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W Męce Śmierci i Zmartwychwstaniu Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa znajdujemy zbawienie, 

przebaczenie grzechów i pojednanie całej 
ludzkości z Bogiem.



Prałat. João S. Clá Dias, EP

Normy kapłanów i starszych 
ludu zawiodły Jezusa przed 

sąd Piłata, który starał się uni- 
knąć wydania wyroku śmierci, 
gdyż nie widział w Jezusie żad-
nej winy. Tłum domagał się jed-
nak jego potępienia, do tego 
stopnia, że rzymski magistrat 
uwolnił haniebnego zbrodniarza 
Barabasza. 

Boski Odkupiciel został na-
stępnie ubrany w szkarłatny 
płaszcz, wyszydzony, biczowa-
ny, ukoronowany cierniami i 
poddany najgorszemu upoko-
rzeniu; pobity i będąc niemal 
pozbawiony sił, musiał dźwi-
gać na ramionach Krzyż, na któ-
rym miał zostać złożony w ofie-
rze. W pewnym punkcie dro-
gi na Golgotę, żołnierze zmusi-
li Szymona Cyrenejczyka, by po-
mógł mu dźwigać ciężkie drew-
no na szczyt, gdzie go ukrzyżo-
wali. Przybity do krzyża cier-
piał zniewagi przechodniów, 
którzy mówili: „Ty, co burzysz 
świątynię i w trzy dni ją odbu-
dowujesz, wybaw sam siebie! 

Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź 
z krzyża!”. (Mt 27, 40)

Pozorna porażka

Jakże możemy, z ludzkie-
go punktu widzenia, nie dojść 
do wniosku, że Boski Mistrz po-
niósł kompletną porażkę? Fakty  
jednak nie odzwierciedlały rze-
czywistości w swym fundamen-
talnym aspekcie. Spójrzmy na 
wspaniałą panoramę Świętej 
Historii, przedstawioną nam w 
czytaniach Wigilii Paschalnej. 
W pierwszym czytaniu (Rdz 1, 
1-2, 2) opisane jest stworzenie 
człowieka, którego Bóg traktuje 
jak syna, dając mu w spuściźnie 
wieczne przeznaczenie: Niebo. 

Wkrótce po tym zaprowa-
dził go do Edenu, wspaniałego 
ogrodu, który dla niego przygo-
tował. Tam jednak Diabeł, opę-
tany przez zazdrość, zdołał na-
kłonić człowieka do grzechu. A 
niewdzięczność naszych przod-
ków otworzyła na ludzkość erę 
niewoli.

Chrystus zwycięża!
Chrystus króluje!

Chrystus triumfuje!
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Bezmiar Bożej miłości do nas
Najwyższa Ofiara Chrystusa 

jednak, przyniosła nam ży-
cie nadprzyrodzone i wieczne. 
Przez chrzest, ci którzy żyli w 
cieniu śmierci, zostali oczyszcze-
ni z grzechu i otrzymali obietni-
cę zmartwychwstania na końcu 
czasów.

„O, jak przedziwna  łaska-
wość Twej dobroci dla nas! O, 
jak niepojęta jest Twoja miłość: 
aby wykupić niewolnika, wyda-
łeś swego Syna.” - śpiewa Kościół 
w Modlitwie Wielkanocnej. 
Byliśmy niewiernymi sługami a 
Bóg, aby nas odkupić, poświęcił 
swego własnego Syna.

Błogosławiony grzech 
Adama, który pozwolił nam 
zasłużyć na tak wielkiego 
Odkupiciela! Gdyby nie śmierć i 
Zmartwychwstanie Chrystusa, 
bylibyśmy wiecznymi więźnia-
mi naszego pragnienia ujrzenia 
Boga twarzą w twarz, bez możli-
wości jego spełnienia. Spędzenie 
wieczności w pragnieniu kon-
templacji Boga, bez możliwości 
jego realizacji, jest największą 
męką dla ludzkiej duszy!

Całkowite  zwycięstwo Dobra 
W Wigilię Paschalną, triumf 

Jezusa nad grzechem wypeł-
nia radością Kościół i serca 

wszystkich wiernych. Dzwony 
biją, ołtarz jest rozświetlony, roz-
brzmiewają organy, a zgroma-
dzenie śpiewa. 

Krzyż, niegdyś oznaka hańby, 
został przemieniony w symbol 
chwały i zaczął ozdabiać korony 
królów i dominować nad wieża-
mi katedr.

