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Komentarz
Dobrej
Nowiny
To w Galilei pogan wszystko się zaczęło. Powołanie nad jezio-
rem Genezaret, Kazanie na Górze, góra Tabor, burza na jezio-
rze, uzdrowienie ślepego, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, 
rozmnożenie chleba, zapowiedź męki i zmartwychwstania.... 
Oni tak dużo widzieli, tak wiele doświadczyli, a mimo to nie-
którzy z nich wątpili. Odpowiedzialność za los Ewangelii nie 
została przekazana aniołom. Chrystus nas fascynuje, Ewan-
gelia pociąga, a mimo wszystko nie leczy nas to z niewiary i 
nie usuwa grzechu z naszego życia. Ale to nam Pan Jezus zo-
stawił swój testament. Miejmy jednak świadomość, że to nie 
swoją siłą i swoimi umiejętnościami będziemy w stanie ten 
testament wypełnić. Chrześcijaństwo nie polega na przyjęciu 
norm i zasad, według których należy żyć. Siła chrześcijaństwa 
bierze się z doświadczenia spotkania żywego Jezusa. Naucz-
my się dostrzegać Go w naszej codzienności. Ucieszmy się z 
wspólnot, które tworzymy, doceńmy nasze rodziny „bo gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 
nich”. Nie potrzeba Najświętszego Sakramentu, żeby spotkać 
Pana Jezusa. „Ziemia jest pełna Nieba, a każdy zwykły krzew 
płonie Bogiem, ale tylko ci, którzy to widzą zdejmują sandały. 
Reszta siada i zbiera jagody.” To ci, którzy Go doświadczają, 
pragną głosić Ewangelię. Doświadczenie spotkania ze Zmar-
twychwstałym posyła nas do codzienności, w której mieszka-
my i pracujemy. Powinniśmy nieść niebo tam, gdzie jest ciem-
ność, gdzie panują pustka i bezsens. Ale „Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Odważmy się 
więc wziąć los Ewangelii w swoje ręce.

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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   „Z Maryją w nowe czasy”, jeszcze nie tak dawno śpie-
waliśmy witając Maryję w Cudownej Kopii Obrazu Ja-
snogórskiego, ale nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, co 
to za Nowe Czasy przed nami! Dzisiaj, kiedy po 10 ty-
godniach tylko elektronicznej wersji gazety, oddajemy                                           
w ręce czytelników nowy, drukowany numer Dobrej No-
winy, mamy nadzieję, że już tak zostanie! Jak widzicie 

SŁOWO NACZELNEGO Państwo, był to dla nas czas wytężonej pracy redaktorskiej, czego owocem 
jest nowa szata graficzna naszego Tygodnika i jeszcze bogatsza oferta ar-
tykułów. Zespół redakcyjny zakasał rękawy, pracuje pełną parą, by Dobra 
Nowina rozeszła się nie tylko po naszej Parafii, ale dotarła do spragnionych 
Słowa Bożego! Choć #zostanwdomu nie pomagało nam w pracy nad gazetą, 
to dzięki technice byliśmy w stałym kontakcie. Pełni pomysłów, entuzjazmu 
i radości wracamy na dobre. Mam nadzieję, że nowa szata graficzna ułatwi 
pochłanianie tekstów od deski do deski, by nie uronić żadnego słowa.

xrs

EWANGELIA

Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na 
ziemi
Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.
  Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowa-
mi: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca                       
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata”.                                                     (Mt 28,16-20)

EWANGELIA
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24.05.
„O Panie, przebacz mej my-
śli, że nie dość jeszcze miłuje, 
przebacz miłości mej, Panie, 
że tak strasznie przykuła do 
myśli,że chłodnym myślom, 
jak nurt, Ciebie odejmuje 
i nie ogarnia płonącym 
ogniskiem”.„Pieśń o słońcu 
niewyczerpanym”

25.05.
„Maryja wskazuje nam drogę 
do dojrzałej wolności. W na-
szych czasach jeszcze wielu 
ochrzczonych nie przyswoiło 
sobie w sposób dojrzały 
i świadomy swej wiary. Mó-
wią o sobie, że są chrześci-
janami, ale nie odpowiadają 
w sposób w pełni odpowie-
dzialny na otrzymaną łaskę; 
nie wiedzą jeszcze czego chcą 
i dlaczego.”
12.11.2003 r.

