezygnował ze swego planu czy może to on ich przekona, aby do
niego dołączyli i wspólnie dotarli do świętego miejsca, gdzie można spotkać Jezusa? Jakie niebezpieczeństwa będą musieli
pokonać? Ile przygód na nich czeka? Na-

4

Gdy dzieci wyruszają w drogę, zawsze się coś wydarzy.
Na pewno będzie ciekawie, choć momentami może być
groźnie i niebezpiecznie. Ale głowę można dać, że będzie
też odkrywczo i radośnie. Świat oglądany oczami dzieci jest
pełen nowości, niespodzianek, zaskoczeń. Nic dziwnego,
że filmowcy chętnie go pokazują.

potkają po drodze jakichś ludzi? Ktoś im
pomoże albo oni komuś udzielą pomocy?
I co z rodzicami wędrujących dzieci? Czy
oni też będą musieli ruszyć do lasu, szukać

swoich pociech? Kto tu właściwie kogo
szuka i kto kogo znajdzie? Czy niektóre
przygody nie przypominają np. wydarzeń,
które opisują ewangeliści?

Niewiadomych jest bez liku, jak to
w każdym przygodowym filmie. Także
w filmie, który adresowany jest dla młodych i bardzo młodych widzów.
Włoski dziennik „Corriere della Sera”
zwracał w zeszłym roku uwagę, że „Tam,
gdzie mieszka Bóg” to pierwszy w historii
kina przypadek, w którym Następca św.
Piotra „występuje” w filmie fabularnym.
Papież Franciszek nikogo nie udaje, jest
w tym filmie sobą, jednak jego udział
w tym przedsięwzięciu został pomysłowo wkomponowany w całą opowieść.
Dlatego Franciszek pojawia się nie tylko
na końcu, gdy rozmawia z grupą dzieci
odgrywających poszczególne postacie,
ale również w trakcie, gdy rozwija się akcja. Biorąc pod uwagę liczbę zaskoczeń,
jakie w ciągu pięcioletniego pontyfikatu
zgotował światu aktualny Papież, sposób, w jaki nagle uczestniczy osobiście
w akcji, właściwie nie powinien nikogo
dziwić.
Reżyserem i autorką scenariusza jest
znana psycholożka Graciela Rodriguez
Gilio. Wśród producentów znalazł się
29-letni Włoch, Andrea Iervolino, który
sam ma życiorys godny sfilmowania. Jak
podał włoski dziennik swój pierwszy film
– historię z czasów średniowiecza – nakręcił mając dziewiętnaście lat, a pomogło mu w tym między innymi opactwo
benedyktynów na Monte Cassino. Dzisiaj
współpracuje z największymi gwiazdami
Hollywood. W „Tam, gdzie mieszka Bóg”
zobaczyć można młodych aktorów zna-

nych z takich filmów jak („Okja”, „Legends
of Tomorrow”, „Fargo”, „Cudowny chłopak”,
„Rafcio Śrubka”, „The Whispers”). „Papież
poprosił nas, by był to film skierowany do
dzieci, by zastanowić się nad rewolucyj-

Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sikorski
Współpraca: Przemysław Radzyński, Kinga Polak, ks. Artur Stopka,
Mateusz Stolarski, ks. Mariusz Marszałek, Karol Regulski, Edyta
Stachowicz, Karolina Margas
Skład: Andrzej Skwarczyński

nym orędziem Jezusa” – ujawnił Iervolino.
Reżyserka powiedziała: „Nasz film wyrósł
z pragnienia papieża Franciszka, aby przez
film przekazać dzieciom wiadomość od
Jezusa”.
Czy przygotowanie do I Komunii świętej może być dla dzieci wielką przygodą?
Intrygującą wędrówką częściowo w nieznane, ale do bardzo konkretnego celu?
Czy może być poszukiwaniem, może nawet chwilami błądzeniem, aby ostatecznie
doszło do wyczekiwanego, upragnionego
spotkania z samym Jezusem? Dla dzieci
drugiej dekady XXI wieku język filmowy
jest niejednokrotnie bardziej zrozumiały
niż opowieść złożona tylko ze słów. Nic
dziwnego, że papież Franciszek tak bardzo
chciał, aby ten film powstał, że zgodził się
w nim wystąpić. 
ks. Artur Stopka
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Adres: ul. Królowej Aldony 12 lok. 1, 03-928 Warszawa
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Radosnego dawcę miłuje Bóg
„Z Jezusem
Chrystusem radość
zawsze rodzi się
i odradza” – napisał
papież Franciszek
w programowym
dokumencie
swojego pontyfikatu
– adhortacji
apostolskiej
„Evangelii gaudium”.
Plan na szczęśliwe
życie jest jasny
– to Jezus.
Chcesz szczęścia?
Dawaj!
Jezus na kartach Ewangelii
jawi się nam jako Bóg służący
człowiekowi. On na to się narodził i na to przyszedł na świat,
żeby mu usłużyć, czyli odkupić
go od grzechu i dać mu wiecznie szczęśliwe życie. Kulminacyjnym punktem, w którym
dokonuje się zbawienie ludzkości jest krzyż, ale oczywiście
z perspektywą pustego grobu.
Tuż przed tymi wydarzeniami
Jezus zostawia swoim uczniom największe z przykazań
– sam dając przykład na czym
braterska miłość ma polegać.
W czasie ostatniej wieczerzy
mistrz i nauczyciel staje się nawet nie sługą, a niewolnikiem
swoich uczniów (obmywanie
nóg należało do obowiązków
niewolnika).
Zatem służba drugiemu
człowiekowi jest programem
życia chrześcijańskiego. Nie
bez powodu św. Paweł zwrócił
uwagę mieszkańcom Koryntu,
że „radosnego dawcę miłuje
Bóg” (2 Kor 9, 7) a Efezjanom
przypomniał o słowach Pana
Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu
aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).
Prawdę tę często podkreślają misjonarze i wolontariusze
posługujący w różnych przestrzeniach ludzkiej biedy – od
6