Chrystus zwycięża ! Chrystus 
króluje! Chrystus triumfu-
je! Oto rezultat wielkiego kon-
trastu, który upamiętniamy w 
noc Wigilii Paschalnej. Śmierć i 
Zmartwychwstanie Jezusa na-
pełniają dusze wiernych rado-
ścią, podkreślając pełne zwycię-
stwo Dobra.
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Apostolat Kapliczki w 
Pisticci (prowincja Matera)
Rossella Morano
Koordynatorka w Pisticci

Majestatyczne wejście Najświęt-
szej Maryi Panny na dziedziniec 
Sanktuarium Santa Maria La Sanità 
del Casale w Pisticci na powozie za-
przężonym w konia, pozostanie na 
długo w pamięci wszystkich.

Dzięki przygotowaniom i zaanga-
żowaniu proboszcza ks. Giuseppe 
Ditolve i jego przyjaciela Francesco 
Vitelli, sanktuarium było pełne wier-
nych, którzy modlili się i oddawali 
hołd Maryi Dziewicy przed uroczystą 
Mszą i jej koronacją przez probosz-
cza ks. Leonardo Selvaggi. Obecni 
byli wszyscy najwyżsi urzędnicy mia-
sta: burmistrz, komisarz policji i do-
wódca karabinierów.

W następnych dniach Matka Bo-
ska jeździła po okolicy, przykuwając 
uwagę każdego kogo spotkała i do-
kądkolwiek się udała. Nikt nie po-

święcił się oprzeć nieskończonej i 
miłosiernej słodyczy jej twarzy ...

Pełna gotowość i poświęcenie mi-
sjonarzy Heroldów Ewangelii sprawi-
ły, że całe miasto mogło czcić Matkę 
Boską, która przeszła każdą ulicą, 
weszła do każdego sklepu i zakładu, 
odwiedziła lokalny posterunek policji 
i posterunek karabinierów. Spotkała 
się z chorymi w ich domach. Nawie-
dziła tych, którzy jej potrzebowali i 
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tych, którym się wydalało że jej nie 
potrzebują. 

Dwadzieścia Kapliczek Niepo-
kalanego Serca Maryi

Przekazanie Kapliczek koordy-
natorom było momentem pełnym 
emocji. Nigdy nie spodziewaliby-
śmy się tak wielkiego udziału. Kiedy 
otrzymaliśmy formularze na sporzą-
dzenie listy rodzin, które chciałyby 
wziąć udział w Apostolacie, arkusze 
te wydawały się nam zbyt duże i zbyt 
puste. Po kilku dniach jednak, nie 
były już wystarczające. Prośby rosły 
z dnia na dzień, do tego stopnia, że 
musieliśmy poprosić o wysłanie nam 
jeszcze kilku innych Kapliczek Matki 
Boskiej.

Wyjaśniono nam, że Apostolat to 
nie tylko przekazywanie sobie Ka-
pliczki i odmawianie Różańca. To 
także dobra okazja, aby odwiedzić 
sąsiada, rzecz o której wcześniej by-
śmy nie pomyśleli; zapytać się, czy 
może czegoś potrzebuje i może po-
modlić się wraz z nim...

Apostolat sprawia, że poprzez 
prosty akt przekazywania sobie Ka-
pliczki polepszają się związki mię-

dzyludzkie i wzrasta wzajemny sza-
cunek.

Obecnie Apostolat jest bardziej 
aktywny niż kiedykolwiek, istnieje 
około dwudziestu Kapliczek i tyluż 
koordynatorów; każda Kapliczka od-
wiedza regularnie trzydzieści rodzin. 

Kult ten jest głęboko odczuwany 
przez wiernych w całym miasteczku i  
jego okolicach. Rozszerzył się on na 
dzielnice Sciale di Pisticci i sąsied-
nie miejscowości takie jak Marconia, 
Tinchi i Craco Peschiera, i wciąż na-
pływają prośby o przyjęcie Kapliczki 
Madonny.
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Matka Boża pociesza chorych w Gela
Jedenasty lutego, święto Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorych, 

jest ważną datą dla uczestników Apostolatu Kapliczki Heroldów Ewangelii. Co 
roku Kapliczka trafia do szpitali, domów opieki itd. Jest to, że tak powiem, wi-
zyta Matki i moment, w którym Matka Boska kładzie balsam na rany chorych i 
pociesza cierpiących na ciele i na duchu, zapewniając ich o swojej ochronie. Na 
zdjęciach Kapliczka Niepokalanego Serca Maryi, która odwiedza Dom Pomocy 
Zdrowotnej w Gela ( prowincja Catania).