26.05.
„Posługa macierzyńska 
jest zawsze posługą ciała,                                    
a równocześnie posługą 
duszy; jest służbą całego 
człowieka, jedyną i niepo-
równywalną. Nikt tak nie 
zbliża się do człowieka, nikt 
tak nie służy całemu człowie-
czeństwu jak matka.”
21.08.1974 r.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1,1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił                   
i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha 
Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został 
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 
ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
  A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 
ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: 
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym”.
  Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz króle-
stwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwi-
le, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.
  Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go 
im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstę-
pował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.                                                                      
I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w nie-
bo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzie-
liście Go wstępującego do nieba”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-7.8-9)
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.  
   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
      Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
      radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
      bo Pan Najwyższy, straszliwy, *
      jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Refren: Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
      Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
      Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
      śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Refren: 
      Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
      hymn zaśpiewajcie!
      Bóg króluje nad narodami, *
      Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE (Ef 1,17-23)
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to zna-
czy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest na-
dzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa 
wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas 
wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał 
dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swo-
jej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością 
i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem 
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 
wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, 
który napełnia wszystko na wszelki sposób.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28,19.20)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 19, 1-8; J 16, 29-33
Wtorek: Dz 20, 17-27; J 17, 1-11a
Środa: Dz 20, 28-38; J 17, 11b – 19
Czwartek: Dz 22, 30, 23, 6-11; J 17, 20-26
Piątek: Dz 25, 13-21; J 21, 15-19
Sobota: Dz 28, 16-20.30-31; J 21, 20-25

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

27.05.
„W Nią tedy powinien 
wpatrywać się każdy 
wierzący, aby nauczyć 
się, jak <<pełnić wolę 
Bożą>>.”
20.11.1982 r.

28.05.
„Nade wszystko – pa-
miętajcie o tym zawsze 
– związanie się z Chry-
stusem będzie źródłem 
prawdziwej radości, ra-
dości wewnętrznej.”
13.04.1980 r.

29.05.
„Czynić dobrze innym 
na wzór Chrystusa – to 
znaczy: nie sprowadzać 
ich na złe drogi. Zgor-
szenie jest podobne do 
zabójstwa: można bo-
wiem zabijać nie tylko 
w znaczeniu fizycznym, 
ale także duchowym, 
moralnym.”
10.09.1993 r.

30.05.
„Nie jest łatwo zapo-
mnieć o sobie; trzeba 
oderwać się od miłości 
zaborczej i narcystycz-
nej, by otworzyć się na 
radość miłości ofiaro-
wanej.”
Orędzie na XIX Świa-
towy Dzień Młodzieży 
2004 r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ
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III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny(4)

 Po Mszy Św. na Zaspie w Gdańsku, 12.06.1987r. Jan Paweł II pole-
ciał z lotniska w Rębiechowie na lotnisko w Rudnikach k. Często-
chowy, skąd udał się do klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. 
Częstochowa 12 czerwca 1987 
            • Jasna Góra. Przemówienie podczas Apelu Jasnogórskiego: 
O zwycięską nadzieję proszę dla moich Rodaków.
            • 13 czerwca 1987 Jasna Góra. Msza Św. w kaplicy Cudow-
nego Obrazu. Homilia papieska: Trudny dar wolności.
           o Dar wolności. Trudny dar wolności człowieka, który spra-
wia, że wciąż bytujemy pomiędzy dobrem a złem. Pomiędzy zba-
wieniem a odrzuceniem. Wolność wszakże może przerodzić się w 
swawolę. A swawola – jak wiemy również z naszych własnych dzie-
jów – może omamić człowieka pozorem „złotej wolności”. Co krok 
jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych 
„niewoli” człowieka, ludzi, społeczeństw. Niewola pychy i niewo-
la chciwości, i niewola zmysłowości, i niewola zazdrości, niewola 
lenistwa... i niewola egoizmu, nienawiści...Człowiek nie może być 
prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość.
            • Przemówienie pożegnalne. Niech Jasnogórskie Sank-
tuarium dopomoże Papieżowi w trosce o Kościół, o Lud Boży,                              
o wszystkich wierzących, tam gdzie wierzyć i wyznawać wiarę jest 
najtrudniej.
           o Trzeba, żebyście razem z papieżem, który jest waszym ro-
dakiem, mieli w oczach i sercach wszystkie te wymiary zmagania się 
Kościoła w świecie współczesnym o wolność dzieci Bożych. Zma-
gania nie tylko z programami, z ideologiami, systemami, które są 

