
8 Posłaniec św. Anny  

STATYSTYKA LISTOPADA 

Odeszli do wieczności: 
 
Czesław Frąk, l. 84 
Andrzej Fiegler, l. 42 
Rudolf Cwienk, l. 75 
Hanna Lora, l. 74 

Sakrament chrztu 
przyjęli: 

Filip Laszczyk 
Lena Kurz 
Lilianna Bajron 
Bartosz Siwiec 

Apostolska rola Świeckiego Karmelu w Kościele i w świecie.  
Nie da się żyć dla Boga, nie żyjąc jednocześnie dla Kościoła i wszystkich ludzi. Od chwili, kiedy 
Bóg stał się człowiekiem, nie da się już oddzielić tego, co Boże, od tego co ludzkie. Kochając Je-
zusa , kocha się zarówno Boga i wszystkich ludzi. Każda wspólnota i każdy z członków Kościoła 
ma obowiązek, zarówno przez modlitwę jak i przez udział w duszpasterstwie parafialnym, dawać 
świadectwo życia i modlitwy. Tym szczególnej członkowie Świeckiego Karmelu wezwani są do 
tego, by na wzór świętych Karmelu, być świadkami Bożej miłości do Kościoła i ludzi - szczególnie 
do tych, którzy odwrócili się o Boga. Siłę potrzebną do świadczenia mogą czerpać z modlitwy, 
rozważania Słowa Bożego oraz przykładu świętych karmelitańskich. Ważnym elementem apostol-
skiej misji Świeckiego Karmelu jest zaangażowanie w życie parafialne, mające na celu przycią-
gnięcie ludzi do wspólnot, gdzie mogą pogłębiać i odnawiać swoją relację z żywym Bogiem. 
Zapraszamy na spotkania w drugą i trzecią sobotę o godz. 14.00.                            Teresa Jóźwik 

 

Wieczny odpoczynek  
racz im dać, Panie,  

a światłość wiekuista  
niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają  
w pokoju wiecznym.  

Amen. 

Sakrament chrztu i błogosławieństwo rocznych dzieci:  
I-sza niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 16.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców  

i chrzestnych: w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce). 
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00  

- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu można ustalić inny termin: tel. 605 085 822) 

ŚWIĄTECZNE ŚWIĄTECZNE   

ODWIEDZINY CHORYCH ODWIEDZINY CHORYCH   
  

odbędą się 17 XII (sobota) od godz. odbędą się 17 XII (sobota) od godz. 

8.00 8.00 -- nowych chorych i ewentualne  nowych chorych i ewentualne 

zmiany prosimy zgłosić w zakrystii zmiany prosimy zgłosić w zakrystii 

lub w kancelariilub w kancelarii 

W  A D W E N C I E   
Z A P R A S Z A M Y  N A  R O R A T Y   

 

dorosłych oraz dzieci z lampionami   
od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w czwartek o godz. 17.00 
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Czy wiara naprawdę kształtuje moje życie, 
przemienia je i podtrzymuje? Od osobistej od-
powiedzi na to pytanie zależy mój życiowy 
Adwent, czyli przygotowanie na ostateczne 
spotkanie z Bogiem. 
Okres Adwentu, rozpoczynający nowy rok litur-
giczny w Kościele, każe nam zwrócić uwagę na 
trzy jego wymiary. Po pierwsze, przypomina o 
oczekiwaniu Narodu Wybranego na zapowia-
danego przez proroków Mesjasza. Te proroc-
twa wypełniły się w przyjściu na świat Syna 
Bożego Jezusa Chrystusa. Drugi wymiar 
Adwentu jest związany głównie z du-
chowym przygotowaniem do świąt 
Bożego Narodzenia, aby były 
one prawdziwym otwarciem 
się na te wartości, które Bóg 
stający się człowiekiem 
wnosi w nasze życie. 
Trzeci wymiar Adwentu 
ma nam przypomnieć, że 
ciągle oczekujemy na po-
wtórne przyjście Chrystusa i 
powinniśmy być na to osta-
teczne spotkanie zawsze 
przygotowani. 
Postępująca nieustannie komercjalizacja 
wszelkich świąt, nastawiona jest z definicji na 
zwiększenie konsumpcji. Jeżeli więc zwraca się 
jakąkolwiek uwagę na treść Adwentu, to jest 
ona ograniczona ewentualnie do drugiego ze 
wspomnianych trzech jego wymiarów, to zna-
czy przygotowanie do nadchodzących świąt, 
ale koncentrując się jedynie na aspekcie mate-

