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Ró¿aniec do Granic - to pro-
jekt, którego g³ównym za³o¿eniem jest
otoczenie ca³ej Polski modlitw¹ ró¿añ-
cow¹. 7 pa�dziernika 2017 r., w �wiêto
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, wierni udadz¹
siê na granice kraju, by modliæ siê
"o ratunek dla swojej Ojczyzny i ca³e-
go �wiata".

W kutrach na Ba³tyku, w kajakach na
Bugu, na szczytach Tatr - 7 pa�dziernika,
wzd³u¿ granic Polski odmawiany bêdzie ró-
¿aniec. Udzia³ w wydarzeniu zapowiedzia-
³y 22 diecezje graniczne, wyznaczonych zo-
sta³o 319 ko�cio³ów stacyjnych.Organiza-
torzy spodziewaj¹ siê, ¿e w wydarzeniu we-
�mie udzia³ milion osób.

"Ró¿aniec do Granic" nawi¹zuje bez-
po�rednio do 100. rocznicy objawieñ Matki
Bo¿ej w Fatimie, gdzie 13 maja 1917 r. tro-
je ma³ych pasterzy - Franciszek i Hiacynta
Marto oraz ich kuzynka £ucja dos Santos -
widzia³o Matkê Bo¿¹. Ró¿aniec -  jak wie-
my z objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie - jest
modlitw¹ skuteczn¹ modlitw¹ za kraj i ca³y
�wiat. Wzywa nas do niej Matka Bo¿a
w objawieniach, nawo³uj¹c do pokuty i na-
wrócenia.

"Ró¿aniec do Granic" jest inicjatyw¹
katolików �wieckich - fundacji Solo Dios Basta, która po-
wsta³a w czerwcu 2015 r. z inicjatywy grupy �wieckich ewan-
gelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców. By³a organizato-
rem m.in. Wielkiej Pokuty, która 15 pa�dziernika 2016 r. zgro-
madzi³a na Jasnej Górze ok 150 tys. ludzi. Jak podkre�li³
Maciej Bodasiñski z fundacji Solo Dios Basta, celem "Ró-
¿añca do Granic" jest otoczenie Polski modlitw¹ ró¿añcow¹.
Chcemy zaprosiæ wszystkich chêtnych, by 7 pa�dziernika
wyszli ze swoich domów i udali siê na granice Polski, by siê
modliæ - wyja�ni³. Uczestnicy bêd¹ modliæ siê za polskie ro-
dziny, nawrócenie Polaków i pokój na �wiecie. Intencj¹
uczestników "Ró¿añca do Granic" jest tak¿e ochrona przed
zagro¿eniami - mo¿liwo�ci¹ wybuchu konfliktu zbrojnego
w Europie i islamizacj¹. - Chcemy tym wydarzeniem powie-
dzieæ Bogu: "prosimy Ciebie o interwencjê. Wiemy, ¿e je�li
Tobie zawierzymy, to wszystko bêdzie dobrze".

Na licz¹cej 3,5 tys. kilometrów granicy Polski rozmiesz-
czonych zosta³o 319 ko�cio³ów stacyjnych - informacja
o nich znajduje siê na stronie internetowej www.rozaniecdo-

granic.pl. Wszyscy, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w "Ró¿añcu
Do Granic", mog¹ to zrobiæ, klikaj¹c jedn¹ z ikonek ko�cio-
³ów i wybieraj¹c opcjê "zapisz". W ten sposób mo¿na wy-
braæ sobie ko�ció³, w którym chce siê uczestniczyæ w "Ró-
¿añcu do Granic". We wszystkich ko�cio³ach stacyjnych
o godz. 11.00 odprawiona zostanie msza �w., po niej odbê-
dzie siê krótkie nabo¿eñstwo eucharystyczne, a nastêpnie
wolontariusze skieruj¹ uczestników do "stref modlitwy" roz-
mieszczonych co kilkaset metrów wzd³u¿ ca³ej granicy Pol-
ski. Modlitwa ró¿añcowa rozpocznie siê o godz. 14.00. - od-
mówione zostan¹ wszystkie cztery czê�ci ró¿añca. W wiêk-
szo�ci miejsc modl¹cy ustawi¹ siê w linii, jednak w miej-
scach, gdzie nie jest to mo¿liwe, bêd¹ modliæ siê specjalnie
wyznaczone grupy - w Jastarni grupa rybaków w kutrach
wyp³ynie na Ba³tyk, na Bug wyp³yn¹ setki kajakarzy, grupy
m³odzie¿y bêd¹ modliæ siê na górskich szczytach w Tatrach.

