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W numerze: 
• Artykuł z „Gościa Niedzielnego” na temat adoracji wieczystej Najświętszego 

Sakramentu i Jerycha Różańcowego w intencji powołań kapłańskich i 
zakonnych 

• Co to jest Jerycho Różańcowe ? 

• Coś  więcej o twórcach Jerycha. 

• Świadectwa adorujących 
 

Artykuł z „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” 30.09.2018                                                                              
Z Jezusem 24 godziny na dobę 
W nocy się nie śpi…. 
Przez siedem dni od 22 do 29 września w tyskim kościele najlepsza z Mam 
nieustannie słyszy: „Zdrowaś Maryjo…, módl się za nami”. Tej modlitwie  
przysłuchuje się i jej Syn ukryty w białym Chlebie.  
Jerycho Różańcowe, bo o nim mowa, to inicjatywa modlitewnego szturmu do 
Boga w intencji powołań kapłańskich. Mieszkańcy Tychów i okolic przed 
Jezusem Eucharystycznym w kościele Marii Magdaleny modlą się Różańcem 
oraz w ciszy adorują Najświętszy Sakrament. Nieustannej siedmiodobowej 
modlitwie towarzyszą też Msze św.  
Wszystko kończy czuwanie we wspomnienie archaniołów w sobotę 29 
września.  
 – Pomysł na organizację Jerycha Różańcowego dał mi ks. Teofil Grzesica 
(emerytowany proboszcz parafii Marii Magdaleny), który jakieś 2 miesiące 
temu wyszedł na ambonę i powiedział, że do naszego seminarium póki co 
zgłosiło się 5 osób. A wiedząc, że mniej więcej 50 proc. z nich przyjmuje 
święcenia, zrozumiałam, że za 7 lat będziemy mieli wyświęconych… 3 kapłanów 
– mówi Maria Czakańska-Król z Tychów.  
I choć w rezultacie rok propedeutyczny poprzedzający formację w seminarium 
śląskim zacznie nie 5 a 8 młodych mężczyzn, zmniejszającą się liczbę powołań 
zauważyć można w wielu diecezjach Polski.  
– Kiedyś, w czasach komuny,  jak chłopak przyznał się, że chce iść do 
seminarium, to zazwyczaj nie zdawał matury. W tej chwili sytuacja jest 
odwrotna. Jest wielu wierzących nauczycieli, ale młodzi ulegają presji ze strony 
kolegów. W szkołach wyśmiewa się ministrantów, czy osoby, które udzielają się 
w Kościele. I dlatego za tych chłopaków trzeba się modlić – mówi pani Maria. – 
Dziś decyzja, żeby być księdzem jest bohaterstwem – dodaje ks. Janusz Lasok, 
proboszcz parafii Marii Magdaleny w Tychach.  
W czasie tygodniowej modlitwy różańcowej uczestnicy Jerycha modlą się też o 
miłość i świętość w rodzinach, by mogły być pierwszym seminarium dla 
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powołanych oraz o moc Ducha Św. dla duchowieństwa i świętość dla nich, by 
zawsze byli świadkami Chrystusa.  
 
