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„Bóg w swoim wiel-
kim miłosierdziu 
przez powstanie z 
martwych Jezusa 
Chrystusa na nowo 
zrodził nas do żywej 
nadziei”

1 P 1, 3 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki 

17.00 Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

18.30 Msza Święta

19.00 spotkanie 
modlitewne w auli bł. 
Jana Pawła II

RELIKWIA Z PIEKŁA
Klaudia W.

Jak pożyczony,  porwany różaniec  odwiódł  pewnego nastolatka od samobójstwa,  
a następnie zamienił się w relikwię.
Wilhelm, więzień KL Auschwitz-Birkenau numer 1126 miał 17 lat i pochodził z Chorzo-

wa. Do obozu trafił jako 16-latek za działalność konspiracyjną. Przywieziono go wraz z 

innymi aresztowanymi pierwszym śląskim transportem w lipcu 1940 roku. Chłopak był 

młody i silny, toteż niemal z miejsca przydzielono mu funkcję sztubowego, którego zada-

niem była dbałość o zachowanie czystości w baraku. Któregoś dnia kontrolujący porządek 

w barakach hitlerowcy, stwierdziwszy, że Wilhelm słabo spisuje się jako stróż czystości, 

połamali mu żebra. Pomimo choroby i wycieńczenia chłopiec zmuszany był do nadludz-

kiej pracy, jak gdyby był zupełnie zdrowy. Przez jakiś czas znosił to z zaciśniętymi zęba-

mi, ale pewnego dnia coś w nim pękło. (…) „Mam tego dość, pójdę na druty, wiesz?” – 

zwierzył się w końcu koledze, którego razem z nim skazano na Auschwitz. Kolega spoj-

rzał na niego z niepokojem. Od pewnego czasu już podejrzewał, że Wilhelm całkowicie 

stracił  chęci  do życia.  Zaproponował  mu spotkanie  z pewnym księdzem. Wilhelm nie 

chciał…

Woreczek pod pasiakiem
„Na pewno mi ksiądz powie,  że z tych drutów, zaraz jak tylko umrę, demony zabiorą 

mnie prosto do piekła – mruknął, stojąc obok wychudzonego kapłana w okrągłych okula-

rach. Ksiądz w zabrudzonym pasiaku popatrzył na niego ciepło. „Nie będę cię straszył 

piekłem, bo rzeczywiście, obaj tkwimy w nim po uszy. Zanim rzucisz się na druty, zrób 

coś dla mnie – powiedział ksiądz i wsunął prawą rękę pod obozową bluzę. Pod ubraniem, 

w okolicach lewej pachy miał najwyraźniej coś ukryte. Szybko okazało się, że to wore-

czek. W jego wnętrzu spoczywał porozrywany różaniec. Pożyczę ci go na pewien czas – 

kapłan podał woreczek chłopakowi. – Odmawiaj go codziennie. Kiedy poczujesz się le-

piej, kiedy wróci ci nadzieja, oddasz mi go. Posłuchał rady więźnia z numerem 16670 i 

zaczął odmawiać pożyczony przez niego różaniec. Choć początkowo szło mu to bardzo 

opornie, myśli samobójcze powoli przestawały go nękać. Stopniowo powracało zdrowie, 

siły  i chęci do życia. „Dobrze, że mnie powstrzymałeś – powiedział jakiś czas później 

swemu koledze z Chorzowa. – Dobrze, że zaprowadziłeś mnie do tego księdza. A tak w 

ogóle, jak on się nazywa i skąd on jest?”. „To franciszkanin z Niepokalanowa – odparł 

jego towarzysz. – Nazywa się Maksymilian Kolbe”. 

Życie za życie
Ku swojemu zaskoczeniu Wilhelm poczuł się uzdrowiony z rozpaczy. Postanowił więc 

odnaleźć księdza z Niepokalanowa, oddać mu różaniec i oczywiście podziękować za po-

moc. Zaczął wypytywać współwięźniów, gdzie mógłby spotkać ks. Maksymiliana. „To ty 

nic nie wiesz? – zdziwił się jeden z pytanych o kapłana Polaków. – Ojciec Kolbe jest w 

celi śmierci!”. (…)

Modlitwa Wilhelma, jak również modlitwa ojca Kolbego, nie doprowadziła do nagłego 
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oswobodzenia więźniów obozu. Nie ochroniła milionów niewinnych istnień przed śmier-
cią w komorach gazowych. Nie wygasiła ognia w piecach krematoryjnych. Jednak w pie-
kle, jakim było Auschwitz, pomagała pozostać człowiekiem, niektórych zaś zamieniła w 
anioły. Święty Augustyn z Hippony pisał, że zadaniem owcy, która znajdzie się między 
wilkami, nie jest wcale przetrwanie. Jej misja to pozostać owcą, nie zamienić się w wilka. 
Bo tylko ludzie, nie wilki mogą odmieniać świat na lepsze. I tylko oni mogą nadawać hi-
storii właściwy, godny człowieka kierunek.
A czy Ty dostrzegasz moc modlitwy różańcowej w Twoim życiu? Czy przynosi ona 

konkretne owoce? 
cały artykuł Relikwia z piekła Aleksandry Polewskiej dostępny na: http://kosciol.wiara.pl/doc/1336977.Relikwia-z-piekla

Słowo Boże do medytacji

− śr – Łk 13, 22-30 Powszechne wezwanie do zbawienia
− cz – Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw
− pt – Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 

lub   J 11, 32-45 Wskrzeszenie Łazarza 

lub  J 14, 1-6 W domu Ojca jest mieszkań wiele
− so – Łk 14, 1. 7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę
− n – Mk 12, 28b-34 Największe przykazanie
− pn – Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego
− wt – Łk 14, 15-24 Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Intencje do modlitwy

� W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizycz-
ne potrzebne do prowadzenia Kościoła.

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie,  o jedność, o chęć służby  i ochronę 
przed zniechęceniem. 

� O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języ-
ków, rozeznawania proroctw.

� O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na róż-
nych instrumentach muzycznych.

� O umocnienie  diakonii  nauczania,  o  dar  słowa  i  dar  głoszenia  Słowa Bożego 
z mocą.

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty,  ich rodzin 
i bliskich.

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowi-

zualne, portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne). 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia

1. Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej, 31 października, 
godz. 19:00, Kościół Matki Bożej Saletyńskiej.

2. Wyjazd na II Forum Charyzmatyczne do Krosna, 3 listopada, godz. 7:30, parking ROSI-
Ru, ulica Pułaskiego.

3. Katechezy audiowizualne: 13 listopada – gość – Sławomir Zatwardnicki „W szranki z ate-
istami”; 11 grudnia – gość – Anna Golędzinowska „Ocalona z piekła”.

� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280�

� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com � www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl �


