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Jeżeli pytania: „Co to jest szczęście?” nie zadają sobie wszyscy, to już na pewno wszyscy chcą
być szczęśliwi i swoje życie przeżyć dobrze. Ostatnio w moim archiwum znalazłem bardzo
ciekawe przemyślenia na ten temat i chcę się nimi podzielić. Autorem pierwszych jest Szymon
Hołownia - znany dziennikarz, szef kanału Religia.TV, autor kilku książek popularyzujących
wiedzę teologiczną; kolejne przemyślenia pochodzą od Romana Kluski - założyciela firmy
Optimus, który w 2000 r. sprzedał swoje udziały za 261,8 mln zł i rozpoczął działalność
żdy w 1995 r. pierwszy raz szedłem do
zakonu, wydawało mi si , e o szcz ciu wiem
wszystko. I e id tam wła nie po to, by je
sobie wziąć. My lałem, e Pan Bóg te b dzie
szcz liwy, e ma takiego fajnego
ksi dza. I e wraz ze mną
szcz liwe b dą równie moje
owieczki.
Pod koniec liceum chodziłem
wi c w aurze wiątobliwo ci,
ch tnie odbierając hołdy od
kolegów idących na medycyn
lub prawo, którzy podziwiali
oryginalno ć pomysłu i moją
determinacj . Współczuli mi tylko, e
nie b dzie tam dziewcząt. A ja traktowałem
ich z wy szo cią, bo wizja szcz liwego ycia
za klasztornym murem po prostu mnie
uskrzydlała. Źo czasu.
Ju po kilku tygodniach pobytu w klasztorzeŚ
codziennego zmywania garów i izolacji od
wiata - ycie zweryfikowało moją naiwną
motywacj . Byłem w szoku, gdy u wiadomiłem
sobie, e dzień zaczynam nie aktem
strzelistym, jak to sobie zaplanowałem, a my lą
o zamordowaniu brata, który o piątej
pi ćdziesiąt staje pod drzwiami mojej celi,

niemiłosiernie tłukąc w dzwonek, mający
postawić na nogi cały klasztor. Jedną r ką
goląc si , a drugą w po piechu narzucając
habit, nie mając czasu na zaplanowaną lektur ,
na duchowe porady rozsyłane
znajomym, egnałem si ze
swoim wypiel gnowanym
pomysłem na zakonne
szcz cie. Źzi domy lam
si , e chyba ka dy z nas
ma w
yciu takiego
swojego brata - dzwonnika,
który codziennie z
metodyczną konsekwencją
ciąga go od bram raju na ziemi .
Wtedy jednak niemal si załamałem. I
poszedłem wypłakać si
w r kaw
przeło onego. „Nie wezm na siebie twego
nieszcz cia, bo wtedy obaj b dziemy
nieszcz liwi - oznajmił mi z rozbrajającym
u miechem. - A tak ja, człowiek szcz liwy,
pomodl si za ciebie, aby i ty był taki sam”.
To był kolejny szok. Źowiedziałem si , e to, i
ja czuj si nieszcz liwy, to jeszcze nie koniec
wiata.
Źzi ki zakonowi odkryłem te inną prawd - t ,
e sensowne rzeczy nie zawsze są przyjemne.
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W czasie nowicjatu pochłoni ci byli my chyba
głównie tym, jak zmie cić si z naszą energią
w murach klasztornych. Opuszczać je mo na
było tylko na chwil , i to za zgodą surowego
magistra, który na dodatek kontrolował naszą
korespondencj . Źla rozrywki zmieniali my
wiec słowa religijnych pie ni, drąc si w
niebogłosyŚ „Królowej ANżIźLSKIźJ
piewajmy!” albo - wraz z bratem Pawłem podczas przechadzek nad poznańskie jezioro
Rusałka - chowali my si w zaro lach, by na
widok nadje d ających amatorek hippiki
zawijać si w nasze czarno-białe habity i
wyskakiwać na drog , pytającŚ „A na żrunwald
to któr dy?”.