ekonomicznej, przez społeczną i intelektualną do religijnej
i duchowej. Początkom ich
misji towarzyszy zwykle tzw.
kompleks zbawiciela. To rodzaj
pokusy zbawiania wszystkiego i wszystkich – przeświadczenia, że moje ręce, moje
działanie, odmieni los jeśli
nie ludzkości, to przynajmniej
społeczności, do której zostałem posłany. Nie ma potrzeby
krytykowania czy niedoceniania wartości misji czy wolontariatu – ona jest bezsporna i jest
promykiem dobra w świecie
do szpiku przesiąkniętym
złem. Ale to właśnie ci, którzy
idą „zbawiać świat” zbawienia
dostępują – od różnego rodzaju pychy – pychy mądrości, bogactwa, wiedzy, umiejętności,
zaradności, etc. Ze swojej służby wracają uzbrojeni w pokorę
i przeświadczenie, że lekcja życia, którą odebrali w tym czasie jest warta o wiele więcej,
niż to, co zostawili potrzebującym. To ludzie pozornie biedni
dają im najwięcej miłości, uczą
ich wiary i przywracają im nadzieję w człowieka. W ten sposób sprawdza się Boże Słowo,
że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” a Bóg
miłuje radosnego dawcę.

Analgezja
Co wtedy, gdy w moim życiu
nie ma powodów do szczęścia? Jak cieszyć się w obliczu
życiowych tragedii – biedy,
choroby, śmierci? Po pierwsze trzeba mieć świadomość,
że tak samo jak radość, tak
i smutek jest składową ludzkiej egzystencji. Na różnych
etapach te dwie emocje będą
się pojawiały w różnych proporcjach. Po prostu trzeba
przyjąć z pokorą czas trudu
i z nadzieją czekać na lepsze
dni – zgodnie z zasadą wskazaną przez papieża Franciszka,
że to „z Jezusem Chrystusem
radość zawsze rodzi się i odradza” – Jezus przyniesie nam radość w najodpowiedniejszym
dla nas momencie.
„Rozumiem osoby skłaniające się do smutku z powodu
doświadczania
poważnych
trudności, jednak trzeba pozwolić, aby powoli zaczęła się
budzić radość wiary jako tajemnicza, ale mocna ufność,

nawet pośród najgorszej udręki” – pisze papież w „Evangelii
gaudium” i dodaje, że radość
nawet w tych najciemniejszych
momentach życia rodzi się
z „osobistej pewności, że jest
się nieskończenie kochanym,
ponad wszystko”. Chyba nikomu nie trzeba przypominać, że
tak właśnie kocha Bóg.

Bądź wdzięczny!

trzeba mieć świadomość, że tak

Zrób na spokojnie listę wszystkich swoich projektów – zaległych, aktualnych i przyszłych;
wypisz wszystkie swoje obowiązki a co więcej, rozbij je na
małe zadania i powoli zacznij
je realizować. Odhacz rzeczy zrealizowane i uciesz się
z tego, co się udało, a nie smuć
tym, co jeszcze przed Tobą. Pamiętaj Jezusową zasadę „Kto
w drobnej rzeczy jest wierny,
ten i w wielkiej będzie wierny”
(por. Łk 16, 10).
Rób co wieczór rachunek sumienia, ale do listy wad dorzuć
też listę cnót. No i nie wyliczaj
co się w danym dniu wydarzyło
w Twoim życiu – Bóg dobrze to
wie. Zapytaj o to lepiej Boga –
niech On powie Ci, co w Twoim
życiu się dzieje i słuchaj Jego
odpowiedzi.

samo jak radość, tak i smutek jest

Dziel się radością!

składową ludzkiej egzystencji

„Dobro pragnie zawsze się
udzielać. (…) Dzielenie się
dobrem sprawia, że ono się
umacnia i rozwija” – pisze
papież Franciszek w „Radości
Ewangelii”. Z radością jest podobnie jak z dobrem i miłością
– mnożą się przez dzielenie.
Dzieląc się z drugim człowiekiem nigdy nie będziemy
stratni – wręcz przeciwnie,
nasza radość zostanie pomnożona.
Ta papieska rada ma dwie
funkcje. Z jednej strony pielęgnuje i rozwija radość dzielącego się nią z drugim. Ale stwarza też przestrzeń pewnego
zdrowego zobowiązania, do
odwzajemnienia otrzymanego dobra albo przekazania go
dalej. W ten sposób tworzy się
łańcuch radości, którego ogniwa, czyli uśmiechy na ludzkich
twarzach mogą opleść całą
kulę ziemską.
Dzielenie się radością jest
jak iskierka puszczona w kręgu bawiących się dzieci – po
pełnym okrążeniu zawsze powraca do tego, który uruchomił machinę dobra. Istnieje
wielkie prawdopodobieństwo,
że taka niewielka iskierka, chociażby w postaci uśmiechu
obcego człowieka wróci do
nas w momencie największego smutku i będzie potrafiła
na nowo rozświetlić ciemność
naszego serca.
Przemysław Radzyński

Co robić, żeby czerpać z życia
radość pomimo trudności?
Skutecznym lekiem na życiowe smutki jest wdzięczność.
Na skali ludzkich emocji towarzyszących codzienności
obok skrajnych bólu i radości
aż po stany euforyczne jest

Co wtedy, gdy w moim życiu nie ma
powodów do szczęścia? Jak cieszyć
się w obliczu życiowych tragedii –
biedy, choroby, śmierci? Po pierwsze

Po drugie, to co trudne jest
dobrym tłem dla tego, co dobre i piękne. Czy moglibyśmy
w naszym życiu doświadczać
radości, gdybyśmy nie mieli
doświadczenia smutku? Nie
wiem czy chorzy na analgezję
wrodzoną są permanentnie
szczęśliwi, ale brak odczuwania
bólu jest dla nich śmiertelnie
niebezpieczny. Ta rzadka choroba wywołana mutacją w jednym z genów skutkuje brakiem
reakcji na stany zagrażające
zdrowiu i życiu, takie jak: oparzenie, skaleczenie, złamanie
i inne obrażenia ciała. Dzieci
z analgezją mogą osiągnąć
wiek dojrzały, ale śmiertelność
chorych dotkniętych tą chorobą jest bardzo wysoka.
Nawet mistycy podkreślają,
że chwile duchowego uniesienia zdarzają się niezwykle
rzadko i trwają bardzo krótko.
A doświadczeniem niejednego z nich jest „noc ciemna” doświadczana całymi latami. O ile
mocniejsze i piękniejsze jest
doświadczenie Bożej obecności, gdy wcześniej odczuwa się
jej doskwierający brak. O ile
łatwiej przetrwać suszę i głód
pustyni, gdy pielęgnuje się
w sobie pamięć o oazie szczęśliwości.