wrogie religii, ale także i ze słabością człowieka, ze słabością, która 
się na różne sposoby przejawia. Przecież to nie ideologie, nie ustro-
je, nie systemy, tylko człowiek dał początek grzechowi, temu, który 
toczy się w ciągu całych dziejów. To człowiek uległ tej szatańskiej 
iluzji, że sam może być jako Bóg, sam może decydować o dobrem                 
i złem, i on tylko jest jedyną i ostateczną miarą tego wszystkiego, co 
należy do świata, w którym żyje, do stworzenia.
Łódź 13 czerwca 1987
Z Częstochowy, Jan Paweł II, rano, po pożegnaniu pielgrzymów, 
udał się śmigłowcem do Łodzi i około godziny 10.00 wylądował 
na łódzkim lotnisku Lublinek. Na Ojca Świętego czekało tam 700 
tysięcy ludzi! I piękny ołtarz, do budowy którego wykorzystano 
pięćdziesiąt metrów sześciennych drzewa i pięćdziesiąt ton sta-
li. Podium, na którym Papież odprawiał Mszę Świętą, miało sześć 
metrów wysokości. Ołtarz ozdobiono dwunastoma tysiącami kwia-
tów. Cały plac podzielono na sto sześćdziesiąt dwa sektory, a każdy
z nich mieścił sześć tysięcy czterysta osób. Jako papież, Karol Woj-
tyła przyjechał do Łodzi tylko raz, właśnie 13 czerwca 1987 roku. 
Spędził w mieście ponad osiem godzin. Ale był to niezapomniany 
czas. Doszło wtedy do historycznych wydarzeń. Do tej pory nie 
zdarzyło się, by podczas swych pielgrzymek Ojciec Św. udzielił 
dzieciom pierwszej komunii świętej. Tak było w Łodzi. Także tu, 
pierwszy raz, Jan Paweł II spotkał się z robotnicami w ich miejscu 
pracy.
            • Lotnisko Łódź-Lublinek. Msza Święta, podczas której 
1600 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii Świętej. Homilia po-

 Msza Św. z udziałem Jana Pawła II na płycie lotniska Lublinek w Łodzi 13.06.1987r. (zdjęcie archiwalne)
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święcona była sprawie autokatechizacji oraz rodzinie.
           o (...) Katecheza to także zbiorowy obowiązek całego Ko-
ścioła. Kościoła katechizowanego i katechizującego. (...) Toteż ka-
techeza winna obejmować zarówno dzieci i młodzież, jak i dusz-
pasterzy, nauczycieli religii, seminarzystów  i osoby sposobiące się 
do życia zakonnego, zarówno rodziców przekazujących wiarę swym 
dzieciom, jak i ludzi apostołujących we własnym środowisku.
            • Papieska homilia odwoływała się także do wartości, jakie 
niesie małżeństwo i rodzina oraz obowiązku rodziców wychowania 
dzieci w miłości, tradycji, zrozumieniu i zaufaniu (Nasze dzisiejsze 
spotkanie związane z I Komunią Świętą waszych dzieci jest wiel-
kim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej 
polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi 
jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była – i nadal pozo-
staje – tym środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego 
Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczyna-
jąc od chrztu świętego. […] Rodzino! Stań się tym, czym jesteś!).                                            
W nabożeństwie, według różnych danych, miało uczestniczyć od 
400 tys. do miliona wiernych.

PIELGRZYMKI ŚW. JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY 

Msza Św. z udziałem Jana Pawła II na płycie lotniska Lublinek w Łodzi13.06.1987r. 
(zdjęcie archiwalne)

Msza Św. z udziałem Jana Pawła II na płycie lotniska Lublinek w Łodzi13.06.1987r. 
( fot. S. Składanowski)

Msza Św. z udziałem Jana Pawła II na płycie lotniska Lublinek w Łodzi 13.06.1987r. 