Źla wielu szokiem było poznanie stosunku do
nas niektórych ludzi. Pierwszy raz
dowiedziałem si o nim kilka dni po wło eniu
habitu, gdy szli my na spacer, a za nami biegł
pijak, drąc si Ś „Pedały, pedały!” Mijane
dziewczyny, zamiast zalotnie si u miechać,
rzucały komentarze o marnującym si
materiale genetycznym, a gdy wchodzili my do
ksi garni czy sklepu - stawali my si lokalną
atrakcją.
Nowicjacki porządek dnia, w którym zamiast
dwóch godzin na swoje sprawy ma si sze ć
razy po dwadzie cia minut, te burzył ambitne
osobiste plany, uczył, e jeste my tu nie dla
siebie. Po kilku miesiącach fizycznie nie
wytrzymałem tempa. Za radą lekarzy
odszedłem.
Zacząłem dobre studia, byłem redaktorem w
najwi kszym polskim dzienniku, co miesiąc
je dziłem do Londynu, bawiłem si w modnych
klubach, pisałem do brytyjskich magazynów,
miałem swój show w radio. Jednak co tydzień
chodziłem do duchowego kierownika, mówiąc
muŚ to chyba nie to. Po dwóch latach modlitwy,
weekendów, gdy po pracy gnałem do
Zakopanego, by bić si z my lami w
tatrzańskich pustelniach - obaj nie mieli my
wątpliwo ci.
Satysfakcja, zadowolenie, euforia - to wszystko
za mało. Je li mam powalczyć o naprawd
szcz liwe ycie, musz wrócić do klasztoru.

Latem 2000 r. w miesiąc zlikwidowałem
mieszkanie, a samochód oddałem rodzicom.
Źrugi raz zamkn ły si za mną drzwi klauzury.
Wi kszo ć znajomych uznała, e zwariowałem.
Nie wiedziałem wówczas, e szcz cie tam,
owszem, znajd , ale znów nie takie, jakie sobie
zaplanowałem. Przyzwyczajony,
e na
wszystko trzeba w mozole zapracować,
postanowiłem zrealizować si choćby w
sprzeda y ksią ek na przyklasztornym
straganie. Rozkr ciłem biznes do niebywałych
rozmiarów. Sądziłem, e skoro umiałem
zorganizować sobie ycie wieckie, to i z tym
duchownym wietnie dam sobie rad . Wkrótce
okazało się, e to guzik prawda. Moje pomysły
tu się nie sprawdzały. Największy szok
przeżyłem, gdy zorientowałem się, e na ich
miejscu wyrasta coś zupełnie nowego. Bo
odpadli przypadkowi znajomi, a zacząłem
otwierać się na głębokie przyjaźnie, które
trwają do tej pory. W bólach uczyłem się
rezygnować z rzeczy, jakie dotąd uważałem za
słuszne, ale w zamian - prawie natychmiast dostawałem te prawdziwe. Przestałem
projektować w myślach mapy moich własnych
dróg do szczęścia. Doceniłem rzeczy proste.
Jeśli idzie o kontakt z Bogiem - zwyczajnie się
modliłem. Pojąłem, e w kontaktach z lud mi
najlepiej sprawdza się recepta pewnego
starego ojca, który pytany, jaki jest sekret
szczęśliwego ycia, odpowiadałŚ „Ja przez całe
ycie starałem si wszystkim czynić dobrze”.
Gdy to pojąłem - po raz drugi odszedłem.
Źo dzi mam wietny kontakt z moimi braćmi.
To wspaniali ludzie. Brakuje mi ich poczucia
humoru, wspólnej modlitwy, debat na
rekreacjach. Ale rozumiemy, e wym czone
przez nas samych wizje szcz cia są nudne,
bo skrojone na naszą miar . e aby prze yć
co naprawd wielkiego, trzeba zrezygnować
ze swoich pomysłów i otworzyć si - a to
wi ksze przyjdzie samo. eby si tego
dowiedzieć, jednemu wystarczy mądra ksią ka,
inny - jak ja - musi zostać przepuszczony przez
nowicjacki magiel.
Po co mi było to do wiadczenie? Widać nie po
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Je eli kto chce osiągnąć prawdziwy sukces w
rozsądnym czasie, musi si mu całkowicie
po wiecić. Ja realizowałem jednocze nie „n”
celówŚ komputery, kasy fiskalne, Internet i
dziesiątki innych. Poza biznesem nie widziałem
wiata. Zostawiałem sobie czas tylko na sen i
to nie zawsze.