ogromna przestrzeń neutralności. Można powiedzieć
– szara zwykła codzienność
– dom, praca, dom (ewentualnie szkoła/studia plus jeszcze
jakieś hobby). Szukaj w swojej
życiowej normalności tego,
czym zostałeś obdarowany
– przyjemnym promieniem
słońca, kojącym powiewem
wiatru, subtelnym uśmiechem starszej pani, życzliwym
gestem jakiegoś młodzieńca.
A może radość w Twoim sercu
wywołuje małe dziecko bawiące się beztrosko w wózku
popychanym przez rodziców,
może pies uganiający się
za swoim ogonem, a może
wzruszający film czy serial
albo mądra lektura? Jeśli nie
dostrzegasz w swoim życiu
drobnych przejawów dobra,
to zacznij to robić – uciesz
się chwilą i za nią podziękuj.
A zaraz później wróć do zasady „więcej szczęścia jest w dawaniu”.
Masz przekonanie, że jesteś
życiowym
nieudacznikiem
– masz ogromne zaległości
w pracy, nic Ci nie wychodzi
i mimo czasem najszczerszych
chęci nie potrafisz realizować
swoich planów? Gdzie w tym
wszystkim odnaleźć radość?
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Św. Jan Paweł II: Ewangelia życia
Prawo do Życia
„Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do
życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są
zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego
stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form
niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj (…)”
Evangelium Vitae

Obowiązek obrony Życia
„Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia
nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.”
Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

XIII MARSZ 15
ŚWIĘTOŚCI kwietnia
11.00
ŻYCIA
Jestem za Życiem!
#adOPCJA

Rozwój powinien służyć Życiu
„Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano
barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe.”
Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

Chrystus nas wzywa do obrony Życia
„Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie
odkryć wspaniałość owego „Tak”, owego „Amen”, którym jest sam
Chrystus.”
Familiaris Consortio

Miłość przez całe Życie
„Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, (...) jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”
Nowy Jork, 2 października 1979 r.

Wiek XX – wiek zagłady
„Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako
nie kończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych
istot ludzkich.”
Evangelium Vitae

Przemoc przeciw prawu Bożemu
„Pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem
dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie
przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest
już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego.”
Evangelium Vitae

PROGRAM

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

11.00 Msze Święte:
Archikatedra Warszawska
i Katedra Warszawsko-Praska
12.40 Wymarsz z Placu Zamkowego
w kierunku Bazyliki Świętego Krzyża
13.00 Zakończenie marszu pod
Bazyliką Świętego Krzyża

AKCJA
PIELUCHA DLA
MALUCHA

Kazimierz Kardynał Nycz
Metropolita Warszawski

bp Romuald Kamiński

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej

PARTNER WYDARZENIA

PATRONAT MEDIALNY

Plac przed katedrą św. Floriana – zbiórka
pieluch, mleka i kosmetyków dla niemowląt
z Domu Samotnej Matki w Zielonce

UBIERZMY SIĘ
KO L O R O W O !

www.marszprolife.pl

Nie traćcie otuchy!
„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie
otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam
powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!”
Kalisz, 4 czerwca 1979 r.

Walkę o Życie można
i trzeba wygrać!
„Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład i przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić (…). Dozwól
zatem, byśmy umieli z sercem uległym i ofiarnym słuchać każdego
słowa, które wychodzi z ust Bożych: w ten sposób nauczymy się
nie tylko „nie zabijać” ludzkiego życia, ale będziemy też umieli je
czcić, miłować i umacniać.”
Evangelium Vitae

Modlitwa Jana Pawła II w intencji obrony życia
Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili
otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki EWANGELIĘ ŻYCIA.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego
i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga
Stwórcy, który miłuje życie. Amen.
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Dystans zamienić w PRAGNIENIE
W 2013 roku zdobyli tytuł Debiutu Roku. Wydali wtedy naprawdę
dobrą płytę „Tato”, a 13 kwietnia w Hybrydach ma miejsce premiera
ich nowej płyty „Trzy sny”. Lider zespołu Kanaan – Kuba Kornacki
opowiada nam o Debiutach, snach, sceptycznym dziennikarzu
Trójki oraz radości z managera. Zapraszamy do lektury!

Od Debiutów 2013 minęło kilka lat. Wydaliście debiutancką
płytę, zagraliście sporo koncertów – jak możesz podsumować ten czas?
Kuba Kornacki: Dużo się wydarzyło.To był czas na okrzepnięcie. Można powiedzieć,
że nacieszyłem się samym
faktem, że jest ten zespół, że
gram z tak fantastycznymi
muzykami. Chyba mogę już
teraz powiedzieć, że nauczyłem się pisać piosenki. Wiem
wiem, trochę to brzmi niepoważnie, bo przecież na płycie
„Tato” jest 12 piosenek, w tym
11 moich… Chodzi o to, że do
tej pory, jeśli piosenka spadła
mi z nieba, to nie było wyjścia
– trzeba było chwytać, szybko
zapisywać, bo jak ona ucieknie, to ja już sam nic nie wymyślę… rozumiecie coś z tego?
No więc mniej więcej tak się
czułem pisząc piosenki. Teraz
zdarzyło się, że kilka razy ktoś
zwrócił się do mnie o napisanie piosenki, tak „na zamówienie” – i odszedł zadowolony.
Więc chyba już mam prawo
powiedzieć: UMIEM
Zaczęliśmy prowadzić rekolekcje – to ta część naszej działalności, na którą patrzę wciąż
jak na niebotyczny masyw górski i zastanawiam się „Boże, jakim cudem mamy tam wejść?”
– No i nie wiadomo jak i kiedy
okazuje się, że jesteśmy już na
górze.
Poza tym, głównie dzięki
debiutom, nasza marka jest
już rozpoznawalna. Zarówno
wśród organizatorów koncertów, jak i na ulicy. Czasem
w sklepie obcy człowiek pyta
mnie: jak tam zespół? To cie-