     Pogoda spłatała figla. Po kilku dniach z rzęsistą ulewą, dzień 
13 czerwca przywitał wszystkich upalnym słońcem. Ołtarz im-
ponował. Przestrzeń lotniska, wielkość ołtarza, ogrom schodów, 
a do tego niesamowity ścisk, mogły przyprawić o zawrót gło-
wy dziewięciolatków. Niestety, upał sprawiał, że u niektórych 
dzieci zawrót głowy był dosłowny. Nie obyło się bez omdleń. 
Wszystkie te uciążliwości poszły w niepamięć, kiedy na hory-
zoncie pojawił się helikopter. Tysiące rąk uniosło się do góry, by 
pomachać Papieżowi, tysiące aparatów fotograficznych błysnęło 
fleszem ku niebu, tysiące gardeł wydało okrzyk radości, tylko po 
to, by po chwili ręce znów się uniosły, flesze błysnęły ponownie,                                          
a gardła jeszcze raz krzyknęły. Powtarzało się to pięć, może sześć 
razy. Helikoptery leciały bowiem jeden za drugim. W którym                 
z nich leciał Jan Paweł II, nie było wiadomo.
   A później przyszedł moment komunii. I trochę strachu. Każ-
de z dzieci wyposażono w biało-żółtą kartkę – przepustkę do 
„strefy zero”, czyli na sam ołtarz. Rodzice nie mieli tam wstępu.                         
A stracić z oczu mamę i tatę w wielotysięcznym tłumie, wymaga 
od dziewięciolatka nie lada odwagi. Choć siostry katechetki sta-
rały się zapanować nad sytuacją, kilkoro dzieci przepadło w tłu-
mie. Ich nazwiska wyczytywano z samego ołtarza. Bezpiecznie                    
i pewnie – choć wciąż w tłumie i z dala od rodziców – poczuły 
się wówczas, gdy Arturo Mari robił im zdjęcie z Papieżem. Oj-
ciec Święty stanął tuż za grupą dzieci. Nie ma w tym ani źdźbła 
przesady: miały wrażenie, że są pod Jego opieką.

  Wtedy Lublinek był niewielkim lotniskiem, gdzie lądowały 
niewielkie samoloty. Teraz to już Port Lotniczy im. Władysława 
Reymonta, skąd łodzianie mogą wyruszyć w daleki świat. O wi-
zycie Jana Pawła II przypomina pamiątkowy obelisk. Ciekawa 
jest też historia krzyża, który podczas pamiętnej Mszy Świętej 
na Lublinku zdobił papieski ołtarz. Dziś stanowi część wieży 
kościoła pw. Najświętszej Eucharystii przy ul. Popiełuszki na 
Retkini.
  Msza św. na Lublinku zakończyła się po godzinie 12.00. Z lot-
niska Jan Paweł II pojechał do rezydencji łódzkich biskupów, 
gdzie czekał na niego obiad. Jadąc ulicą Stanisława Worcella, bo 
tak nazywała się wtedy dzisiejsza ul. ks. Ignacego Skorupki, pa-
pamobile pokonał siedem kilometrów. Witało go sto tysięcy ło-
dzian! Papież miał początkowo jechać zakrytym autem, ale gdy 
dowiedział się, że czeka go tyle ludzi, przesiadł się do papamo-
bile. Jechał ulicami Pilską, Lotniczą, Dubois, Pabianicką, przez              
Pl. Niepodległości, Piotrkowską do ul. Worcella.
   Dziś Plac Katedralny nosi imię Jana Pawła II. W 2000 roku 
stanął na nim pomnik Papieża Polaka. Jego autorką jest Kry-
styna Fałdyga-Solska. Ten pomnik to jeden z symboli Ło-
dzi. Tu zbierały się tłumy łodzian, którzy modlili się, zapala-
li znicze, gdy w kwietniu 2005 roku Jan Paweł II odchodził                                                                                                                                     
z tego świata. Pięć lat po swojej wizycie w Łodzi, w 1992 roku, 
Jan Paweł II podniósł katedrę pw. św. Stanisława Kostki do 
godności bazyliki archikatedralnej. Było to konsekwencją tego, 
że diecezja łódzka stała się archidiecezją. A o wizycie papieża 
w Łodzi przypomina umieszczona w katedrze pamiątkowa tablica.
             • Katedra. Spotkanie z przedstawicielami łódzkiej inteli-
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gencji, światem kultury i nauki. Improwizowane przemówienie 
papieża: Wdzięczny jestem za Waszą obecność w społeczeń-
stwie.

Jan Paweł II w łódzkiej katedrze, 13.06.1987r. (zdjęcie archiwalne)
    Bezprecedensowym wydarzeniem był ostatni punkt papieskiej 
wizyty w Łodzi (po przejeździe ul. Piotrkowską, Mickiewicza, 
Kilińskiego i 8 Marca – obecnie Tymieckiego), tj. spotkanie                         
z włókniarkami w ŁZPB im. Obrońców Pokoju „Uniontex”.
            • Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Union-
tex” przy ul. Kilińskiego. Przemówienie Papieża do włókniarek: 
Powołanie, na które składa się dom, rodzina, małżeństwo, dzieci 
i praca.
           o (...) Nauka społeczna Kościoła przede wszystkim wysuwa 
żądanie, aby było w pełni docenione jako praca to wszystko, co ko-