W 1998 r., eby nie tracić czasu na stanie w
kolejce do wyciągu, poszedłem na narty w
nocy. Stok nie był zbyt dobrze o wietlony. le
ustawiłem bezpieczniki nart. Upadłem, ale i tak
miałem szcz cie. Z nogą w szynie
wylądowałem w łó ku, ale tylko na trzy
tygodnie. Wreszcie miałem czas, eby si
zastanowić.
Nie wstałem wtedy z łó ka z przekonaniem, e
musz zmienić swoje ycie. Ale zaczął we
mnie kiełkować gł boki niepokój, czy to, co
robi , ma sens? Co po mnie zostanie?
Imperium, które si rozleci, je eli kto nie
po wi ci si mu tak jak ja? Trzydzie ci
przedsi biorstw z wychowanymi przeze mnie
mened erami, b dącymi - podobnie jak ja niewolnikami? Zacząłem si zastanawiać, czy
oni są szcz liwi dzi ki temu, e tak ich
wychowałem? Czy szcz liwe są ich rodziny?
Czy pod koniec ycia b dą mogli powiedziećŚ
poszedłem najlepszą drogą i zrobiłem du o
warto ciowych rzeczy? Czy ja sam jestem
szcz liwy?
Nie, nie byłem szcz liwy. Zrozumiałem, e
stałem si niewolnikiem własnych celów. e to,
co robi , jest nawet gorsze od niewolnictwa, bo
na własne yczenie. e w pogoni za realizacją
kolejnych celów człowiek staje si uzale niony
od tego, co stworzył.
Mo e taki styl ycia ładnie wygląda na
ekranach telewizorów lub w gazetachŚ podró e
po całym wiecie, eleganckie hotele, pi kne
samochody. W sensie materialnym mogłem
zrobić wła ciwie wszystko. Nie mogłem
najwa niejszegoŚ uwolnić si od terminów,
które sobie sam narzuciłem, od wyznaczonych
celów i kontrolowania ich realizacji.
To, co dotąd robiłem, dawało mi tylko chwilową
satysfakcj ze zwyci stw. Sens i szcz cie
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odnalazłem dopiero w dzieleniu si z innymi i
pomaganiu im.
Szcz cie to dawać, niczego nie oczekując w
zamian. Ten, kto si dzieli, jest szcz liwszy
od tego, który dostaje - te słowa traktowałem
kiedy jako wprawdzie ładne, ale puste. Ale
one są prawdziwe. Sam tego do wiadczyłem.
Je eli mog spowodować, e „n” ludzi b dzie
szcz liwych dzi ki mnie, to moje szcz cie i
satysfakcja są tak du e, e trudno to opisać.
To du o przyjemniejsze ni inne rodzaje
szcz cia. Prosz
si
odwa yć na
eksperymentŚ dać 100 zł bardzo biednej osobie
spotkanej na ulicy. Osobie, ale takiej, która nie
ebrze i mimo biedy zachowała godno ć.
Pierwszy, drugi, piąty raz. To wciąga. Mo na
si w tym wy yć tak samo, jak w biznesie, a
rado ci i zadowolenia z ycia mieć du o
wi cej.
Teraz pomagam bezbronnym. Takim, za
którymi nikt się nie ujmie. Starym,
schorowanym, niedoł nym, zapomnianym
przez wszystkich. Stąd pomysł budowania
domów spokojnej staro ci. Nie powiodła si
próba stworzenia w tym celu fundacji, ale ja si
z tego nawet ciesz Nie musz pytać
urz dnika, na co mam wydać zarobione
pieniądze. Cz sto pomagam tak, eby ludzie
nie wiedzieli, kto im pomógł. Wyobra am sobie
potem ich rado ć.