szy, nie dlatego że popularność
jest jakimś celem, ale dlatego,
że jest narzędziem – dziś jeśli
człowiek słyszy że będzie koncert zespołu, którego nie zna,
w ogóle nie chce mu się ruszać
z domu…
No i najważniejsze! Bóg
wysłuchał moich modlitw –
I MAMY PRAWDZIWEGO MANAGERA! To mnie cieszy najbardziej, bo bez Kasi chyba już
nie miałbym siły pchać tego
wózka. Kasia ma masę fajnych
pomysłów, gdy pojawia się jakaś trudność – ona zamiast się
cofać, jeszcze bardziej się rozpędza… Właśnie kogoś takiego
bardzo potrzebowaliśmy.
Dlaczego nowy materiał nazwaliście „Trzy sny”?
Kiedyś napisałem, że „Tato” to
płyta, na której można poczuć
przyprawy z wielu różnych
zakątków świata. Za to „Trzy
Sny” to podróż na inną planetę. I taki jest ten materiał. We
śnie dowiadujemy się o sobie
więcej. We śnie czasem Bóg do
nas mówi w najsubtelniejszy
sposób.
Z tym tytułem wiąże się
jeszcze jedna historia – chciałem aby premierę programu
poprowadził znany dziennikarz
– taki, który w ogóle nie zajmuje się ewangelizacją, taki zdystansowany, sceptyczny „cywil”.
Zaprosiłem Darka Bugalskiego
z radiowej Trójki. Zgodził się.
przed premierą kilka razy pytał, czego od niego oczekuję,
zarzekał się, że przecież nie będzie robił religijnej agitacji. A ja
na to – bardzo dobrze! Rób to
co zawsze robisz w audycjach:
pytaj, zaskakuj mnie, jak trzeba
to przeszkadzaj – bądź sobą,
a ja będę musiał sobie jakoś
z tym poradzić.
Marzyłem, że na premierze
ludzie zobaczą, jak ten jego
„profesjonalny dystans” topnieje, jak zamienia się w PRAGNIE-

NIE. Oczywiście nie wspomniałem mu o tym ani słowem!
No i stało się. Właśnie po
wykonaniu tytułowej piosenki,
Darek powiedział do ludzi: nie
wiem jakim cudem się na to
zgodziłem. Nie wiem, co ja tu
robię. Nie wiem co się ze mną
dzieje. Ale dziękuję wam że
mogę tu być. Mamy to nagrane.

że śpiewa” Opowiadamy różne
historie, przeważnie z suspensem. Każda piosenka to jakby
film w pigułce. A więc mam
nadzieję, że te nowe koncerty
będą przez publiczność postrzegane bardziej jako spektakle muzyczne.

Co poza „Wojownikiem” znajdzie się na nowej płycie i kiedy
będziemy mogli posłuchać jej
całej?
„Trzy Sny” będą albumem bardziej jednorodnym stylistycznie. Zdecydowałem wrócić do
moich korzeni, będzie bardziej
teatralnie. Ale nie że „aktor gra

Wywiad do przeczytania na
www.koncerty.chrzescijanskiegranie.pl

Rozmawiał Mateusz Stolarski.

W ramach Targów Wydawców
Katolickich odbędzie się premiera albumu Trzy Sny.
Album jest do kupienia na
www.edycja.pl
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Czy można
połączyć
wiarę
i biznes?

Z

dylematami etycznymi w biznesie
spotyka się duża ilość przedsiębiorców. Walka pomiędzy chciwością,
a uczciwością, pomiędzy dobrem osobistym, a dobrem wspólnym pojawia się prawie u każdego biznesmana.
W Polsce jest wiele organizacji, które
starają się pomóc właśnie w takich problemach właścicielom firm. Fundacja Wiara
w biznesie to inicjatywa stworzona przez
katolików, która ma na celu jednoczyć, integrować chrześcijan, ludzi sumienia aby
swoją postawą świadczyli o swojej wierze
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Jest ona skierowana do chrześcijańskich przedsiębiorców. Misją Wiary w Biznesie jest wprowadzanie chrześcijańskich
wartości do świata biznesu. Służy do budowy społeczności, w której wspólne działania oparte są na wartościach płynących
z wiary. Prowadzi ona do dynamicznego
rozwoju, poprawy jakości oraz budowy
trwałych relacji zarówno wewnątrz firmy
jak i między kontrahentami oraz w życiu
osobistym. Dlatego Wiara w Biznesie służy
do budowania relacji osobistych i biznesowych w atmosferze wzajemnego szacunku
wynikającego z wartości chrześcijańskich.
Prowadzi to do szerokiej współpracy opartej na jedności, jakości i bezpieczeństwie.
Działania, które już od 2014 r. realizuje
Wiara w Biznesie we współpracy z Polską
Akademią Biznesu to organizacja konferencji, tworzenie społeczności w ramach
Chrześcijańskich Grup Biznesu, budowa
portalu społecznościowego dla przedsiębiorców, konsulting dla małych i średnich
przedsiębiorstw, organizacja rekolekcji, dni
skupienia dla przedsiębiorców oraz Formacja Liderów Biznesu.
Wzajemna współpraca tych dwóch organizacji zaowocowała realizacją ponad
50 konferencji. Społeczność, która powstała dzięki ich działaniom, liczy około 7000
przedsiębiorców, a w wydarzeniach, które
zorganizowali lub na których występowali
ponad 50 tys.
Tylko w ostatnim roku – 2017, zostało
zorganizowanych 13 regionalnych konferencji w ramach Katolickiej Rewolucji w Biznesie, Kongres Chrześcijańskich Przedsiębiorców, który odbył się w Sejmie RP
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oraz został złożony Raport Rekomendacyjny dla Polskiego Rządu- do Prezydenta
RP, Kancelarii Premiera Rady Ministrów,
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz Episkopatu Polski.
Najbliższe zaplanowane wydarzenie to
cykl 21 bezpłatnych konferencji o nazwie
Katolicka Rewolucja w Biznesie II, Moja Firma- Polska Sprawa. Termin pierwszej konferencji to 17 kwietnia 2018 r., a odbędzie
się ona w Pile. Kolejne miasto, które odwiedzą organizatorzy to Szczecin, Zielona
Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn,
Białystok, Warszawa, Łódź, Wrocław, Kielce,
Katowice, Kraków, Mielec, Radom, Siedlce,
Biała Podlaska, Lublin, Płock, Gdynia. Wydarzenia są skierowane do osób zainteresowanych światem biznesu, gospodarką,
prawem i ekonomią. Oprócz integracji
polskich przedsiębiorców głównym celem
konferencji jest edukacja prawna, ekonomiczna i etyczna.
Uczestnicy Katolickiej Rewolucji w Biznesie II, będą mogli skorzystać z eksperckiej wiedzy osób, którym na co dzień
nieobce są problemy przedsiębiorców.
Podczas konferencji głos zabiorą m.in.
przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris, osoby
duchowne oraz właściciele firm, którzy od
lat z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą w Polsce.
Moralność i etyka w prowadzeniu
biznesu, po co firmie wartości chrześcijańskie i jak mogą one przyczynić się do