Zapraszamy! Kto mo¿e, niech jedzie, a kto nie mo¿e,
niech do³¹czy do modlitwy indywidualnie, modl¹c siê na ró-
¿añcu w domu czy te¿ w ko�ciele. Niech modlitwa ró¿añco-
wa zwyciê¿y, a Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje!

"RÓ¯ANIEC DO GRANIC"
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Zanim Ksi¹dz zosta³ ksiêdzem
urodzi³ siê... (gdzie, kiedy?), by³
oczywi�cie ch³opcem, synem, bra-
tem, koleg¹, uczniem - jakim? Co
lubi³ robiæ, jak siê bawi³?

Moje rodzinne strony to Podhale.
Pochodzê z niewielkiej wioski Groñ. Uro-
dzi³em siê 15 listopada 1979 r. w No-
wym Targu. Jestem najm³odszy z mojej
rodziny. Mam jeszcze dwóch braci:
Andrzeja i Piotra. Wraz z rodzicami
i rodzeñstwem posiadali�my niewielkie
gospodarstwo rolne. Od najm³odszych
lat uwielbia³em czytaæ oraz, jak ka¿dy
m³ody ch³opak, graæ w pi³kê no¿n¹.

Kiedy� Pan wyrzek³ Twe imiê.
Jak to by³o z us³yszeniem Bo¿ego
zaproszenia i pozostawieniem "barki
na brzegu"?

Po raz pierwszy g³os powo³ania
us³ysza³em w klasie VII szko³y podsta-
wowej, gdy ksi¹dz katecheta opowiada³
nam o swoim powo³aniu na lekcji religii.
Nie od razu za nim poszed³em. Przez
wiele lat "k³óci³em" siê z Bogiem, albo
odsuwa³em my�li o tej drodze na dalsz¹
przysz³o�æ. Z biegiem lat wezwanie
Jezusa do pój�cia za Nim dociera³o do
mnie coraz mocniej. Ostateczn¹ decy-
zjê podj¹³em dopiero przed matur¹.

Pierwsze kroki w kap³añskiej
pos³udze s¹ zapewne i radosne
i trudne. Co radowa³o serce, a co na-
pawa³o obaw¹?

W 2004 r. zosta³em wy�wiêcony
przez ks. kard. Franciszka Macharskie-
go na kap³ana i skierowany do pierw-
szej parafii do £apanowa. Pierwsze lata
to wiele rado�ci, ale i wiele obaw. Rado-
wa³o siê serce, gdy udawa³o sie przybli-
¿aæ ludzi do Chrystusa przez sakramen-
ty, g³oszenie Bo¿ego S³owa czy osobist¹

Tradycj¹ naszej Parafii od wielu lat jest przeprowadzanie krótkiego wywiadu z kap³a-
nami przychodz¹cymi do pracy w naszej parafialnej owczarni. Dzi� wywiad z ksiêdzem
Krzysztofem Gilem, który niedawno u nas zago�ci³.

rozmowê. Z drugiej strony od pocz¹tku
pojawia³ sie lêk czy bêdê potrafi³ dobrze
doradziæ czy poprowadziæ drugiego cz³o-
wieka. Zawsze wtedy jednak przypomi-
na³em sobie, ¿e jestem tylko narzê-
dziem w rêku Boga. Tak naprawdê to
zawsze dzia³a tylko On.

Bóg przemawia do nas przez
Piêkno. Gdzie Ono najbardziej prze-
mawia do Ksiêdza?

Od dziecka jestem rozmi³owany
w przyrodzie. Bardzo czêsto, gdy czas
pozwala, wje¿d¿am w góry. Czy to ja-
kie� wysokie, czy ca³kiem niskie, to w³a-
�nie tam, w sposób szczególny, mo¿na
spotkaæ siê z Bogiem.

Gdy pozostaje chwila wolnego
czasu, co jest Ksiêdza najmilszym
zajêciem?

Do dzisiaj, gdy jest wolna chwila,
lubiê czytaæ lub ogl¹dn¹æ dobry film.
Uwielbiam te¿ uprawiaæ ro¿ne sporty -
najbardziej interesuje mnie pi³ka no¿na.

Idea³ �wiêto�ci - który ze �wiê-
tych czy b³ogos³awionych jest wg
Ksiêdza najpe³niejsz¹ realizacj¹
tego idea³u?