rialnym. Stąd wszechobecne stwarzanie at-
mosfery świątecznej, z choinkami, kolędami i 
workami prezentów, by przypadkiem nikt nie 
zapomniał o stosownych zakupach i czasami 
nie ograniczył się do jakiegoś minimum. 
Ta sytuacja niesie z sobą kilka zagrożeń. Po 
pierwsze, gdy już przyjdą święta, to jesteśmy 
tak zmęczeni gorączką przygotowań i zaku-
pów, że nie niosą one już żadnej radości prócz 
możliwości odpoczynku w wolne od pracy dni. 

Radości nie daje wówczas wyjątkowa atmos-
fera, bo zdążyliśmy się do niej przyzwy-

czaić, jeśli nie we własnym domu, to z 
pewnością na ulicach i w centrach 

handlowych. Po drugie, zupeł-
nie ginie wtedy element du-

chowego przygotowania 
do tych świąt, które prze-
cież mają sens o tyle, o ile 
są inspiracją do obdaro-
wania się nawzajem w 
rodzinach tymi wartościami, 
które uosobione są w Jezu-
sie rodzącym się w Betle-

jem. Po trzecie, skomercjali-
zowane przeżywanie Adwen-

tu nastawione jest na nasze dobre samopoczu-
cie już teraz i raczej nie inspiruje nas do reflek-
sji nad przemijaniem życia i koniecznością 
przygotowania się na ostateczne spotkanie z 
Bogiem. Wydaje się, że właśnie dziś, kiedy 
złowieszcze wizje klęsk i wojen mącą nasz 
spokój, nie można uciekać jedynie w iluzorycz-
ny świat beztroskiej zabawy i konsumpcji.  
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Warto więc w tym czasie zdobyć się na chwilę 
refleksji i odpowiedzieć na pytanie: na co wła-
ściwie w życiu czekam. 
Radość oczekiwania na święta Bożego Naro-
dzenia winna odzwierciedlać nasze radosne i 
pełne chrześcijańskiej nadziei oczekiwania na 
ostateczne spotkanie z Panem. I chociaż ra-
dość świąt Bożego Narodzenia kojarzy się 
najczęściej z zapewnieniem sobie i najbliższym 
kilku dni beztroski, to jednak oczekiwanie na 
ostateczne spotkanie z przychodzącym Jezu-
sem nie może być beztroskie. Ewangelia zwra-
ca naszą uwagę na potrzebę czujnej gotowo-
ści. Ale gotowość ta, gdy jest przepełniona 
nadzieją, owocuje autentycznie chrześcijańską 
radością. A zatem czas Adwentu to czas reflek-
sji nad naszą nadzieją.  
Czym ona dla nas jest? Czy powinniśmy być 
optymistami? Jakie są znaki nadziei w dzisiej-
szym świecie? Jak można być optymistą wo-
bec świata pogrążonego w kryzysie? Pytania te 
zadał papieżowi Franciszkowi o. Antonio Spa-
daro podczas wywiadu. Wówczas papież odpo-
wiedział: „Nie lubię używać słowa «optymizm», 
ponieważ mówi o pewnym zachowaniu psycho-
logicznym. Lubię natomiast używać słowa 
«nadzieja» (…). Nadzieja nie zawodzi, jak czy-
tamy w Liście do Rzymian”. Patrząc na życie w 
świetle Ewangelii, która przecież niezmiennie 
jest Dobrą Nowiną, nie można się dziwić, że 
wiele rzeczy nie napawa nas optymizmem. Z 
ludzkim niepokojem myślimy o chorobach, 
wojnach, różnego rodzaju kryzysach. Ale w 
żadnym razie nie może to nam odebrać chrze-
ścijańskiej nadziei, która wypływa z wiary w 
ostateczne zwycięstwo Tego, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. Dlatego trzeba nam prosić za 
apostołami: „Panie, przymnóż nam wiary”. 
Złym znakiem byłoby, gdybyśmy dla optymi-
stycznej wizji życia poświęcili nadzieję, czyli 
odrzucając spojrzenie wiary, koncentrowali się 
na sukcesie doczesnym kosztem sprawiedliwo-
ści, miłości, rodziny i tych wszystkich wartości, 
na które zwraca uwagę Jezus. Warto w tym 
miejscu przypomnieć pytanie, jakie postawił 
nam Benedykt XVI w encyklice Spe salvi: „(…) 
musimy zapytać: czy wiara chrześcijańska jest 