Robiąc to wszystko, realizuj te same talenty,
co w biznesie. Musz „produkować pieniądze”
tak jak przedtem, bo te zarobione dotychczas
w wi kszo ci wydałem. Koordynuj i nadzoruj
wiele przedsi wzi ć charytatywnych
jednocze nie. Wykorzystuj moje umiej tno ci,
wiedz , talent. Jestem przy tym dzisiaj bardziej
pokorny, wiadomy swojej mało ci i wad ni
kilka lat temu. Walcz z pychą. Pokonuj ją
bardzo powoli. Przez dwa lata konsekwentnie
unikałem kontaktu z mediami, ale teraz
korzystam z okazji i zach cam kolegów po
fachu, eby si zastanowili, czy są szcz liwi.
Sam kilka lat temu, b dąc biznesmenem, nie
chciałem słuchać takich pytań. Trudno byłoby
mi je przyjąć i zaakceptować. Teraz wiem, e i
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Często spotykam się z pytaniem: proszę księdza, ju tak długo modlę się w tej intencji i nic... czy
le się modlę, mo e jest jaka skuteczniejsza modlitwa? Podczas wakacyjnej lektury natrafiłem
na postać w. Rity. Przytaczam więc niezwykł historię jej ycia i dalej modlitwę za jej przyczyn .

Wszystko w
yciu
wi tej Rity jest
nadzwyczajne od jej pocz cia,
przypominającego histori
w. Jana
Chrzciciela, a do niezwykłych łask, jakie
otrzymywała dla tych, którzy ją usilnie o to
prosili. Źary te wysłu yły jej miano
orędowniczki
w
«sprawach
beznadziejnych». Zanim wstąpiła do klasztoru
była oną i matką, dlatego wzywają jej
wstawiennictwa zarówno ojcowie i matki rodzin,
jak i zakonnicy i zakonnice.
DZIECKO WYBRANE PRZEZ BOGA
Był rok 1380. W Cascia, w
małej umbryjskiej wiosce,
poło onej w Apeninach,
około 150 km na północ
od Rzymu,
yło
mał eństwo Antoniego
Lotti i Amaty Mancini.
Mał onkowie kochający
si
czule budowali
przykładem otoczenie.
Realizowali w
yciu
ewangeliczne cnoty.
Przede wszystkim
wprowadzali pokój. Zwano
ich rozjemcami, bo
dokładali wszelkich starań, najcz ciej
wieńczonych sukcesem, by za egnywać spory
mi dzy sąsiadami. Od dawna za lubieni byliby
w pełni szcz liwi, gdyby nie brak dzieci.
Jednak Amata był ju stara i stracili nadziej .
Wła nie wtedy w pewien jesienny dzień, zaj ta
pracami domowymi usłyszała głosŚ «Nie l kaj
si , Amato. Urodzisz dziewczynk . Antoni i ty
b dziecie ją bardzo kochać, ale Pan ukocha ją
jeszcze bardziej!» Po jakim czasie znowu
usłyszała ten sam głosŚ «Amato, zbli a si
dzień narodzin. Nazwiesz ją Rita, ku czci
wi tej Margarity. To zdrobnienie imienia, lecz
stanie si dzi ki niej wielkie!» Słowo margarita

znaczy po łacinie perła. Rzeczywi cie dziecko,
które urodziło si w maju 1381 r. stało si jedną
z pereł Ko cioła.
Mała Rita wzrastała w gł boko chrze cijańskiej
atmosferze, w rodzinie, wdzi cznej Bogu za
łask jej narodzin. Otrzymała wszelkie zasady
wiary, a przede wszystkim przykład. Od
najwcze niejszych lat rodzice uczyli jej
modlitwy i wzbudzali miło ć do Boga i Maryi.
Bardzo wcze nie Rita zacz ła podejmować
małe, dzieci ce umartwienia. Spontanicznie
czyniła wszystko, aby pomóc starym rodzicom.
W wieku dorastania
zakiełkowała w niej my l o yciu
zakonnym i kontemplowaniu
m ki Zbawiciela.
RITA – MAŁ ONKA I MATKA
Jej rodzice równie my leli o jej
przyszło ci, ale mieli odmienne
plany. Nie brali w ogóle pod
uwag ycia zakonnego dla swej
córki. Szukali dla niej m a i
doprowadzili do zar czyn. Ich
wybrańcem był Paolo. Rodzice
byli zachwyceni, bo pozycja
społeczna przyszłego m a Rity
była wy sza od ich stanu. Tylko
samej Ricie daleko było do zachwytu. Plan ten
oznaczał rezygnacj z ycia zakonnego. W
dodatku Paolo miał opini
człowieka
brutalnego, pijaka i lubiącego uciechy. Rita
próbowała si przeciwstawić, jednak rodzice
byli nieugi ci. W ich decyzji Rita starała si
widzieć wol Bo ą, sądząc, e Bóg uznał ją za
niegodną stanu zakonnego.
Zaledwie kilka tygodni po lubie, w zachowaniu
Paolo wzi ła gór natura. Potwierdziła si
opinia o nim, e to człowiek brutalny i
autorytarny. Biedna Rita cierpiała w milczeniu.
Nigdy nie wyzbyła si łagodno ci i cierpliwo ci.
Była tak łagodna, e jej sąsiadki, które dobrze
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zdawały sobie sprawy z jej sytuacji nazwały ją
niewiastą bez urazy. Rita ofiarowywała swe
cierpienia za nawrócenie m a. Źorzucała do
nich umartwienia wszelkich rodzajów, równie
cz ste posty.
Paolo gorąco pragnął dziedzica dla
zapewnienia ciągło ci rodu. Szcz liwe
rozwiązanie dało uradowanym mał onkom
bli ni ta. Przynajmniej na jaki czas zapewniło
to rodzinie spokój. Natura Paolo złagodniała
nieco i mał eństwo poznało lata prawdziwego
szcz cia, które jednak nie miało trwać długo.
NIźSZCZ CIź ROŹZINY
Pewnego zimowego wieczoru, kiedy na dworze
szalała burza sąsiad dał znać Ricie, e Paolo
wpadł w zasadzk . Kiedy przybiegła do jego
posłania wydał wła nie ostatnie tchnienie.
Sąsiad o wiadczył, e w ostatnich słowach
przebaczył napastnikom i zwrócił si w
modlitwie do Boga. Nieszcz liwą wdow
pocieszyła my l,
e mą
umarł po
chrze cijańsku. To najlepsza gwarancja, e
odnajdą si razem w raju.
Bli niacy nie przebaczyli tak łatwo jak matka.
W ich ustach były tylko słowa zemsty. Rita
długo im tłumaczyła, e ten, kto nie przebacza,
sam nie otrzyma przebaczenia i powa nie
zagra a to jego zbawieniu. Nie chcieli
zrozumieć. Matka podwoiła modlitwy i pokuty
dla ich nawrócenia, a oni z uporem trwali w
ch ci zemsty. Rita była przekonana, e lepiej
umrzeć przebaczając ni
yć bez
przebaczenia. Kilka miesi cy po mierci ojca
bracia powrócili z pola w gorączce. aden
rodek nie okazał si skuteczny, choroba
szybko post powała. Matka poprosiła dla nich
o sakramenty. Wtedy wybaczyli zabójcy ojca.
Umarli w odst pie kilku dni.
ZAKONNICA W KLASZTORZE
Rita od dawna nie miała ju rodziców. A teraz
w ciągu kilku miesi cy straciła m a i dzieci.
Pozostawszy całkiem sama, powróciła do my li
o drodze ycia zakonnego i zapukała do drzwi
klasztoru augustianek. Przeorysza przyj ła ją,
wysłuchała i obiecała przedstawić jej spraw
kapitule. Jednak kiedy Rita przyszła ponownie,
odpowied
była negatywna. Przeło ona
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o wiadczyła, e zgromadzenie przeznaczone
dla panien i nie mo e przyjąć wdowy. Odmowa
nie zniech ciła Rity. Po jakim czasie znowu
zapukała do bram klasztoru. Otrzymała t
samą odpowied negatywną. Przyszła wi c po
raz trzeci i tym razem spotkała ją odmowa.
Wydawało si jednak, e prawdziwy powód tej
odmowy był inny. W klasztorze w Cascia
przebywały zakonnice pochodzące z dwóch
wrogich sobie rodzin z okolicy. Niektóre z nich
były z rodziny zabójcy Paolo. Przed przyj ciem
Rity trzeba było pogodzić obydwa rody. Rita
była przekonana o tym, e to wła nie stanowiło
przeszkod jej przyj cia do klasztoru. Zacz ła
wi c pukać od drzwi do drzwi jako
posłanniczka pokoju. I dokonał si cudŚ
wszyscy mieszkańcy wioski pogodzili si ze
sobą.
Pewnego zimowego wieczoru usłyszała, e
kto wywołuje ją na dwór. Otwarła drzwi i
zobaczyła nieznajomego, który przypominał
w. Jana Chrzciciela. Osobnik dał znak, aby
szła za nim. Rita ubrała si i poszła. Po chwili
przyłączyli si do nich w. Augustyn i Mikołaj. I
nagle, nie wiedząc jak, stała w kaplicy
klasztoru!
Przeorysza odniosła si do tego widocznego
cudu początkowo nieufnie. Zacz ła wypytywać
siostr furtiank , czy wszystkie drzwi były
wieczorem dobrze zamkni te. Po otrzymaniu
odpowiedzi twierdzącej, poprosiła o
wyja nienia Rit , która rzekłaŚ «Pan tego
chciał, moja Matko!» Nie przekonana
przeorysza pytała dalejŚ «Kto stał si twoim
wspólnikiem, umo liwiając ci wej cie tutaj?»
Rita opowiedziała jej wi c w szczegółach, kto
jej dopomógł. W tej sytuacji przeorysza wraz z
innymi siostrami podj ła wreszcie tak długo
oczekiwaną decyzj Ś Rita zostaje przyj ta po
to, by „nie przeciwstawiać si woli Bo ej”.
Przeorysza i mistrzyni nowicjatu niczego jej nie
oszcz dziłyŚ
adnej udr ki,
adnego
upokorzenia, ale nigdy nie pozbawiły jej
cierpliwo ci i słodyczy. Aby ją do wiadczyć
przeło ona ądała od niej np. podlewania
codziennie rano i wieczorem kawałka drewna
wło onego do wysuszonej ziemi. Mogłoby si
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to wydawać absurdem, ale siostra Rita nie
stawiała pytań i była posłuszna. Niespodzianka
czekała za to przeło oną, bowiem po jakim
czasie kawałek drewna wypu cił pączki, potem
zakwitł, a wreszcie dał wspaniałe ki cie
winogron.
Po daniu dostatecznych dowodów
posłuszeństwa, pokory i pobo no ci Rita
otrzymała pozwolenie na zło enie lubów i z
innymi siostrami mogła udzielać pomocy
ubogim i chorym.
STYGMAT CIERNIA
Siostra Rita chciała si we wszystkim
upodobnić do Jezusa. Aby cierpieć jak On
nosiła włosiennic , biczowała si kilka razy w
ciągu dnia tak mocno, e jedna z sióstr
znalazła ją kiedy nieprzytomną w celi. Jednak
jej to nie wystarczało. W 1443 r., w Wielki
Piątek, podczas rekolekcji franciszkanin
wyja niał bole ci Zbawiciela. Słysząc to Rita
błagała Pana, by móc odczuć ból przynajmniej
jednego z cierni Jego korony. I nagle jeden z
gipsowych cierni wielkiego krucyfiksu oderwał
si i spadł na sam rodek jej czoła... Ból był tak
straszny, e siostra Rita straciła przytomno ć.
Nazajutrz rana powi kszyła si i zacz ła
wydzielać nieprzyjemną woń. Rana nie goiła
si , a odpychający zapach pozostawał.
Min ło kilka lat. Papie ogłosił rok 1450 rokiem
jubileuszowym. Źelegacja sióstr miała wziąć
udział w uroczysto ciach w Rzymie. Rita te
wyraziła ch ć pojechania. Przeorysza ch tnie
by ją wysłała, jednak z jej ropiejącą i cuchnącą
raną podró była niemo liwa. Rita była gł boko
przekonana, e w stosownym czasie zostanie
uzdrowiona. Rzeczywi cie na kilka dni przed
wyjazdem zakonnic, na czole nie było widać
najmniejszego ladu stygmatu, choć nie zniknął
ból. W tej sytuacji przeło ona pozwoliła jej na
wyjazd. Po powrocie do Cascia, zgodnie z
pro bą siostry Rity stygmat znowu pojawił si
na jej czole, a z nim odra ający odór. Siostra
podj ła na nowo ycie w całkowitym
odosobnieniu poszcząc i rozmy lając nad
m ką Zbawiciela. Karmiła si
jedynie
źucharystią.