Od czasu przyjêcia sakramentu
bierzmowania bardzo bliski jest mi �w.
Piotr. Wtedy mia³em okazjê bli¿ej po-
znaæ t¹ postaæ i od razu mnie zafascy-
nowa³a. Pe³no w nim by³o zapa³u za
pój�ciem za Jezusem mieszaj¹cego siê
z ludzk¹ s³abo�ci¹. Od czasów semi-
naryjnych towarzyszy mi w kap³añskim
¿yciu �w. s. Faustyna Kowalska. Zafa-
scynowa³a mnie postawa jej zaufania
i zawierzenia Bogu. Chcia³a po prostu
byæ narzêdziem i dziêki temu przez jej
¿ycie mog³y dokonaæ sie takie niesa-
mowite rzeczy.

Jest Ksi¹dz z nami od niedaw-
na. Z pewno�ci¹ nasuwaj¹ siê Ksiê-
dzu ju¿ pierwsze my�li o naszej Pa-
rafii. Jakie s¹ pierwsze odczucia,
spostrze¿enia, mo¿e co�, co zasko-
czy³o czy zaniepokoi³o? Proszê po-
dzieliæ siê z nami pierwszymi wra-
¿eniami po przybyciu do nas.

Przez £apanów i Trzebiniê trafi³em
w koñcu do Krakowa. Ci¹gle poznajê
i uczê sie dobrze s³u¿yæ Jezusowi w no-
wym miejscu. Ciê¿ko na razie o nim
cokolwiek powiedzieæ.  Ale jestem za-
wsze pozytywnie nastawiony. My�lê, ¿e
z Bo¿¹ pomoc¹ uda siê zrobiæ wiele
dobrego.

Bardzo dziêkujê Ksiêdzu za roz-
mowê. ̄ yczê owocnej i b³ogos³awio-
nej pracy w naszej Parafii. Szczê�æ
Bo¿e!

Serdecznie dziêkujemy za miesiêczn¹
pos³ugê w naszej Parafii klerykowi Damianowi
Dejnerowi. ¯yczymy Mu wielu ³ask Bo¿ych,
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i wytrwa³o�ci na
drodze kroczenia za Chrystusem. Niech
Maryja Matka otacza Go p³aszczem swojej opieki.
Szczê�æ Bo¿e!

wywiad przeprowadzi³a redaktor gazetki parafialnej Joanna Wilkoñska
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W niedzielê 10 wrze�nia 2017 roku, w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie

odby³o siê dziêkczynienie z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji b³. ks. W³adys³awa
Bukowiñskiego, Aposto³a Kazachstanu.

 Z wykszta³cenia prawnik,
z powo³ania kap³an, z urodzenia
POLAK - wybra³ los tu³acza i wiê�-
nia w sowieckich kazamatach, mimo
mo¿liwo�ci spokojnego ¿ycia w Pol-
sce. Czu³ powo³anie do s³u¿by
ludziom na bezkresnych stepach
Kazachstanu, w ciê¿kich wiêzie-
niach, w ³agrach na Uralu... nie zo-
stawi³ swoch wiernych, których ko-
cha³ i którzy go potrzebowali.

W³adys³aw Bukowiñski urodzi³ siê
22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie.
W 1920 r. rodzina przenios³a siê do
�wiêcicy w powiecie sandomierskim.
W latach 1921-1931 studiowa³ prawo,
a nastêpnie teologiê na Uniwersytecie
Jagielloñskim. �wiêcenia kap³añskie
otrzyma³ 28 czerwca 1931 roku z r¹k
abp ksiêcia Adama Sapiehy, metropoli-
ty krakowskiego. Po kilku latach pracy
duszpasterskiej w Rabce i Suchej Be-
skidzkiej wyjecha³ na Kresy i zosta³
wyk³adowc¹ w Seminarium Duchownym
w £ucku. Od wrze�nia 1939 r. by³ pro-
boszczem katedry w £ucku. W 1940 r.
zosta³ uwiêziony przez NKWD.