również dla nas dzisiaj nadzieją, która przemie-
nia i podtrzymuje nasze życie? Czy jest ona dla 
nas «sprawcza» – czyli jest przesłaniem, które 
kształtuje w nowy sposób samo życie, czy też 
jest już tylko «informacją», którą z upływem 
czasu odłożyliśmy na bok i która wydaje się 
ustępować informacjom bardziej aktualnym?”. 
Od osobistej odpowiedzi na to pytanie zależy 
mój życiowy Adwent, czyli przygotowanie na 
ostateczne spotkanie z Bogiem. Wiara sprowa-
dzona do „informacji” na temat Syna cieśli z 
Nazaretu, nie może „przemieniać i podtrzymy-
wać” mojego życia. Papież we wspomnianej 
encyklice poddawał też pod rozwagę współcze-
sne kłopoty z wiarą: „Być może wiele osób 
odrzuca dziś wiarę, gdyż życie wieczne nie 
wydaje się im rzeczą pożądaną. Nie chcą życia 
wiecznego, lecz obecnego, a wiara w życie 
wieczne wydaje się im w tym przeszkodą”. 
Doświadczenie pokazuje, że często tak się 
dzieje, gdy człowiek zachłyśnie się swymi osią-
gnięciami i sukcesami i swoją przyszłość wiąże 
jedynie z pomyślnością doczesną. Wówczas 
swoje małe nadzieje wiąże jedynie z postępem 
technicznym, który ma rozwiązać bieżące pro-
blemy. Czy jest to droga do ostatecznego speł-
nienia najgłębszych tęsknot człowieka? Bene-
dykt XVI przestrzegał: „(…) tam, gdzie ludzie, 
usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają 
się uchylić od wszystkiego, co może powodo-
wać ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie 
wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, 
dobrem, staczają się w życie puste, w którym 
być może już prawie nie ma bólu, ale coraz 
bardziej dominuje mroczne poczucie braku 
sensu i zagubienia”. Dlatego, zwłaszcza w 
okresie Adwentu, warto uświadomić sobie, że: 
„(…) potrzebujemy małych i większych nadziei, 
które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze. 
Jednak bez wielkiej nadziei, która musi prze-
wyższać pozostałe, są one niewystarczające. 
Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który 
ogarnia wszechświat, i który może nam zapro-
ponować i dać to, czego sami nie możemy 
osiągnąć”. 

ks. Adam Adamski 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
należy oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać e-mailem 
z dopiskiem: Konkurs Religijny  

- do dnia 15.12.2016 
 

SPOŚRÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAGRODĘ! 

1. Jakie wydarzenie wspominamy w święto Zwiastowa-
nia Pańskiego? 
2. Jaki zakon „wymyślił” szopkę bożonarodzeniową? 
3. W czasie rorat ksiądz ubrany jest w szaty koloru: 

a) białego 
b) zielonego 
c) fioletowego 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:  

 
1. Można ofiarować odpust za nieznaną 
nam osobę. 
2. ,,Zaduszki" to 2 listopad. 
3. Świątynia Bożej Opatrzności znajduje 
się w Warszawie.  

