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bjawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie rozpoczęły się 27 czerwca 1877 r.
w małej wiosce na Warmii i trwały do
16 września 1877 r. Maryja przemawiała
po polsku do dwóch dziewczynek: trzynastoletniej Justyny Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbary Samulowskiej. Początkowo milczano na temat tych spotkań, ale
pod koniec drugiego miesiąca objawień
zaczęto o nich pisać w prasie, choć nie na
całym terenie Polski (wtedy podzielonej).
Do o. Honorata Koźmińskiego, przebywającego wtedy w Zakroczmiu, wieści o nich
dotarły dosyć szybko, głównie dzięki penitentkom. Jako człowiek oddany Maryi
nie tyko uwierzył w objawienia, lecz także
zaczął starania o popularyzację ich przesłania. Jednym z działań do tego zmierzających było napisanie tekstu „Chwała
Jezusowi przez Maryję Niepokalanie Poczętą. Opis objawień w Gietrzwałdzie”
wydanego w tym roku po raz pierwszy
pt. „Przesłanie z Gietrzwałdu”.

„Obudź się ludu
Lechicki, bogobojny
i religijny, narodzie
rdzennie
katolicki
– byłeś niegdyś
przedmurzem
chrześcijaństwa,
o które próżno
szczerbiły się miecze pogańskie, dziś
masz być przedmurzem jego duchowym, o które ma się odbić
obojętność,
niedowiarstwo
i zwątpienie
oziębłych” – napisał na
początku. Objawienia odnosił do Polski i Polaków, zwracając uwagę na bezbożność czasów, w których miały miejsce. Jego spojrzenie ma wielką wartość
świadka tamtych czasów. Ten rękopis

o. Honorat zaczął opracowywać
prawdopodobnie
najwcześniej w drugiej połowie 1878 r., a więc około
roku (lub nawet mniej) po
objawieniach. Chociaż był
przygotowany do druku, trafił do szuflady na ponad sto
lat, a teraz pomaga zrozumieć
przesłanie Maryjne z Gietrzwałdu. Co tu dużo mówić – jest
to tekst źródłowy, a jako taki
jest bezcenny. Historia polskiego Kościoła wzbogaciła się
o wartościowe wydawnictwo, do
którego powinni sięgnąć wszyscy
Polacy. Objawienia w Gietrzwałdzie są jedynymi w Polsce uznanymi oficjalnie za autentyczne, a ponieważ jesteśmy narodem katolickim, nie
można nie znać ich przesłania.
BŁ. HONORAT KOŹMIŃSKI, „PRZESŁANIE
Z GIETRZWAŁDU”, WYDAWNICTWO FRONDA,
WARSZAWA 2017.

„BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA”
K

omunikacja jest podstawą wszelkich relacji międzyludzkich, jest ich
wymogiem. Bez niej ani nikogo nie poznamy, ani nie utrzymamy znajomości,
ani nie zbudujemy związku. Jak widzimy
jednak, może ona mieć oddźwięk zarówno pozytywny, jak i negatywny. To, co
mówimy i jak traktujemy innych, wpływa i na nas, i na nich. Ta świadomość
jest szczególnie ważna w wychowaniu,
bo rodzice i wychowawcy swoją postawą
kształtują charaktery i umiejętności komunikacyjne dzieci. Chociaż wydaje się
to oczywiste, często nie zwracamy na tę
prawdę uwagi. Tym bardziej wartościowe jest spojrzenie osób, które patrzą na
relacje międzyludzkie głębiej, szukając
w nich drogi do Boga i działania łaski.
Jedną z takich osób jest Mira Kępka, pedagog, która wydała popularnonaukową
książkę „Błogosławiąca komunikacja.
Błogosławiące rodzicielstwo”.
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Autorka, która prowadziła warsztaty o komunikacji
w parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP na warszawskim Wrzecionie, opisała
swoje przemyślenia i doświadczenia z tym związane. Książka zawiera
m.in. świadectwa uczestników warsztatów, ocenę
ich przydatności w życiu
codziennym. Ponieważ
treści są nadzwyczaj
praktyczne,
oczywiście oceny były pozytywne, ale chciałabym zwrócić uwagę
zwłaszcza na koncepcję, jaką autorka stara się przekazać. Komunikacja ma służyć
realizacji zasad ewangelicznych w życiu
i pogłębieniu duchowości. Drugi człowiek
ze swoimi zaletami i wadami jest darem,
a dostrzeżenie tego pozwala zbudować

prawdziwie Boże relacje.
Prezentowane w książce
poglądy są poparte cytatami z Pisma Świętego,
a także z wypowiedzi teologów i psychologów. To
solidne podłoże daje pewność, że nie jest to czcza
gadanina, ale coś głębszego, coś, w czym autorka widzi swoje powołanie i misję.
Chociaż treści skupione są na relacjach wychowawczych, czy to rodziców
i dzieci, czy wychowawców
i wychowanków, myślę, że
mogą pomóc każdemu, kto chce zacząć
budować owocne i szczęśliwe relacje na
co dzień.
M. KĘPKA, „BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA.
BŁOGOSŁAWIĄCE RODZICIELSTWO”, AGENCJA
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