Cudem unikn¹³ �mierci w likwido-
wanym przez Sowietów ³uckim wiêzie-
niu po rozpoczêciu wojny niemiecko-ra-
dzieckiej w 1941 r. Pomaga³ uciekinie-
rom i jeñcom podczas niemieckiej,

a nastêpnie radzieckiej okupa-
cji. W latach 1945-1954 prze-
bywa³ w radzieckich wiêzie-
niach i obozach pracy w Kijo-
wie, Czelabiñsku i D¿ezkazga-
nie. Tam, po wyczerpuj¹cej, kil-
kunastogodzinnej pracy odwie-
dza³ chorych w wiêziennym
szpitalu, umacnia³ wspó³wiê�-
niów w wierze, udziela³ sakra-
mentów i prowadzi³ rekolekcje
w ró¿nych jêzykach. Napisa³
i potajemnie wyk³ada³ w ³agrze
historiê Polski.

W roku 1954 zosta³
zes³any do Kazachstanu, do
Karagandy, z obowi¹zkiem
podjêcia pracy stró¿a. Praca ta
umo¿liwia³a mu dalsz¹ tajn¹
pracê duszpastersk¹ w�ród
zes³añców. Chrzci³, spowiada³
i b³ogos³awi³ ma³¿eñstwa zes³a-
nych tam Polaków, Niemców,
Rosjan, Ukraiñców i przedsta-
wicieli innych narodowo�ci.

Dobrowolnie przyj¹³ oby-
watelstwo Zwi¹zku Radziec-
kiego, aby móg³ pozostaæ w�ród powie-
rzonych swej opiece wiernych. Odby³
wyprawy misyjne m.in. do Tad¿ykista-
nu, A³maty, Semipa³atyñska, Aktiubiñ-
ska. W 1958 r. zosta³ ponownie uwiê-
ziony na trzy lata i zes³any do ³agrów
na Syberii: w Czumie w obwodzie irkuc-

kim oraz obozie dla "religiozników" w So-
snówce. W sumie przebywa³ w ³agrach
i wiêzieniach: 13 lat, 5 miesiêcy i 10 dni.
Po odbyciu kary kontynuowa³ w Kara-
gandzie pracê duszpastersk¹ w prywat-
nych domach. Pod koniec ¿ycia trzy-
krotnie przyje¿d¿a³ do Polski, gdzie spo-
tyka³ siê m. in. z kard. Karolem Woj-
ty³¹. Zmar³ w Karagandzie 3 grudnia
1974 r. do koñca prowadz¹c pracê dusz-
pastersk¹. Jego grób znajduje siê w
ko�ciele pw. �w. Józefa w Karagandzie.

Proces beatyfikacyjny rozpocz¹³
siê w Krakowie 19 czerwca 2006 r.
W 2012 r. z³o¿ono w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych w Rzymie positio
o ¿yciu, dzia³alno�ci i heroiczno�ci cnót
oraz s³awie �wiêto�ci S³ugi Bo¿ego ks.
Bukowiñskiego. Od 2008 r. zbierano do-
kumenty lekarskie i �wiadectwa doty-
cz¹ce domniemanego cudu z wstawien-
nictwem S³ugi Bo¿ego. Natomiast
w dniach 22-31 maja 2013 r. w Karagan-
dzie odby³ siê proces o domniemanym
cudzie przez wstawiennictwo kandyda-
ta na o³tarze, które z³o¿ono w Kongre-
gacji 19 czerwca 2013 r.

�Jestem ustawicznie domokr¹¿c¹. Nie urz¹dzam ¿adnych wiêk-
szych nabo¿eñstw u siebie w domu, bo bardzo ³atwo w³adze mog³yby
mnie oskar¿yæ o nielegalny ko�ció³. (...) Ca³e moje duszpasterstwo od-
bywa siê w cudzych domach. (...) Najlepiej nadaje siê domek jednoro-
dzinny, po³o¿ony na uboczu. W takim domu mo¿na spokojnie siê mo-
dliæ, a nawet g³o�no �piewaæ, byleby tylko by³y pozamykane drzwi i
okna. Mszê �w. mo¿na w naszych warunkach odprawiaæ raniutko lub
wieczorem. W dzieñ odprawiam tylko Mszê pogrzebow¹ przy zw³okach.
Zazwyczaj odbywa siê to tak: przychodzê po po³udniu lub przed wieczo-
rem. Przede wszystkim urz¹dzam o³tarz. Jest nim zwyczajny stó³, byle-
by tylko mocno sta³ i nie chwia³ siê. Stó³ przykrywa siê bia³ym obrusem.
Na stó³ k³adzie siê du¿e pude³ko lub dwie grube ksi¹¿ki, przykrywa siê
bia³¹ chustk¹ i stawia krucyfiks. �wiece stawia siê w lichtarzach, lub jak
ich nie ma w szklance z sol¹. Powy¿ej zawiesza siê jeden lub dwa obra-
zy i o³tarz gotów. Nastêpnie spowiadam. Mszê odprawiam o godzinie 9
wieczorem. Po Mszy �w. zwykle jeszcze spowied�. Wreszcie krótki spo-
czynek nocny. Krótki, bo k³adê siê zwykle po pó³nocy, a ju¿ o 5 lub 6
rano jest poranna Msza �w., a potem dalej spowied�, czasami chrzty i
namaszczenia olejami �wiêtymi, czasami �luby. Poniewa¿ to powtarza
siê wci¹¿ na nowo w ró¿nych domach i rodzinach, wiêc sypiam czê�ciej
w cudzych ³ó¿kach ni¿ w swoim w³asnym.� c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK 25.09.2017
  8.00 ++ za dusze w czy�æcu cierpi¹ce