 
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 

otrzymuje Marta Szadkowska  

 

*Humor z zeszytów szkolnych! * 
 

- W czasie burzy babcia wystawiła obraz święty, aby piorun strzelił w niego, a 
nie dom. 
- Organ to instrument kościelny i narządy ludzkie. 
- Nad prawidłowym orzecznictwem sądów rejonowych i wojewódzkich czuwa 

sąd ostateczny. 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 99 
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: 32/281 42 18  

Załatwiamy wszelkie formalności  
związane z pogrzebem  

oraz wypłacamy zasiłki pogrzebowe 
 Posiadamy własne krematorium 
 Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone 

niemieckim certyfikatem jakości 
 Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok  

w kraju i zagranicą 
BIURO CZYNNE: 

w godz. 8.00 - 18.00; w soboty:  8.00 - 13.00 

Nagrodę w Konkursie Religijnym ufundował: 

NR KONTA BANKOWEGO PARAFII: 96 2490 0005 0000 4500 9721 3893 

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 

PARAFIALNA INTENCJA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

 

Aby nadchodzące Święta zaowocowały 
pojednaniem w skłóconych, rozbitych  
i zagrożonych rozbiciem rodzinach.  

 

Żarty poświęcone 
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ROZMOWA Z AKTORKĄ I PIOSENKARKĄ  
STANISŁAWĄ CELIŃSKĄ 

Odlicza pani czas od lipca 1988 roku, kiedy 
zerwała z nałogiem alkoholowym? 
- Nie odliczam. Jeśli w ogóle wspominam tam-
ten okres sprzed 28 lat, to żeby dać świadec-
two. Moim zdaniem wszystko dzieje się dzięki 
Opatrzności. A skoro ja jestem żywym dowo-
dem na cud, czuję się w obowiązku o tym mó-
wić. Ponoć na dnie kieliszka siedzi diabeł. Z 
takim złem, szatanem, może walczyć tylko 
dobro z najwyższej półki, czyli Bóg. Wiedzia-
łam, że sama nie dam sobie z tym rady. Zaczę-
łam się modlić, zaufałam Opatrzności i tę wol-
ność od uzależnienia zawdzięczam właśnie 
Bogu, Chrystusowi, który jest miłosierny. 
Jak odbudować zdewastowane życie osobi-
ste? Jak sobie wybaczyć? 
- Najlepsza metoda to krok po kroku. Przede 
wszystkim trzeba prosić o przebaczenie tych, 
których się skrzywdziło. Potem trzeba sobie 
wybaczyć, a to jest często najtrudniejsze, ale 
bez tego to człowiek tym bardziej powinien. 
Przebaczenie innych dodaje otuchy. Można 
otworzyć nową kartę życia. 
Dlaczego w ogóle ludzie sięgają po alkohol? 
- Człowiek słaby, uciekający od życia może się 
uzależnić od różnych rzeczy. Teraz jest więcej 
pokus: narkotyki, komputer, zakupy. Ludzie nie 
chcą życiu stawić czoła. Czasami to się dzieje 
z lenistwa, czasem z wrażliwości, ze strachu. 

Nie wolno uciekać od własnego życia. Jeśli 
ktoś jest nieszczęśliwy, nie powinien czekać aż 
będzie gorzej. Trzeba mieć odwagę przyznać 
się przed sobą, że nie jestem szczęśliwy i 
chcieć to zmienić. Czasem boimy się spojrzeć 
prawdzie w oczy. Wolimy tkwić w znajomym 
otoczeniu, choćby było złe. Gdy sobie zafundu-
jemy trzeźwość, widzimy to wszystko bardzo 
wyraźnie. I wtedy podejmujemy decyzję: tak 
dalej być nie może, trzeba wszystko rozwiązać. 
Po to chociażby, żeby we własnym domu czuć 
się człowiekiem wolnym i spełnionym. 
Czy można pomóc uzależnionej osobie? 
- Dopóki człowiek sam nie chce się zmienić, to 
nic nie pomoże. Sam musi się przyznać, że ma 
problem i zrobić wszystko, żeby przestać pić. 
Trzeba sobie twardo powiedzieć, że nie mogę 
tak dalej żyć, że chcę być trzeźwym człowie-
kiem. U mnie zadziałała modlitwa.  
Czy zdarza się pani o coś prosić Boga? 
- Staram się dziękować Bogu za każdy przeży-
ty dzień. Zawsze przed wyjściem na scenę 
żegnam się znakiem krzyża. Jeśli zapomnę, to 
potem żegnam się dyskretnie podczas śpiewa-
nia. Ta boska pomoc jest mi w pracy potrzeb-
na. Modlę się o zdrowie i spokój wewnętrzny. 
Mimo że jestem dość poukładana, zdarzają mi 
się różne lęki. Myślę o dzieciach, żeby szczęśli-
wie dojechały, żeby im się nic nie stało, by 
wnuki były zdrowe. Trzeba ufać Bogu, że on 
prowadzi i wszystko będzie dobrze. 

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 
 

17 XII (sobota) - od godz. 17.00 do 18.30  
18 XII (niedziela) podczas każdej Mszy św. 
21 - 23 XII (środa - piątek) od godz. 6.45 do 7.30 oraz od 16.30 do 18.30 
24 XII (Wigilia) od godz. 6.45 do 10.00 (po południu nie będzie okazji do spowiedzi, 
gdyż kościół będzie sprzątany na święta i odprawiana będzie Pasterka dla dzieci) 
 

Po raz kolejny zapraszamy do nocnej spowiedzi, która będzie sprawowana  
w kościele Trójcy Świętej 20 grudnia w godz. 20.00 - 24.00 
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W dniach 10 – 24 listopada br. grupa 26 osób 
(nie tylko z naszej parafii) odbyła wyjątkową 
pielgrzymkę do głównego sanktuarium Maryj-
nego Meksyku – do Guadelupe. Organizatorem 
wyprawy było BT Mistral z Katowic, zaś pilotem 
i przewodnikiem była nieoceniona s. Czesława 
z Wrocławia, której umiejętności organizacyjne, 
a przede wszystkim wiedza historyczna, religij-
na i przyrodnicza nie mają sobie równych.  
Pielgrzymka była bardzo dobrze zorganizowa-
na i sprawnie przeprowadzona, co nie było 
proste, ze względu na ambitny jej plan 
(przejechaliśmy autokarem po Meksyku prawie 
4 tys. km, by zwiedzić najciekawsze miejsca 
pod względem religijnym, historycznym i kultu-
rowym). Centralnym punktem naszej piel-
grzymki było spotkanie z Maryją z Guadelupe. 
Od tego sanktuarium rozpoczęliśmy nasze 
pielgrzymowanie i w nim dziękowaliśmy na 
zakończenie podróży za doznane przeżycia 
duchowe oraz za umocnienie w wierze i ufno-
ści do Matki Bożej. 
Mieliśmy wielkie szczęście wpatrywania się w 
cudowny wizerunek „La Guadalupany”, jak 
nazywają ją Meksykanie. Ze łzami w oczach 
błagaliśmy Ją o opiekę nad naszymi rodzina-
mi, powierzaliśmy Jej w żarliwej modlitwie 
naszych bliskich, tych, którzy prosili nas o 
modlitwę oraz naszą Ojczyznę. W szczególny 
sposób przeżyliśmy Eucharystię sprawowaną 
na galerii sanktuarium, w kaplicy położonej 
dokładnie naprzeciwko cudownego obrazu. 
Uderzyła nas ogromna pobożność Meksykań-
czyków: samo sanktuarium stale wypełnia 
nieprzeliczony tłum wiernych, a co godzinę z 
różnych zakątków kraju przybywają procesje 
ze sztandarami i udekorowanym obrazem 
Matki Bożej. Było to dla nas bardzo budujące 
a nawet zawstydzające.  
Przypomnijmy historię objawień w Guadelupe. 
"Wiedz z niewzruszoną pewnością, że jestem 
doskonałą i zawsze Dziewicą, Świętą Maryją, 
matką Boga Prawdy, przez którego wszystko 