bieta czyni w domu, cała działalność matki i wychowawczyni. To 
jest wielka praca. I ta wielka praca nie może być społecznie depre-
cjonowana, musi być dowartościowywana, jeśli społeczeństwo nie 
ma działać na własną szkodę. Z kolei zaś – praca zawodowa kobiet 
musi być traktowana wszędzie i zawsze z wyraźnym odniesieniem 
do tego, co wynika z powołania kobiety jako żony i matki w rodzi-
nie. (...) Niekiedy patrzy się na jej pracę zawodową jako na awans 
społeczny, a oddanie się bez reszty sprawom rodziny i wychowania 
dzieci bywa uważane za rezygnację z rozwoju własnej osobowości, 
za jakieś zacofanie. (...) Jednakże prawdziwy awans kobiety do-
maga się od społeczeństwa szczególnego uznania dla zadań ma-
cierzyńskich i rodzinnych, ponieważ są one wartością nadrzędną 
wobec wszystkich innych zadań i zawodów publicznych. (...) Nade 
wszystko powinna być uszanowana podstawowa więź istniejąca 
pomiędzy pracą i rodziną, owo „pierwotne i niezbywalne znaczenie 
pracy dla domu i wychowania dzieci”.

ŚW. ANDRZEJ ŚWIERAD ŻURAWEK

Jan Paweł II w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego 
„Uniontex” 13.06.1987r. (zdjęcie archiwalne)

ŚW. ANDRZEJ 
ŚWIERAD ŻURAWEK
Życiorys świętego jest trudny do odtworzenia ze względu na cha-
rakter pierwszego życiorysu, w którym nie przywiązywało się wagi 
do dat ani wcześniejszych losów Świerada. Spisany został około 
1064 r. przez Maura, opata benedyktyńskiego. Andrzej Świerad 
urodził się najprawdopodobniej w końcu X wieku w Polsce. Naj-
częściej spisane jego żywoty przypisują mu pochodzenie z wieśnia-
czej rodziny z okolic Krakowa. O tym, co ukształtowało Świerada 
do pustelniczego życia, nie wiemy nic. Musiał jednak dojrzewać w 
środowisku od dawna schrystianizowanym, co bardziej uprawdo-
podabniałoby niewieśniacze pochodzenie świętego. Przez jakiś czas 
przebywał w Torpiu nad Dunajcem koło Czochowa. Tam rozpoczął 
się w Polsce i najsilniej przetrwał jego kult, a domniemana pustelnia 
jest miejscem pielgrzymowania.  Legenda głosi, że Andrzej Świerad 
przebywający w okolicach Tropie nawracał wielu ukrywających się 
w lesie zbójów i złoczyńców. Wspomnienie o świątobliwym życiu 
eremity przetrwało wśród okolicznej ludności bardzo silnie i prze-
jawia się w legendach. Znanym uczniem i towarzyszem Świerada 
był męczennik, święty Benedykt. Nie wiadomo, w jakich okolicz-
nościach Świerad znalazł się na Węgrzech. W roku 997/998 wstąpił 
do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło 
Nitry. Opatem klasztoru był wtedy Filip. On też nadał nowemu za-
konnikowi imię Andrzej.

Zwyczajem tego klasztoru było, że mnisi, którzy ukończyli lat czter-
dzieści, mogli w towarzystwie jednego ucznia spędzać resztę życia 
poza wspólnotą, w pobliskiej pustelni , gdzie oddawali  się surowej 
ascezie. Z odległej o pół dnia drogi pustelni musieli w sobotni wie-
czór powracać do klasztoru i pozostawać w nim całą niedzielę. Po-
zostały czas spędzali na modlitwie i ciężkiej pracy przy wyrębie lasu. 
Św. Andrzej również opuścił klasztor i wraz z Benedyktem ponownie 
osiadł w pustelni, poddając się najsurowszym praktykom ascetycz-
nym. Mimo ciężkiej fizycznej pracy przestrzegał niezwykle surowe-
go postu. W poniedziałki, środy i piątki całkowicie powstrzymywał 
się od jedzenia, W trakcie Wielkiego Postu, przez 40 dni spożywał 
codziennie tylko jeden orzech włoski. Pił jedynie wodę źródlaną, 
a nieco obfitszy posiłek przyjmował tylko raz w tygodniu, podczas 
pobytu w klasztorze z innymi braćmi. Nawet sen i wypoczynek okra-
szony był cierpieniem, jako że spędzał poświęcony mu czas siedząc 