Po Mszy świętej, dwie 
nowe Kapliczki zostały 
przekazane w parafii św. 
Marii od Trapani, w Ton-
narella - Furnari (prowin-
cja Messina), przez ks. 
Domenico Mirabile. Ka-
pliczki będą odwiedzać 
sześćdziesiąt rodzin w 
ciągu miesiąca.

Dwie nowe Kapliczki w Tonnarella

Jeśli uczestniczysz w twojej parafii w działalności Apostolatu, lub 
odwiedzasz z kapliczką chorych, zapraszamy cię do przesyłania 

nam zdjęć i świadectw. W ten sposób pomożesz innym 
uczestnikom poznać lepiej działalność naszego Apostolatu.

icona@araldimissioni.it
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O. Pablo Werner, EP

Słowo 
kapłana
W swojej historii ludzkość przechodziła fazy, które zdają się powtarzać życie 

Naszego Pana, poprzez “śmierci”, “pochówki” i “zmartwychwstania”.
Tak było na przykład z Zachodnim Cesarstwem Rzymskim, które w V wieku 

będąc już wtedy Cesarstwem katolickim, upadło pod najazdem barbarzyńców. 
Wydźwignęło się ono z ruin, by emanować jeszcze większym splendorem w 
okresie zwanym renesansem karolińskim. W IX wieku chrześcijaństwu znów 
groził upadek, ale odradza się ono z jeszcze większą siłą a w XII i XIII wieku 
osiąga poziom społeczny, kulturalny i religijny, którego nigdy dotąd nie osią-
gnęło. Był to okres, w którym “filozofia Ewangelii rządziła społeczeństwem”, 
według słów papieża Leona XIII.

Pomiędzy wzlotami i upadkami dochodzimy do naszych czasów, w których 
wiele wartości jest przeciwstawnych Ewangelii. Choć musimy być świadomi 
powagi sytuacji dnia dzisiejszego, musimy również mieć niezachwianą pew-
ność, że tak jak Chrystus zwyciężył śmierć, tak obecne trudności zostaną prze-
zwyciężone przez Jego łaskę.

Wielu świętych, w tym św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, głosiło na-
dejście chwalebnego okresu dla Świętego Kościoła Katolickiego, w którym Ma-
ryja stanie się, jak nigdy przedtem, Królową Serc.

Podstawowym elementem tej odnowy jest łaska Boga, źródło życia i święto-
ści. Bóg jednak, aby zbawić ludzi i doprowadzić ich do świętości, ma zwyczaj 
powoływania osób pełnych Ducha Świętego do głoszenia Swego słowa.

W tym sensie, my uczestnicy Apostolatu Kapliczki, musimy prosić Matkę 
Boską o pomoc aby ona, oblubienica Ducha Świętego, prowadziła nas i nasz 
Apostolat, tak abyśmy mogli głosić, szczególnie w okresie Wielkanocnym, Do-
brą Nowinę naszym rodzinom i przyjaciołom.

Nie zapominajmy jednak, że aby skutecznie przyczynić się do realizacji naj-
piękniejszego ze wszystkich okresów historycznych, jakim będzie nowe zmar-
twychwstanie, które oświetli oblicze Świata, musimy zintensyfikować nasze 
modlitwy i poważnie zająć się naszym nawróceniem i życiem duchowym. Tylko 
dzięki codziennemu kontaktowi z Ewangelią, będziemy mogli oddać się kon-
kretnej i skutecznej służbie ludziom i społeczeństwu.
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Witaj, słodyczy 
i nadziejo 

nasza, witaj!
Maryja Najświętsza jest 

naprawdę naszym życiem, 
słodyczą i nadzieją ...

Gdyby Ona nie istniała, 
nie mielibyśmy żadnego po-
wodu, by liczyć na Boże mi-
łosierdzie.

Jest naszą słodyczą, po-
nieważ jest całkowicie od-
dana, czuła i opiekuńcza w 
stosunku do tych co się do 
niej zwracają. Ona jest po-
średniczką łaski bożej, dzię-
ki niej mamy siły do prakty-
kowania cnoty. A cnota jest 
jedyną słodyczą ludzkiej eg-
zystencji.

Dlatego też, do Niej się 
zwracamy, pełni wdzięczno-
ści mówiąc : «O pełna czuło-
ści Matko, dzięki Tobie, na-
sze życie staje się słodkie i 
wypełnione nadzieją !»

Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia
Heroldzi ewangelii

Via Marconi 13 – 30034 Mira (VE)
icona@araldimissioni.it – www.araldimissioni.it