żyje, Pana wszystkich rzeczy jakie są wokół 
nas, Pana nieba i ziemi". Tymi słowami 9 grud-
nia 1531 roku Matka Boska przedstawiła się 
57-letniemu Indianinowi Juanowi Diego. Do 
objawienia doszło w meksykańskich górach, u 
podnóża wzgórza Tapeyac. Życzeniem Maryi 
było wybudowanie kościoła pod jej wezwaniem 
na samym wzgórzu. Prośba jej została przez 
Juana przekazana ówczesnemu biskupowi 
Francisco Zumarragi, który jednak nie uwierzył 
za pierwszym razem w świadectwo Juana. 
Biskup oczekiwał jakiegoś wiarygodnego zna-
ku, który pozwoliłby mu udowodnić, iż objawie-
nie ma charakter boski. 
Po rozmowie z biskupem Indianin dwukrotnie 
jeszcze udał się na spotkanie Matki Boskiej, 
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wówczas też poleciła mu Ona by przyszedł na 
wzgórze za dwa dni i zerwał naręcze róż, które 
mimo mrozu miały zakwitnąć na skalistym, 
górskim stoku. Niestety Juan nie mógł w wy-
znaczony dzień udać się na miejsce spotkania, 
bowiem w tym czasie mocno zachorował jego 
wuj. Wobec czego Juan zdecydował, że zdro-
wie i życie wuja jest ważniejsze. Ku jego 
ogromnemu zaskoczeniu w drodze po księdza, 
który miał wuja wyspowiadać i udzielić mu 
namaszczenia, Juan Diego ponownie spotkał 
Maryję. Mówi się, że wyszła mu Ona na spo-
tkanie wiedząc jaka jest sytuacja. Najświętsza 
Panienka pocieszyła swojego wysłannika i 
obwieściła mu, iż nie musi już więcej obawiać 
się o zdrowie wuja bowiem ten szybko wyzdro-
wieje, po czym poleciła mu udać się na wzgó-
rze po kwiaty. 
Zaskoczony, ale i uszczęśliwiony Indianin udał 
się na wzgórze zgodnie z zaleceniem Matki 
Boskiej. Jego zdumienie sięgnęło wszelkich 
granic, gdy na skalistym podłożu zobaczył 
piękne, kwitnące kwiaty. Były nimi nie występu-
jące w Meksyku kastylijskie róże. Juan zerwał 
kwiaty i wręczył Świętej Panience. Ona zaś 
sama ułożyła róże w Jego tilmie (męskim az-
teckim płaszczu w formie szerokiego szala) i 
poleciła udać się z nimi do biskupa. Tak też 
uczynił Indianin, choć nie wiedział czego może 
się spodziewać i czy uda mu się spotkać z 
biskupem. Jednak mimo oporów służby udało 
mu się stanąć przed nim. Kiedy tylko Juan 
odsłonił poły swego płaszcza biskup i obecny 
przy spotkaniu tłumacz padli na kolana przed 
wizerunkiem Matki Boskiej, który ukazał się na 
materiale. Po tym wydarzeniu biskup uwierzył 
w świadectwo Juana Diego i poczynił starania 
by uzyskać zgodę na budowę kościoła na 
wzgórzu Tapeyac. Kościół oczywiście wybudo-
wano bardzo szybko, dziś jest to wspaniałe 
sanktuarium Maryjne, miejsce wielu cudów i 
miejsce wielkiego kultu Matki Boskiej. 
Na czym polega wyjątkowość obrazu Maryi, 
pozostawionego na tilmie? Podobnie jak cu-
downe odbicie postaci na Całunie Turyńskim, 
również obraz Maryi z Guadalupe jest dla nauki 