 Wejście do pustelni św. Andrzeja Świerada położone w pobliżu podgórza góry Zobor
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na pieńku otoczonym ostrymi prętami. Gdy znużony i udręczony su-
rowymi praktykami zasypiał, ostre końce patyków wbijały się w jego 
ciało. Najdotkliwsze cierpienia zadał sobie pustelnik opasując ciało 
ciasno metalowym łańcuchem, który w końcu wrósł w skórę powo-
dując po pewnym czasie śmiertelne   zakażenie. Biskup Maur tak to                                 
w żywocie św. Świerada opisywał: „Gdy już zbliżał się czas uwolnienia 
od ciała, przepowiedział to obecnym i polecił, żeby nie zdejmowano 
z niego żadnych szat, dopóki nie przybędzie opat Filip, po którego już 
posłał. Ów ojciec przybył, gdy czcigodne ciało leżało już martwe; ro-
zebrawszy je do obmycia, zauważył łańcuch mosiężny, wżerający się 
do wnętrzności. I oto dziwna i niesłychana rzecz: łańcuch niszczący 
gangreną ciało wewnątrz, na zewnątrz porosły był skórą! Lecz nikt by 
się tego rodzaju męczeństwa nie mógł domyśleć, gdyby na brzuchu 
nie zauważono metalowej sprzączki. Gdy już rozpięty łańcuch wycią-
gano z ciała, dał się słyszeć nieprzyjemny chrzęst uszkadzanych żeber. 
Połowę tego łańcucha wybłagałem od opata i przechowywałem do 
dziś, ale gdy wielce chrześcijański książę Gejza usilnie się o nią do-
praszał, nie mogłem mu odmówić”. (przekład ks. Stanisław Pietrzak) 

Współczesna dietetyka przywiązuje dużą rolę do stosowania przypraw. 
Z jednej strony wzbogacają smak potraw, ale ważniejszą ich rolą jest 
poprawa przyswajania składników zwartych w przygotowywanych po-
trawach, ułatwienie ich trawienia i działanie terapeutyczne. Mija po-
woli w dietetyce sięganie po chemiczne poprawiacze smaku. Zdrowa 
kuchnia wykorzystuje dary natury zawarte w bogatym zielniku.
    Hildegarda w swoich przepisach posiłkowała się około setką gatun-
ków roślin z czego około trzydziestu nie potrafimy dziś zidentyfikować 
na podstawie używanych przez nią nazw. Pośród ulubionych roślin 
św. Hildegardy zostało nam około pięćdziesięciu gatunków, z których 

około trzydzieści posiada 
wyjątkową skuteczność. 
Ich właściwości lecznicze i 
prozdrowotne potwierdza-
ją współcześni naukowcy. 
Wiele z nich posiada zalety 
o których nie wiedziała Hil-
degarda. W jej czasach każdy 
klasztor posiadał ogródek 
podzielony na osobne po-
letka, w których hodowano 
rośliny przydatne w terapii 
ale również w kuchni klasz-
tornej. Nie jestem w stanie w 
tym krótkim artykule poka-
zać wszystkich. Przedstawię 
jedynie te najwyżej cenione 
przez Świętą.

     Galgant - inaczej alpinia le-
karska (Alpinia officinarum 

Znaczenie ziół                    
i przypraw w diecie 
św. Hildegardy

Św. Andrzej Świerad zmarł udręczony cierpieniami ponad ludzkie siły, 
pomiędzy 1030 a 1034r. Jego pełen wyrzeczeń i cierpienia, ascetycz-
ny tryb życia, przysporzył mu wielkiego szacunku współbraci, toteż 
został pochowany w oddzielnym, bardziej zaszczytnym grobie, nie 
na przyklasztornym cmentarzu we wspólnej mogile, a pod posadzką,
w kościele opackim. Z czasem, ok. 1083r. dzięki poparciu króla Wę-
gier Salomona został wyniesiony na ołtarze, a jego relikwie przenie-
siono do katedry św. Emmerama w Nitrze, której został współpa-
tronem. Kult Św. Andrzeja Świerada rozwijał się na terenie Węgier, 
Słowacji i Chorwacji, głównie za pośrednictwem klasztorów bene-
dyktynów i kamedułów.
W ziemi krakowskiej kult św. Andrzeja Świerada jest szczególnie żywy 
w Tropiu. Od dawna ściągają tu pielgrzymi z Sądecczyzny i Słowacji 
na dzień dorocznego święta. Miejscowa ludność wierzy, że woda 
w źródełku, z którego Świerad miał czerpać, ma cudowną moc. Ko-
ściół w Tropiu posiada relikwie św. Świerada, sprowadzone z Nitry.