spo�ród rodziny i przyjació³
18.00 1) + El¿bieta Lewandowska,

+ Bogus³awa ¯akowska
2) + Cecylia Stawowy � od rodziny

WTOREK  26.09.2017
  8.00 ++ za dusze w czy�æcu cierpi¹ce

spo�ród rodziny i przyjació³
18.00 + Helmut Rojek

�RODA 27.09.2017
  8.00
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 28.09.2017
   8.00 ++ za dusze w czy�æcu cierpi¹ce

spo�ród rodziny i przyjació³
18.00 1) + Aniela Lorenc

2) + Krystyna Idzik w 13 rocz. �m.;
+ Tomasz Kozakiewicz w 4 rocz.
�m., + Michalina Nawrocka
w 39 rocznicê �m.

PI¥TEK 29.09.2017
  8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 Dziêkczynna w 50 rocznicê

urodzin S³awomira z pro�b¹
o Bo¿e b³ogos³awieñstwo,
wszelkie ³aski i opiekê Matki Bo¿ej

SOBOTA 30.09.2017
  8.00 1) ++ za dusze w czy�æcu cierpi¹ce

spo�ród rodziny i przyjació³
2) ++ Eugenia, Adam Zieliñscy

18.00 + Maria w 5 rocz. �m., Kazimierz
w 8 rocz. �m. Raab

NIEDZIELA 01.10.2017
  8.00  + Zdzis³awa Marczyñska

w 7 rocznicê �m.
  9.30 ++ za dusze w czy�æcu cierpi¹ce

spo�ród rodziny i przyjació³
11.00 1) ++ Stanis³aw, Maria B³achut

2) + Józef
12.00
13.00 + Antoni Dobija
18.00 W intencji Rodziny Ró¿añcowej

INTENCJE MSZY �W.
25.09.2016 - 01.10.2017

NIECHORZE 2017

Ks. Bukowiñski jest pierwszym b³ogos³awionym Ko�cio³a katolickiego ob-
rz¹dku ³aciñskiego w Kazachstanie. Jego grób znajduje siê w ko�ciele pw. �w.
Józefa w Karagandzie. �w. Jan Pawe³ II w czasie swojej podró¿y apostolskiej do
Kazachstanu w 2001 r. powiedzia³ o nim: "Ksiêdza W³adys³awa Bukowiñskiego
wielokrotnie spotyka³em i zawsze podziwia³em za kap³añsk¹ wierno�æ i apostol-
ski zapa³. By³ szczególnie zwi¹zany z Karagand¹. Pragnê dzisiaj z³o¿yæ w imie-
niu Ko�cio³a ho³d zarówno jemu jak i wszystkim zes³añcom".

Cud beatyfikacyjny ks. W³adys³awa Bukowiñskiego
Cud zdarzy³ siê w czerwcu w 2008 roku w seminarium w Karagandzie. Doty-

czy on polskiego ksiêdza, ks. Mariusza Kowalskiego, który podczas gry w pi³kê
na boisku seminaryjnym uleg³ wypadkowi, wskutek czego stwierdzono wylew pod-
pajêczynówkowy. Lekarze twierdzili, ¿e najprawdopodobniej nie prze¿yje dwóch-
trzech dni; je�li prze¿yje, bêdzie w stanie wegetatywnym, a w najlepszym wypad-
ku, po intensywnej rehabilitacji, mo¿e doj�æ do jakiej� sprawno�ci.