współczesnej niewytłumaczalną zagadką.  
Tilma jest wierzchnim odzieniem Indian, rodza-
jem obszernego płaszcza utkanego z grubych i 
szorstkich włókien agawy. Kolorem przypomina 
surowe płótno lniane. Materiał utkany z tych 
włókien zwykle po 20 latach ulega całkowitemu 
rozpadowi, a z powodu szorstkiej i nierównej 
powierzchni oraz rzadkich splotów absolutnie 
nie udałoby się na nim namalować żadnego 
obrazu. Naukowe badania płótna, na którym 
znajduje się obraz Matki Bożej z Guadalupe, 
przeprowadzone w 1976 r. potwierdziły, że jest 
to materiał utkany z włókien agawy. Fakt, że na 
tej "kaktusowej" tkaninie znajduje się obraz, 
który jest prawdziwym arcydziełem, i że sama 
tkanina przetrwała w idealnym stanie przez 470 
lat, nie wykazując choćby najmniejszych zna-
ków rozpadu, zdumiewa wszystkich, a szcze-
gólnie świat nauki. 
Zadziwiająca jest ciągła świeżość barw tego 
niesamowitego obrazu oraz brak na nim zanie-
czyszczeń pomimo faktu, że przez ponad 100 
lat wisiał nie zabezpieczony żadnym szkłem, 
wystawiony na bezpośrednie działanie różnych 
destruktywnych czynników, między innymi 
dymu kadzideł, palonych perfum, sadzy i spala-
jącego się wosku z niezliczonych wotywnych 
świec. Każdy inny obraz, który by się znajdował 
w podobnych warunkach, szybko uległby znisz-
czeniu, zaczernieniu i stałby się nierozpozna-
walny. Natomiast obraz z Guadalupe nie jest w 
ogóle zniszczony. Badania naukowe wykazały, 
że z niewyjaśnionych przyczyn materiał, na 
którym odbity jest obraz Matki Bożej, w ogóle 
nie przyjmuje kurzu, odpycha insekty, bakterie i 
grzyby. Fakt doskonałego zachowania płótna 
oraz delikatnych kolorów, w całym ich bogac-
twie i świeżości, wprawia w prawdziwe zdumie-
nie wszystkich ekspertów i znawców sztuki. 
O nadprzyrodzonym pochodzeniu obrazu Matki 
Bożej z Guadalupe świadczy również jego 
cudowne zachowanie przed zniszczeniem 
podczas różnych nieszczęśliwych okoliczności i 
wypadków w ciągu jego wielowiekowej historii. 
I tak na przykład: w 1791 r. robotnikowi czysz-
czącemu srebrną ramę przypadkowo wylała się 
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na powierzchnię obrazu cała butelka kwasu 
azotowego. Ku wielkiemu zdziwieniu i ogrom-
nej radości pracownika wylany kwas nie zosta-
wił najmniejszego śladu. Podczas krwawych 
prześladowań Kościoła meksykańskiego w 
latach 20. ubiegłego wieku, ateistyczno-
masoński reżim zamknął wszystkie kościoły - 
nie odważył się jednak zamknąć Bazyliki w 
Guadalupe. Wrogowie Kościoła uciekli się jed-
nak do diabolicznego planu zniszczenia obrazu 
Matki Bożej i zabicia większości hierarchów. 14 
listopada 1921 r. agenci rządowi ukryli w wazo-
nie na kwiaty bardzo silną bombę zegarową i 
podłożyli pod cudownym obrazem. Bomba 
wybuchła o godz. 1030 w czasie odprawiania 
pontyfikalnej Mszy św. Potężny wybuch wstrzą-
snął całą Bazyliką, niszcząc posadzkę, marmu-
rowy ołtarz i witraże w oknach, cudem nikt nie 
został zabity, tylko niektórzy odnieśli lekkie 
rany. Kiedy po wybuchu opadł kurz, okazało 
się, że obraz jest nienaruszony, przed znisz-
czeniem uchronił go duży metalowy krucyfiks, 
który wygiął się na skutek eksplozji. 
W ciągu wielowiekowej historii obraz z Guada-
lupe wielokrotnie poddawano bardzo szczegó-
łowym badaniom. Różni naukowcy i eksperci w 
dziedzinie malarstwa chcieli stwierdzić, czy 
rzeczywiście jest możliwe wytłumaczenie jego 
powstania na drodze naturalnej. Wszystkie 
badania wykonywane za pomocą mikrosko-
pów, promieniowania podczerwienią i innych 
najnowocześniejszych metod wskazują, że 
obraz nie został namalowany ludzką ręką. 
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, 
niemiecki profesor Richard Kuhn z Heidelber-
gu, w 1936 r. poddał bardzo szczegółowym 
badaniom włókna wzięte z materiału, na którym 
znajduje się obraz Matki Bożej z Guadalupe. 
Naukowiec ten stwierdził, że barwniki, które 
zostały użyte do wyrażenia kolorów na obrazie, 
w ogóle nie są znane nauce. Nie są pochodze-
nia ani zwierzęcego, ani roślinnego, ani mine-
ralnego. Użycie syntetycznych kolorów zostało 
również wykluczone. Badania mikroskopowe 
obrazu w 1946 r. wykazały że w ogóle nie ma 
na nim śladów pędzla, wstępnego szkicu czy 