Opracował WG 

lub Alpinia galangae) jest to korzeń rośliny spokrewnionej z imbirem. 
Wspiera układ krążenia, poprawia pracę serca i krwioobieg, stosowany 
jest przy chorobie lokomocyjnej, wzmaga apetyt, poprawia trawienie, 
zapobiega kolkom jelitowym, osłabieniu i zawrotom głowy. Zalecany 
u chorych po zawale serca. Wykazuje również działanie przeciwzapal-
ne i przeciwbólowe w chorobach reumatycznych. Olejki eteryczne za-
pobiegają wzrostowi w jelitach bakterii chorobotwórczych, grzybów i 
wirusów.
 Skuteczne działanie lecznicze galgantu na serce należy do najbar-
dziej sensacyjnych odkryć medycyny Hildegardy.
   Hildegarda pisze: Kto cierpi na bole i komu zagraża osłabienie krąże-
nia krwi (omdlenie), niech natychmiast zje wystarczającą ilość galgantu 
i odczuje poprawę.
   W aptekach sprzedających środki według receptur Hildegardy gala-
gant dostępny jest w postaci tabletek, jako przyprawa w postaci prosz-
ku. Jako przyprawę można go regularnie dodawać do wszelkich potraw. 
Szczególnie smaczna i skuteczna jest mieszanka galgantu i miodu kwia-
towego (1 łyżeczka galgantu na 100 g miodu).

   Bertram - bertram rzymski (Anacyclus pyrethrum) to kolejna dro-
gocenna przyprawa zajmująca w kuchni Hildegardy poczesne miejsce. 
Odpowiada za przyswajanie witamin i składników odżywczych z poży-
wienia, zapobiegając ich niedoborom i zakłóceniom wzrostu komórko-
wego. Wzmacnia i chroni system nerwowy przed toksynami, zwłaszcza 
w czasie choroby, i oczyszcza jelita z resztek pokarmu. Dzięki regular-
nemu spożywaniu bertramu wszystkie komórki organizmu są opty-
malnie zaopatrywane i chronione przed stanami niedoboru. Bertram 
podnosi również nastrój i wzmacnia pogodę ducha. Na całym świecie 
istnieje około 70 odmian bertramu, ale badania dowodzą, że tylko opi-
sany przez Świętą Anacyclus pyrethrum posiada tak silne właściwości 
lecznicze i odżywcze.
      Na IV Międzynarodowym Kongresie Hildegardy w 2006 roku                          
w Konstancy, belgijski lekarz dr Louis van Hecken przedstawił wyniki 
stosowania bertramu, jako jedynego preparatu terapeutycznego, w Za-
mbii w zwalczaniu malarii i AIDS. Rezultaty przeszły najśmielsze ocze-
kiwania naukowców - zanotowano wiele przypadków trwałej poprawy 
stanu zdrowia chorych.
      Jako przyprawę stosować można 1 - 3 szczypty do każdej potrawy 
(może być gotowany). W terapii 50 mg/ kg wagi ciała podzielony na 
kilka dawek w ciągu dnia.
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
  która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

pewnością wzmocnią nasze organizmy i poprawią równocześnie stan 
naszego ducha
             Ewa Wika w służbie Maryi

       Babka płesznik - (Plantago psyllium) to odmiana babki rosnącej nad 
Morzem Śródziemnym. Jej nasiona zastępują w medycynie Hildegardy 
popularne w lecznictwie tradycyjnym nasiona lnu. Nasiona płesznika 
zawierają wszystkie konieczne do prawidłowego trawienia włókna. Ich 
łagodny śluz oczyszcza jelita z substancji chorobotwórczych, absorbują 
nadmiar żółci, substancji trujących i alergenów oraz przyspieszają pasaż 
jelitowy jednocześnie chroniąc ściany jelit przed uszkodzeniami. Jelita 
pozostają zdrowe i zdolne do prawidłowego funkcjonowania. Regular-
ne spożywanie nasion płesznika zapewnia dokładniejsze wypróżnienia 
i obniża poziom cholesterolu. Wydalenie „czarnej żółci” i substancji 
toksycznych podnosi nastrój, co wpływa korzystnie na pracę serca. We-
dług Hildegardy: sztuka cieszenia się jest najlepszą medycyną serca.
Nasiona płesznika można spożywać po łyżeczce popijając dużą ilością 
płynu, albo jako dodatek do porannego habermusu czy jogurtu. Duża 
ilość płynu jest konieczna, ponieważ nasiona w jelitach dziesięciokrot-
nie zwiększają swoją objętość.