większej stabilizacji oraz zwiększenia potencjału przedsiębiorstwa, jaki wpływ ma
prowadzenie firmy na rozwój gospodarczy, zagadnienia finansowo-ekonomiczne, zagrożenia wynikające z przepisów
prawa oraz możliwości zabezpieczenia się
przed nimi – to tylko niektóre z tematów,
jakie zostaną poruszone podczas konferencji.
Konferencje mają na celu kształtowanie
postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz uczciwości poprzez
edukację z zakresu finansów, zarządzania, rachunkowości, ekonomii społecznej
oraz Katolickiej Nauki Społecznej; edukację przedsiębiorców w zakresie edukacji
ekonomicznej; stworzenie przestrzeni
dla spotkania praktyków z teoretykami,
prawników, społeczników, biznesmenów,
a także ludzi ze świata nauki oraz Kościoła,
którzy wzajemnie mogą podzielić się swoim doświadczeniem głównie z dziedziny
ekonomii oraz rozwoju przedsiębiorczości.
Propagowanie patriotyzmu gospodarczego jako drogi do wzajemnej współpracy,
która może przyczynić się do rozwoju firmy
indywidualnej jak i gospodarki krajowej.
Wydarzenie zostało objęte patronatem
honorowym przez m.in. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Edyta Stachowicz, Karolina Margas
Udział w konferencjach jest bezpłatny,
zapisy przez stronę: www.konferencje.
wiarawbiznesie.pl

Historia Miłosierdziem Bożym pisana

P

rzyszedłem na świat
w robotniczej Łodzi
kilka miesięcy po tym,
jak na Stolicy Piotrowej zasiadł pierwszy w historii Polak,
czyli na krótko przed ogłoszeniem w naszej ojczyźnie stanu wojennego. Jako dziecko
chodziłem jeszcze na pierwszomajowe pochody. Przygotowując szkolne referaty, korzystałem z bibliotek, bo Internetu
najzwyczajniej w świecie nie
było. Wolne chwile spędzałem
z kolegami początkowo w piaskownicy, a później na trzepaku. Na podwieczorek jadałem
pajdę chleba z wodą i cukrem.
W tych zamierzchłych czasach,
o których tu mowa, w telewizji
można było wybrać między Tydzień na działce na pierwszym
kanale a Bezludną wyspą z niezapomnianą Niną Terentiew na
ogólnopolskiej Dwójce.
Ale było też sporo plusów dzieciństwa spędzonego
w dobie schyłku komunizmu,
np. smak parówek spod lady
pozostawał w ustach wiele dni
po ich spożyciu. Nikt nie słyszał
o korkach na drogach, gdyż na
samochód mogli sobie pozwolić jedynie nieliczni. Podczas
lotu samolotem, który stanowił
luksus dla wybranych, serwowano bez ograniczeń darmowe
napoje i przekąski, a odprawa
trwała dosłownie chwilę, bo
nikt nikogo nie podejrzewał
o przewożenie materiału wybuchowego w butelce wody.
Jednak w pewnym momencie świat wokół nas, pokolenia JPII, zaczął się gwałtownie
zmieniać. Na naszych oczach
runęły mury dzielące Wschód
od Zachodu. Otworzyły się nam
bramy do raju. Osiedlowe place
zabaw zastąpiły fitness cluby
i salony piękności. Pajdę chleba
z wodą i cukrem zamieniliśmy
na „panini” i „sandwicze”. Ze
stołów zniknął kompot, a jego
miejsce zajęły kolorowe napoje w plastikowych butelkach.
Nie było już czasu na wspólne
przesiadywanie na trzepaku,
ponieważ każdy szukał w gazetach ofert pracy, i to najlepiej w zagranicznej korporacji.
Rozpoczęła się pogoń za sławą,
za sukcesem. No cóż, mieliśmy

być pierwszą generacją forever
young.
Ale nagle coś pękło. Przyszedł czas na rozczarowanie
i samotność, którą jedni leczyli metodami naturalnymi
(alkohol, narkotyki lub seks),
inni ustawiali się w kolejce do
psychologa lub za zarobione
pieniądze udawali się do Indii,
by tam szukać sposobów na
oczyszczenie ciała i duszy.
* * *
I ja wpadłem w karierowy szał.
Wybrałem jeden z tak zwanych
prestiżowych kierunków – biologię molekularną. Wierzyłem,
że to ona jest przyszłością
ludzkości. Biegałem między Zakładem Biologii Molekularnej
Roślin UW, gdzie klonowałem
bakterie i infekowałem tytoń,
zbierając materiał do mojej
magisterki, a Instytutem Nenckiego, w którym, ku zazdrości
moich kolegów, jeszcze na studiach udało mi się załapać na
płatny staż. Katechizm Kościoła
Katolickiego znalazł się na górnej półce. Na szafce przy łóżku
królowały drukowane w Dialogu dramaty Sary Kane, Trainspotting Irvina Walsha, poezja
Wojaczka. W wolnych chwilach
oddawałem się mojej pasji – teatrowi. Poza tym z przyjaciółmi
chodziłem na przeglądy filmów
Larsa von Triera i Almodovara.