OSTATNIź CHWILź YCIA
W 1457 r. była ju całkowicie wyczerpana
yciem pełnym cierpień i pokuty. Zbli ał si jej
koniec i nikt w to nie wątpił. Z ka dym dniem
chorej ubywało sił. Siostra przydzielona jej jako
piel gniarka l kała si ka dego wej cia do celi
- tak bardzo odpychała woń z rany.
Pewnego dnia Rita o wiadczyła, e zjawił si
jej Pan Jezus ze Swą Matką. Na jej pytanieŚ
«Kiedy, mój Jezu, b d mogła posią ć Ciebie
na zawsze?», otrzymała odpowied Ś «Za trzy
dni b dziesz ze Mną w Niebie.» Rita przyj ła
sakramenty, a w dniu zapowiedzianym przez
Jezusa poprosiła przeorysz
o
błogosławieństwo. W chwil
po jego
otrzymaniu jej ycie łagodnie zgasło. Było to 22
maja 1457 roku.
Cela, do której nikt nie chciał si zbli yć z
powodu wywołującego mdło ci odoru rany,
napełniła si wiatłem i cudnym zapachem.
KULT WI TźJ RITY
Kult wi tej rozpoczął wraz z jej miercią.
Jedna z sióstr w klasztorze miała
sparali owane rami . Kiedy pochyliła si nad
zmarłą, by ją pocałować prostując si
stwierdziła, e jej rami zostało w jednej chwili
uzdrowione. Ciało siostry Rity, umieszczone w
bazylice w Cascia, od wieków zachowuje si w
doskonałym stanie.
Cuda zacz ły si mno yćŚ uzdrowienia i
nawrócenia. O jednym z pierwszych doniósł
wiejski stolarz. Nie mógł ju wykonywać
zawodu z powodu parali u i deformacji r ki.
Przyzywał wi c wstawiennictwa Rity i obiecał,
e je li odzyska władz w r ce, wykona dla niej
trumn . Ledwie skończył modlitw , stwierdził,
e r ka odzyskała swobod ruchów i
rzeczywi cie wykonał trumn , w której zło ono
ciało. Po trzech dniach od mierci Rity liczba
cudów stale wzrastała. Czas mijał i trzeba było
pochować zmarłą. Jednak jej ciało pozostawało
nienaruszone i nadal wydzielało pi kny zapach.
Postanowiono wi c zachować je w kaplicy, pod
ołtarzem. I tak nigdy nie zło ono go w ziemi.
Papie Urban VIII, widząc niezniszczone od
170 lat ciało, wydzielające nadal pi kny zapach
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Ochrzciwszy tubylca
misjonarz poucza go:
Zapami taj sobie, e nie
nazywasz si ju Tutu tylko
Jonatanś mo esz mieć tylko
jedną on , a w piątek nie
mo esz je ć
Żarty ie poświęco e mi sa, tylko

ryb .
W najbli szy piątek misjonarz zastaje jednak
Jonatana nad pieczenią z antylopy.
- Co ci powiedziałem przy chrzcie, Jonatanie? pyta zawiedziony.
Tubylec na to:
- Jonatan nie je ć mi so. Jonatan wziąć
antylopa, wrzucić do woda i powiedziećŚ Ty ju

1. Komu Źuch wi ty objawił, ze nie umrze, a zobaczy
Mesjasza Pańskiego?
a) prorokini Anie
b) starcowi Symeonowi
c) Zachariaszowi
2. Jaką miercią zginął Jan Chrzciciel (odp. w Mk 6)
3. Źo jakiego zakonu wstąpiła w. Rita (odp. w gazetce)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. Modlitwa spontaniczna polega na
wypowiadaniu słów od siebie, nie
korzystając z czytanych czy nauczonych
modlitw.