   Migdały - nasion zwykłego migdałowca zwyczajnego (Amygdalus 
communis dulcis) nie powinno zabraknąć w niczyjej diecie. Te cenne 
nasiona zawierają wysokowartościowe białka i tłuszcze niezbędne do 
właściwej przemiany materii i służą jako materiał budulcowy systemu 
nerwowego. Migdały stosowane w codziennej diecie, spożywane pod 
każdą postacią (surowe, gotowane, w cieście) obok układu nerwowe-
go odżywiają również wątrobę i płuca. W medycynie Hildegardy ich 
spożywanie zaleca się szczególnie w przypadku astmy, gruźlicy, przy 
chorobach wątroby, bólach głowy, przemęczeniu i osłabieniu koncen-
tracji oraz przy przewlekłym stresie. Zmielone migdały łatwo łączą się 
z wodą tworząc mleczko migdałowe. Spożywać należy 5 - 10 słodkich 
migdałów codziennie.
    Hildegarda pisze: Kto ma pusty mózg i brzydką cerę, ból głowy, niechaj często je mi-
gdały, a one sprawią, że mózg się wypełni, a cera otrzyma właściwy kolor. Kto ma chore 
płuca i wątrobę, niechaj często je migdały, a to da siłę płucom, bo migdały w żaden sposób 
nie osłabiają, lecz wzmacniają człowieka.

     Dzięgiel litwor - (Angelica archangelica)- piękna duża roślina. Po-
siada właściwości przeciwbakteryjne, zaostrzające apetyt, rozkurczowe, 
moczopędne, rozszerzające naczynia krwionośne, uodparniające. Sto-
sowany doustnie, ale również zewnętrznie w postaci naparów. Należy 
przestrzegać zalecanych dawek, ponieważ sok z dzięgiela ma silne wła-
ściwości drażniące dla skóry. Współcześnie obok wykorzystywania jak 
przyprawy, przygotowuje się z niego nalewki oraz istnieje wiele środ-
ków farmaceutycznych, roztworów i balsamów przygotowywanych na 
jego bazie.

     Bazylia - (Ocimum basilicum)- znana wszystkim. Jest podstawowym 
składnikiem prowansalskiego pistou i słynnego włoskiego pesto, do-
dawanego do makaronu. Dodaje potrawom niezwykłego smaku. Tra-
dycyjnie we Włoszech i Grecji bazylia stanowi równocześnie symbol 
śmierci oraz zmysłowej miłości. Gdy zakochani kłócą się, podaje się im 
do jedzenia wielką porcję sałatki z bazylii.
Bazylia wzmacnia układ nerwowy, działa rozkurczowo, zapobiega two-
rzeniu kamieni nerkowych i ułatwia ich wydalanie, pobudza apetyt, 
ma działanie przeciwzapalne w schorzeniach przewodu pokarmowego, 
działa uspokajająco i przeciwkaszlowo. Najwartościowsza jest spożywa-
na surowa, gdyż suszona traci większość swoich właściwości. Ma opinię 
lekkiego afrodyzjaku.
     Przypraw, będących równocześnie lekami, w medycynie Hildegardy 
jest bardzo wiele. Zachęcam do ich studiowania, poznawania ich zalet 
i doświadczania ich wspaniałego działania we własnej kuchni. Z całą 

MODLITWA O USTPIENIE EPIDEMI
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Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
W wyniku ogłoszonego stanu epide-
mi w naszej Ojczyźnie, Nawiedze-
nie Matki Bożej Częstochowskiej          
w Cudownej Kopii Obrazu Jasno-
górskiego zostało ZAWIESZONE 
do odwołania.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

1. Nabożeństwa majowe od poniedziałku 
do piątku w łączności z wieczorną Mszą św., na-
tomiast w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.

2. Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 
władz państwowych i kościelnych w naszym ko-
ściele może przebywać jednorazowo do 90 osób. 
Transmisja Mszy św. tylko w niedzielę o godz. 
9:30; 11:00 i 12:30.

3. Spowiedź św. codziennie rano od godz. 
7.00 do 8.00 i popołudniu od 17.00 do 18.00,                
a w niedzielę pół godz. przed każdą Mszą. Spo-
wiadamy na zapleczu kościoła od strony biura 
parafialnego. 

4. Biuro parafialne będzie czynne w tym                
tygodniu według ustalonych dni i godzin.

5. W przyszłą niedzielę, 31 maja, uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego.

6. Po dziewięciu tygodniach wracamy do 
wersji drukowanej naszego parafialnego tygo-
dnika Dobra Nowina. Dzisiaj pierwszy numer 
w nowej szacie graficznej. Ofiary za gazetę prze-
znaczone są na pokrycie kosztów druku.

7. W minionym tygodniu zmarli nasi para-
fianie śp. Jerzy Frytz z ul. Bukowskiej. Polećmy 
zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu                  
a nasz Panie…