�Poniewa¿ sytuacja by³a bardzo powa¿na arcybiskup Karagandy Jan Pawe³
Lêga poprosi³ biskupa pomocniczego Atanazego Schneidera, aby uda³ siê do szpi-
tala i udzieli³ ksiêdzu namaszczenia chorych oraz warunkowego rozgrzeszenia,
czyli przygotowa³ go na �mieræ. Biskup, oprócz sakramentów, wzi¹³ ze sob¹ ko�ci
� dzi� mo¿emy powiedzieæ relikwie � ksiêdza Bukowiñskiego (jedna z niemiec-
kich sióstr w czasie ekshumacji w 1995 roku cia³a ksiêdza z miejscowego cmen-
tarza do Katedry �w. Józefa w Karagandzie zabra³a przekonana o tym, ¿e ten
cz³owiek jest �wiêty � uczyni³a to z pobo¿no�ci). Po udzieleniu sakramentów,
biskup zostawi³ te ko�ci w izolatce, w której znajdowa³ siê chory kap³an� � relacjo-
nuje ks. Andrzej Sc¹ber, który bada³ sprawê cudu w procesie beatyfikacyjnym ks.
W³adys³awa Bukowiñskiego. W tym samym czasie rozpoczêto nowennê przez
wstawiennictwo ks. Bukowiñskiego o uzdrowienie ks. Mariusza. Modli³y siê wszyst-
kie karmelitanki z klasztoru w Karagandzie i ksiê¿a, którzy w tym czasie przybyli
na rekolekcje do seminarium z ca³ego Kazachstanu.

Po wyj�ciu bp. Schneidera ze szpitala ks. Mariusz siê wybudzi³. �Na ze-
wn¹trz sta³a radziecka lodówka, która bardzo g³o�no chodzi³a i przeszkadza³a mu
w spaniu. Wybudzony wsta³ z ³ó¿ka, wyszed³ na korytarz i wyci¹gn¹³ z kontaktu
wtyczkê zasilaj¹c¹ pr¹dem lodówkê. Rano przysz³a pielêgniarka i zasta³a go przy-
tomnego; zapyta³a kto wy³¹czy³ lodówkê. Odpowiedzia³, ¿e on. Pielêgniarka za-
czê³a krzyczeæ, ¿e jemu nie wolno siê ruszaæ, bo jest po wylewie. Ale on mówi, ¿e
ta lodówka tak mu przeszkadza³a w spaniu, ¿e wyszed³ i wyci¹gn¹³ wtyczkê� �
opowiada ks. Sc¹ber.

Wezwano lekarzy, którzy zaczêli wypytywaæ chorego o podstawowe infor-
macje na temat jego ¿ycia, czy je kojarzy, dali mu kartkê, ¿eby sprawdziæ czy
potrafi pisaæ. Ksi¹dz odpowiada³ prawid³owo i logicznie. Stwierdzono, ¿e nast¹pi³a
poprawa. Jeszcze przez tydzieñ przebywa³ w szpitalu w Karagandzie na obserwa-
cji, ale ju¿ nie potrzebowa³ ¿adnej interwencji lekarskiej. �Uzdrowienie by³o na-
tychmiastowe i trwa³e. Pó�niejsze badania tomografem komputerowym g³owy, które
zosta³y wykonane w £odzi potwierdzi³y, ¿e nie ma ¿adnego �ladu przebytego wy-
lewu krwi do mózgu� � mówi ks. Sc¹ber.

W procesie w sprawie cudu ks. Mariusz Kowalski by³ przes³uchiwany jako
pierwszy. W dalszej kolejno�ci osoby, które modli³y siê w jego intencji, ci którzy
odwiedzali go w szpitalu oraz dwóch lekarzy. Rektor Akademii Medycznej w Kara-
gandzie, który zadeklarowa³ siê jako osoba niewierz¹ca, ateista od urodzenia i
pochodzenia ¿ydowskiego � jego matka by³a ¯ydówk¹, co bardzo podkre�la³ �
stwierdzi³, ¿e jako profesor medycyny, cz³onek wielu gremiów miêdzynarodowych
nie jest w stanie tego wyt³umaczyæ przy pomocy aktualnej wiedzy medycznej. Na
koñcu stwierdzi³, ¿e je�li by³aby taka potrzeba, to on ateista i ̄ yd mo¿e jechaæ do
Watykanu potwierdziæ, ¿e medycyna nie jest w stanie tego wyt³umaczyæ.

http://niedziela.pl/artykul/24577/Cud-beatyfikacyjny-ks-Wladyslawa

24 wrze�nia 2017                      NA SKALE                              Nr 32(965)/4