2. Miejscowo ć k. Lublińca, w której
znajduje si diecezjalne sanktuarium ku
czci NMP to Lubecko.
3. Autorstwo Psalmów przypisuje si
królowi Źawidowi.
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Beata Wojtke
PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
O łaskę wyzwolenia z nałogu
alkoholizmu, narkomanii, hazardu i
innych zniewole dla naszych parafian

y

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.08.2011
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
ie iecki certyikate jakości
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra icą
BIURO CZYNNE:

KANCELARIA W CZASIE WAKACJI CZYNNA:
od po iedziałku do piątku przez pół godz. po Mszy św.
NR KONTA BANKOWEGO PARAFII:

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom,  32/282-03-37
www.anna.rozbark.net.pl; e-mail: bytom.anna@gmail.com
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KALENDARIUM LIPCA
Odeszli do wiecz ości:
Krystyna Staniczek, l. 73
Jadwiga Lis, l. 67
źrna liwa, l. 81
Bogusław Sidorowicz, l. 59
Janina Kucharczyk, l. 82
Bogusława Kozioł, l. 87
Urszula Wyszyńska, l. 70

Sakra e t ałżeństwa
zawarli:
Marcin Szczykałka
i Magdalena Przybyłka

Sakra e t chrztu
przyjęli:
Emilia Giec
Jakub Pakulski
Marta Stopik
Oliwier Jaros
Fabian Kosyk

Wierni, szukając wstawiennictwa św. Rity w szczególnie trudnych sprawach,
praktykują nowennę przez 9 dni każdego miesiąca lub modlą się przez 15 kolejnych czwartków,
dla upamiętnienia 15 lat, w czasie których Rita nosiła stygmat ciernia na czole.
O pot na i sławna wi ta Rito, oto u twoich stóp n dzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca
si do ciebie z nadzieją, e zostanie wysłuchana. Poniewa jestem niegodny z tytułu niewierno ci
mojej, nie miem spodziewać si , e moje pro by b dą zdolne ubłagać Boga. Źlatego wyczuwam
potrzeb , aby mieć za sobą pot ną or downiczk , wi c ciebie wybieram sobie, wi ta Rito,
poniewa ty wła nie jeste niezrównaną wi tą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga wi ta, we do serca moją spraw , wstaw si do Boga, aby uprosić mi łask , której
tak bardzo potrzebuj i o którą tak gorącą prosz (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)
Nie pozwól mi odej ć od ciebie nie b dąc wysłuchanym. Je eli jest we mnie co , co byłoby
przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą prosz , pomó mi usunąć t przeszkod Ś poprzyj moją
pro b swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z
twoją pro bą. W ten sposób moja pro ba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienic
spo ród najwierniejszych. Ty odczuwała bole ć Jego m ki, jak mógłby on odrzucić twą pro b i
nie wysłuchać jej?
Cała moja nadzieja jest wi c w tobie i za twoim po rednictwem czekam ze spokojnym sercem
na spełnienie moich pró b. O droga wi ta Rito, spraw, aby moja ufno ć i moja nadzieja nie
zostały zawiedzione, aby moja pro ba nie była odrzuconą. Upro mi u Boga to, o co prosz , a
postaram si , aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką pot g twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało si tak bardzo czułe na najmniejszą
n dz ludzko ci, daj si wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabo ć i niegodno ć,
zechciej wy wiadczyć mi łask , która tak le y mi na sercu i o którą prosi Ci dla mnie i ze mną
Twoja wieczna oblubienica, wi ta Rita.
O tak, za wierno ć, jaką wi ta Rita zawsze okazywała łasce Bo ej, za wszystkie zalety,
którymi uhonorowałe jej dusz , za wszystko co wycierpiała w swym yciu jako ona, matka i w
ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej m ce i wreszcie z tytułu nieograniczonej mo liwo ci
wstawiania si , przez co chciałe wynagrodzić jej wierno ć, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak
bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Źziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Bo e i
rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim pot nym wstawiennictwem modły Twej wielkiej
czcicielki wi tej Rity, aby łaska o którą prosz Boga, została mi udzielona. Amen.