podpisu artysty. Znawcy problematyki są zgod-
ni, że obraz Matki Bożej z Guadalupe jest dzie-
łem, którego nie byłby w stanie namalować 
żaden nawet najbardziej genialny malarz. 
Już w 1929 r. profesjonalny fotograf Alfonso 
Gonzales, po wielokrotnym powiększeniu twa-
rzy Maryi odkrył, że w Jej oczach widać wyraź-
nie odbitą twarz człowieka z brodą. To odkrycie 
sprowokowało całą serię szczegółowych badań 
oczu Matki Bożej, przeprowadzonych w latach 
50., 60., 70. i 80. XX wieku. Wszyscy badacze 
są zgodni, że oczy Maryi wyglądają jak oczy 
żywej osoby i posiadają nadzwyczajną głę-
bię. Widoczne jest w nich zjawisko refleksu, 
występujące tylko u żywych ludzi, którego nie 
można odtworzyć przy pomocy nawet najdo-
skonalszych technik malarskich. Naukowcy 
dokonali powiększeń oczu Maryi aż 2500 razy. 
Pozwoliło to im odkryć w oczach Matki Bożej 
odbicie postaci 12 osób. Została utrwalona w 
nich scena spotkania Juana Diego z arcybisku-
pem Zumarragą i osobami mu towarzyszącymi, 
w czasie którego dokonał się cud powstania 
wizerunku Niepokalanej na tilmie Indianina. 
Odbicie tej sceny w oczach Maryi jest tak per-
fekcyjne, że widać nawet takie szczegóły, jak 
np. łzy wzruszenia, kolczyki, sznurowadła in-
diańskich sandałów, łysego człowieka z białą 
brodą, Indianina z orlim nosem, brodą i wąsami 
przylegającymi do policzków itd. Ta precyzyjna 
doskonałość mikroskopijnego obrazu wyklucza 
możliwość namalowania go przez człowieka. 
Naukowcy są zgodni, że podobnego zjawiska 
nigdy nie udało się zaobserwować na żadnym 
obrazie ani fotografii.  
Obraz Niepokalanej Dziewicy z Guadalupe jest 
znakiem wzywającym wszystkich ludzi do na-
wrócenia, aby każdego dnia przez modlitwę i 
pracę, podejmowali trud życia według wyma-
gań Ewangelii. Patrząc na cudowny obraz z 
Guadalupe, namacalnie doświadczamy macie-
rzyńskiej miłości Matki Zbawiciela i naszej Mat-
ki, zatroskanej o wieczne zbawienie wszystkich 
swoich dzieci.  

c.d. wspomnień z pielgrzymki za miesiąc 
oprac. Stanisława Siudyła 