Pomimo zewnętrznego zabiegania pewnego dnia u drzwi
do mego serca stanęła beznadzieja. Wewnętrznej pustki
nie wypełniały znajdujące się
w ofercie duszpasterstwa parafialnego nabożeństwa sprowadzające się do machinalnego
powtarzania utartych formułek. Odpowiedzi na nurtujące
mnie życiowe pytania nie znajdywałem w szablonowych homiliach.
I wtedy wpadł mi do ręki
Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej. Po pierwszym przeczytaniu go urzekło mnie, że
można mieć z Bogiem osobistą,
ba, nawet intymną, relację. Odkryłem, że Stwórca, w którego
istnienie nigdy nie zwątpiłem,
ma Serce i że to Serce bije dla
mnie. To była prawda, o której
do tej pory nie słyszałem w moralizatorskich kazaniach. Ona
sprawiła, że mój świat wywrócił
się do góry nogami. Stopniowo
wzrastała we mnie pewność, że
to, czego szukam i za czym tak
naprawdę tęsknię, mogę znaleźć jedynie w Jezusie. Pozostawało jednak jedno pytanie
– czy byłem gotowy zostawić
to wszystko, czym żyłem na co
dzień, i zawierzyć się Jemu?
* * *
Tak zaczęła się moja wędrówka do kapłaństwa. Pomimo

tego, iż czasem trzeba było
zmierzyć się z nostalgią za laboratoryjnymi
probówkami,
pogrzebać marzenia o realizacji teatralnych pasji, zrezygnować z planów o założeniu
rodziny, to jednak decyzji nie
żałuję. Nie wiem, czy to lepsza
czy grosza, łatwiejsza czy trudniejsza droga do Boga spośród
wielu innych. Daleki jestem od
jakiś górnolotnych sentencji na
temat powołania kapłańskiego. Utrzymuję głębokie więzi
z wieloma moimi przyjaciółmi
z różnych etapów mojego życia
– od szkoły, poprzez studia, aż
po pracę duszpasterską. Widzę,
że borykamy się z tymi samymi
problemami, mamy te same
wątpliwości, podobnie przeżywamy radości i smutki. I choć
jestem przekonany, że zrealizowałbym się też w rodzinie czy
życiu zawodowym, to wiem,
że kapłaństwo to moja życiowa
droga.
Mam nadzieję, że tym krótkim świadectwem przekonałem choć jedną osobę, że
my, kapłani, nie jesteśmy nie
z tego świata, choć Bóg powołał nas do misji uobecniania,
poprzez sakramenty, Tego, który przyszedł na ten świat nie
z tego świata i pokazał, że na
tym świecie i na tym życiu nie
wszystko się kończy. 
Ks. Mariusz Marszałek
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Czy możliwe jest picie
alkoholu na Bożą chwałę?

D

oświadczamy obecnie ogromnego niezrozumienia dotyczącego
korzystania z alkoholu w życiu
społecznym i osobistym np. rezygnacja
z korzystania z alkoholu na czas adwentu,
sierpnia czy wielkiego postu, a potem jego
nadużywanie i nieumiejętność zapanowania nad sobą (usprawiedliwiana tym, że
przecież na wybrane okresy roku – mogę
rzucić!). Już we wstępie łatwo odczytać
przesłanie: dla osób niemogących poradzić
sobie z problemem jest to czas weryfikacji
i podjęcia kroków, chociażby całkowitej
abstynencji, zaś dla pijących - ukazanie
i potwierdzenie, że nie jest to złem jeśli nie
ma upijania się jak przytacza Pismo św.:
„Nie upijajcie się winem” (Ef 5,18) nie równa się „nie pijcie wina”! Chyba, że ktoś się
upija!
Rozpoczęliśmy kampanię, która stanowi
przedstawienie kompletnego stanowiska
Kościoła wobec alkoholu, które często postrzegane jest fragmentarycznie, wyłącznie
na podstawie wezwań do abstynencji z powodu nadużyć.

Alkohol to nie samo zło?
Niejednokrotnie osoby współcześnie żyjące nie mają wzorców, jak mają korzystać
z alkoholu, by ten nie niszczył ich życia,
ale służył godziwemu świętowaniu. Wiele osób z tego powodu popada niestety
w błędne przeświadczenie, że alkohol to
samo zło! Prawdą jest jednak to, że alkohol
sam w sobie nie jest zły, ale dopiero sposób
jego spożywania może mieć pozytywny
lub destruktywny wpływ na życie człowieka. Społeczna kampania – Kultura Picia
o której teraz czytasz obala wiele mitów,
które wychowują bardziej do lęku niż do
normalności i racjonalnego podejścia do
tematu.

Różne możliwości…
Znaczenie kampanii pokazują świadectwa
osób, które już zechciały jasno wyrazić
swoje stanowisko wobec alkoholu, a tym
samym od strony duchowej złożyły deklarację – w jaki sposób używają lub nie
używają alkoholu. Inne osoby, które do tej
pory nie miały stanowiska w tej sprawie,
a przez zajęcie go mają pozytywny wpływ
na życie rodziny i innych. W inicjatywie występują zatem trzy grupy, a więc adresaci
kampanii, mogą określić swoją przynależność do jednej z nich. Pierwszą jest grupa
czerwona. Tam zrzeszone są osoby, które
nie panując nad problemem podjęły de12

cyzje abstynencji z konieczności czyli np.
Anonimowi alkoholicy. Druga grupa (zielona), zrzesza i umacnia abstynentów składających dobrowolną ofiarę z siebie za osoby
nadużywające np. są tam osoby będące
w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Ostatnia z grup (obecnie największa), gromadzi
ludzi dających świadectwo korzystania
z alkoholu przy jednoczesnym biblijnym
założeniu nieupijania nim.

Sens przyłączania się
do jednej z grup…
Żadna ze sfer naszego życia nie jest wyłączona z Bożego panowania. pan Bóg dając
nam wolną wolę - zadał nam - możliwość
decydowania. Słowo Boże mówi jasno:
„Składajcie i wypełniajcie śluby dla Pana”
(Ps 76,11). Bezpośrednim i najważniejszym

powodem jest wypełnienie Słowa Bożego,
aby w codzienności dawać świadectwo
wierności Bogu. Dodatkowo wszystkie
osoby przyłączające się do którejkolwiek
z grup zostają (w momencie przystąpienia
do kampanii) objęte modlitwą, w formie
regularnych Mszy Świętych, sprawowanych w ich intencjach każdego 10 dnia
miesiąca. Dodatkowo inicjatywa cieszy się
specjalnym błoposławiństwem Kościoła.

Czas świąt i karnawału…
Kampania z rozmysłem jest propagowana
w czasie świąt i karnawału Dlaczego? Ponieważ wybrany czas, gdyż dla wielu osób
to okres świętowania. Dla jednych jest to
czas radości i pięknych rodzinnych spotkań
(gdyż mają umiejętność nienadużywania
alkoholu i dobrego przeżywania najróżniejszych uroczystości), dla innych bywa to
czas dramatów rodzinnych z powodu nadużyć alkoholu. Może warto w tym czasie
samemu się określić…
ks. Rafał Jarosiewicz
Więcej o kampanii:
www.KulturaPicia.eu

Cuda dzieją się po cichu

O

d ponad dwudziestu lat opisuję
historie, jakie przydarzają się ludziom, i nader często zdarzało mi
się słyszeć od bohaterów moich reportaży
czy wywiadów słowa: „To był cud!”. Niektórzy nie omieszkali dodawać: „Ja w cuda
nie wierzę, ale tego, co mnie spotkało, nie
można wytłumaczyć inaczej”.
Kiedy wczesną wiosną ubiegłego roku
otrzymałam od Wydawnictwa Fronda propozycję napisania książki o cudach jasnogórskich, pomyślałam: „Oto kolejne zadanie
dziennikarskie”. Szybko okazało się, że to nie
jest tylko „zadanie dziennikarskie”. Życie często tworzy własne scenariusze, zupełnie nie
licząc się z naszymi planami czy też wyobrażeniami – kto tego nie przeżył, ręka w górę.
Początkiem tej opowieści jest więc wiosna
2017 roku, która w wymiarze prywatnym nie
była łatwa dla mojej rodziny. Oto podczas
kontrolnej wizyty lekarskiej mojej mamy
doktor wykrył u niej guza. „Rak. Prawdopodobnie” – pospieszył z diagnozą medyk. Nie
muszę chyba pisać, jak bardzo ta wiadomość
zatrwożyła i przygnębiła całą rodzinę. Mama
potwornie się załamała. Akurat wybierałam
się na Jasną Górę, kiedy do mnie zadzwoniła. „Pomódl się za mnie przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej” – poprosiła.
Jechałam więc na Jasną Górę z podwójną misją: po pierwsze, stanąć przed Obra-

zem Matki Bożej Jasnogórskiej z intencją
poleconą przez mamę, a po drugie – pragnęłam spotkać się z ojcem Melchiorem
Królikiem, jasnogórskim kronikarzem, zwanym Strażnikiem Cudów, który od ponad
czterdziestu lat spisuje świadectwa cudów
i łask, jakich doznali i doznają ludzie za
przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej. Nie
wyobrażałam sobie, żeby w książce, jaką
planowałam napisać, nie było rozmowy
z ojcem Melchiorem, jego opowieści, doświadczeń, refleksji, słowem – jego historii.
Kiedy zagłębiłam się w kolejne tomy
Jasnogórskiej Księgi Cudów i Łask, nieoczekiwanie zamieszczone w nich dokumenty i relacje ludzi stały się dla mnie
źródłem wielu wzruszeń; dawały
pocieszenie i siłę.
Były też źródłem
wielu
refleksji,
nie tylko natury
religijnej, ale też
socjologicznej czy
historycznej. Ponieważ, po pierwsze, z pieczołowicie zbieranych
przez ojca Melchiora Królika relacji na
temat cudów

i łask ujrzałam zbiorowy portret Polaków:
to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co najbardziej liczy się w naszym życiu i jakim wartościom hołdujemy.
Po drugie, w tych relacjach, jak w soczewce, widać historię naszego kraju – to,
jak zmieniała się Polska od początków
lat XX wieku przez okres II wojny światowej, ponure czasy ustroju totalitarnego
i bezwzględnych działań SB po moment
transformacji aż do czasów najnowszych,
nowoczesnej epoki, która – jak się okazuje
– też obciążona jest problemami.
Uprzedzając ewentualne pytanie, dla
kogo napisałam tę książkę, odpowiadam,
że kieruję ją zarówno do tych, którzy
w cuda wierzą, jak i do tych, którzy uważają, że cudów nie ma. Kochani, znany to
cytat, że są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Cuda się działy, dzieją i dziać będą. A moim zdaniem,
zdarzają się one w naszym życiu po to,
aby nas przebudzić. Do pięknego, pożytecznego i wartościowego życia.
Anita Czupryn
Książka do nabycia w dobrych
księgarniach oraz na www.xlm.pl
i pod nr telefonu +22 836 54 45.
Zapraszamy na spotkanie z autorką na
Targach Wydawców Katolickich 14 marca
2018 r. (sobota) na stoisku Wydawnictwa
Fronda nr Arkady Kubickiego Zamek Królewski
w Warszawie.

Prawda. Chrystus. Judaizm.
Najnowszy wywiad-rzeka z Księdzem Profesorem Waldemarem
Chrostowskim pt. „Prawda. Chrystus. Judaizm.”

C

iąg dalszy bestsellerowej
serii! Po dwóch książkach, które okazały się
wydawniczymi hitami – „Bóg,
Biblia, Mesjasz” i „Kościół, Żydzi,
Polska” – otrzymujemy kolejny
tom rozmów z Ks. Profesorem
Waldemarem Chrostowskim.
Tym razem wywiad-rzeka
poświęcony jest meandrom
relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu.
Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do cza-

sów, gdy rozchodziły się drogi
Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby
i działalności św. Pawła.
„Po dwóch tomach, zatytułowanych Bóg, Biblia, Mesjasz
oraz Kościół, Żydzi, Polska, ukazał się tom trzeci opatrzony
tytułem Prawda, Chrystus, Judaizm. W tym zapisie rozmów
staraliśmy się ogarnąć ostatnie
półwiecze wzajemnych relacji,
katolicko-judaistycznych
i polsko-żydowskich, ze szcze-

gólnym
wyeksponowaniem
ostatniej dekady, w której nie
brakowało zarówno osiągnieć,
jak i rozmaitych trudności oraz
przeciwności i napięć. Poświęciliśmy też uwagę dwom najnowszym dokumentom – żydowskiemu, dotyczącemu Kościoła
i chrześcijaństwa, oraz katolickiemu, dotyczącemu judaizmu
i jego wyznawców. Nie sposób
tej problematyki zgłębiać ani
należycie rozumieć bez odwołania się do samych początków

obydwu religii, dlatego w książce znalazł się zapis rozmów na
temat rozejścia się dróg Kościoła
i Synagogi ukazanego na przykładzie osoby i działalności św.
Pawła Apostoła. Ostatni rozdział
publikacji stanowią refleksje poświęcone chrystologii Starego
Testamentu.” – mówi ks. prof.
Waldemar Chrostowski.
W 2014 roku Ks. Profesor
Waldemar Chrostowski został
pierwszym polskim laureatem
Nagrody Ratzingera, nazywanej „teologicznym Noblem”. 

Serdecznie zapraszamy
na spotkanie promocyjne najnowszej książki Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego

pt. „Prawda. Chrystus. Judaizm.”
W spotkaniu udział weźmie Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny tygodnika Do Rzeczy. Spotkanie poprowadzi Rafał Tichy.
Spotkanie odbędzie się podczas Targów Wydawców Katolickich,
w czwartek, 12 kwietnia 2018 r., o godz. 17:30, w sali koncertowej w Arkadach Kubickiego w Warszawie.
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Katolickie Centrum Kultury
www.dobremiejsce.org
Kulturalna wiosna w Dobrym Miejscu!
do tego będzie przypomnienie ostatniego albumu artystki. Płyta
„Skarb” miała swoją premierę rok temu właśnie 26 maja.” – mówi
Michał Guzek z fundacji „Chrześcijańskie Granie”.
Wydarzenie odbędzie się 26 maja o g. 18 w Dobrym Miejscu.
Antonina Krzysztoń zagra w duecie z gitarzystą Marcinem Majerczykiem. Podczas koncertu zaprezentuje największe przeboje oraz
utwory z albumu SKARB.
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na stypendium dla
laureata konkursu DEBIUTY 2018, który odbędzie się w ramach
8. Festiwalu Chrześcijańskie Granie 2018 w Arenie Ursynów 25 listopada 2018 br.
Cegiełki w kwocie 40 zł. do 30 kwietnia można nabyć poprzez wpłaty na konto: Fundacja „Chrześcijańskie Granie” – 46 1050 1012 1000
0090 3065 9909 (tytułem: darowizna na cele statutowe). Od 1 maja do
26 maja 2018 cegiełki będzie można nabyć w cenie 50 zł.
Pikniki
Zapraszamy na odpust z ponad 300 letnią tradycją w „Zielone Świątki” 20 maja. Tradycyjnie Msza Św. o g. 11:00 a po niej występ orkiestry dętej, przedstawienie dla dzieci i kiermasz rękodzieła i jadła.
24 czerwca „Piknik z tatą” – Msza Św, kiermasz, atrakcje dla dzieci,
koncert „La Pallotina” i uroczyste otwarcie Kościoła Pokamedulskiego po remoncie w obecności J. Em. ks. Kard. Kazimierza Nycza.
Karol Regulski/Dobre Miejsce

Kino
Forum Filmów Nie-Zwyczajnych zaprasza na kolejne projekcje
kina dyskusyjnego, o. dr. Marek Kotyński CSsR pokaże w najbliższym czasie:
„Na skrzydłach orłów” 21.04 g. 18:00, oscarową „Przełęcz ocalonych” 27.05 g. 18:00 oraz „Niemiłość” film doceniony przez krytyków, nagrodzony Cezarem, 10.06 g. 18:00.
Kabaret
Na scenie Dobrego Miejsca dwukrotnie usłyszymy patriotyczne
koncerty Kabaretu Pod Egidą (22 kwietnia i 20 maja o godz. 18:00).
Tytuł „Sto żartów na stulecie” nawiązuje do obchodzonej w tym
roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak
zwykle nie zabraknie komentarzy do aktualnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie w wykonaniu Jana Pietrzaka, któremu towarzyszyć
będą znakomici artyści:
Kasia Nova, Paulina Grochowska, Bartek Kurowski, Paweł Dłużewski, Ryszard Makowski oraz Kapela Spod Egidy w szerokim instrumentalnym składzie.
Koncert
„26 maja to nie tylko dzień, w którym szczególnie pamiętamy o naszych mamach. Tego dnia wspominamy niezwykłego świętego,
który od początku jest patronem fundacji „Chrześcijańskie Granie”.
Św. Filip Neri jest pomysłodawcą Oratorium – jako formy miejsca i dzieła muzycznego. Wierzę, że dzięki koncertowi Antoniny
Krzysztoń doświadczamy atmosfery święta dobrej muzyki. Okazją
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to jeden mały krok
aby pokonać

niedożywienie
wśród dzieci

w Polsce
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KRS 0000445363
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DZWONEK
NA OBIAD

Fundacja „Być bardziej”

ul. Królowej Aldony 12/1, 03-928 Warszawa, e:mail: fundacja@bycbardziej.pl

pomóż nam pokonać niedożywienie
wśród dzieci i młodzieży wokół nas
My pamiętamy o potrzebujących
Ty pamiętaj o nas
– przekaż 1% podatku
www.dzwoneknaobiad.pl
www.bycbardziej.pl