Jerycho wpisuje się także w trwająca już blisko 4 lata wieczystą adorację Jezusa 
Eucharystycznego. Poza tyską świątynią z Chrystusem ukrytym w białym chlebie 
24 godziny na dobę można się spotkać w bazylice oo. franciszkanów w 
Katowicach-Panewnikach. Nocną adorację Jezusa Eucharystycznego z piątku na 
sobotę wprowadziła też oblacka parafia w Katowicach-Koszutce.  
W Tychach adoracja Pana Jezusa dniem i nocą rozpoczęła się we wspomnienie 
św.  
św. Barbary 4 grudnia 2014 r.  Dokładnie tego dnia kaplica świętowała 10. 
rocznicę swojego istnienia. Czy mogła wymarzyć sobie lepszy prezent 
urodzinowy? 
– Na początku była tu adoracja od 6.00 rano do 19.30 – wspomina ks. Lasok. – I 
właśnie z tą adoracją łączy się piękna inicjatywa ludzi. Przychodzili do mnie i 
prosili o konfesjonał. Z adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii 
zrodził się więc stały konfesjonał. Wspólnie z księżmi naszego dekanatu 
posługujemy od 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku – 
dodaje.  
Po dziesięcioletniej  dziennej adoracji przyszedł czas na nocną. – Na początku 
ksiądz proboszcz bał się tego pomysłu. Jak mnie widział na podwórku przy 
kościele, to wołał z daleka: „W nocy się śpi, w nocy się śpi!” – uśmiecha się pani 
Maria. – Dziś nie żałuję. My, księża, jesteśmy też po to, żeby słuchać ludu – 
widzi z perspektywy czasu ksiądz proboszcz.  
Jezusa Eucharystycznego w Tychach adorują mieszkańcy tego miasta i okolic. – 
Przez prawie trzy lata na 4.00 rano przyjeżdżały tu nawet młode dziewczyny, 
dwie siostry z Żor – mówi pani Maria.                                                                                    
. Do północy kaplica jest czasami przepełniona, potem zaczyna się robić luźniej -  
w tak zwanych ‘trudnych godzinach” adorują głównie osoby, które nie wstają 
na pierwszą zmianę do pracy lub emeryci. Stała wymiana ludzi, którzy co 
godzinę przychodzą do kościoła jest pewnym rodzajem ochrony kościoła. Tu co 
chwilę z każdej strony podjeżdża samochód!  Adoracja nocna jest też 
odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi młodych, którzy pracują do późnych 
godzin wieczornych i dopiero po godz. 20 mogą przyjść do kościoła. 
Wielki pokój serca, wyciszenie, dystans do wielu spraw – to duchowe owoce 
nocnych spotkań z Jezusem. – Jezus modlił się nocą, a w ciągu dnia podejmował 
ważne decyzje, nauczał i czynił cuda – pisze w swoim świadectwie jedna z 
adorujących,  zauważając, że podobnie jest i w jej życiu. Jednak cuda może 
czynić tylko Jezus gdy zwracamy się do niego w ufnej modlitwie. 
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Czym jest Jerycho Różańcowe 
Słowo „Jerycho” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze 
Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue 
poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć 
właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał 
podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny 
o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte 
i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła 
niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia 
okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny 
okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Jerycho 
Różańcowe jest powiązane z objawieniami w Fatimie gdzie Matka Boża 
powiedziała: „Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec 
Święty”. 

Jerycho Różańcowe to  nieprzerwane czuwanie wierzących przed Najświętszym 
Sakramentem przez 7 kolejnych dni i nocy. Tylko taka modlitwa może być 
nazywana Jerychem. W trakcie są odprawiane Msze św. co godzinę jest 
odmawiana jedna część różańca oraz inne modlitwy wybrane zgodnie z 
intencjami Jerycha. 

Początki „Różańcowego Jerycha” w Polsce związane są z osobą Anatola 
Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 
1946 r. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie 
siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas którego 
postanowiono codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec św. i 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą bp. Stefana Bareły 
zrezygnowano z terminu Kongres, nazywając te siedem dni modlitwy 
„Oblężeniem Jerycha”. Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, 
by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. Wszystkie 
przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie 
pierwszym Oblężeniem Jerycha”.                                                                        

Intencje Jerycha Różańcowego  
„Oblężenie Jerycha”, jest wielką siłą i pogłębieniem wiary. Dlaczego tak 
intensywna modlitwa? Ponieważ liczba wyświęcanych księży w ostatnich latach 
drastycznie się zmniejszyła. W 2020 roku w naszej archidiecezji będzie 
wyświęconych tylko 3 kapłanów. Kilka lat wcześniej liczba wyświęconych co 
roku oscylowała wokół liczby 15. Księży może  zabraknąć  już dla naszych dzieci 
i wnuków. Czy Pan Bóg nie powołuje? Powołuje, tylko młodzi ludzie boją się 
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podejmować decyzje we właściwym czasie a brak ciszy wewnętrznej nie 
pozwala usłyszeć Bożego wezwania „Pójdź za Mną”. 

 W modlitwie Jerycha podjęliśmy następujące intencje: 

• wynagrodzenia Panu Bogu za nasze grzechy i grzechy całego narodu, 

• o nowe, liczne  święte powołania kapłańskie i zakonne, 

• o miłość i świętość w rodzinach, by mogły być pierwszym seminarium dla 
powołanych, 

• o moc Ducha Św. dla duchowieństwa, o świętość dla nich, by zawsze byli 
świadkami Chrystusa, 

• o łaskę żywej wiary, pokoju serca i zaufania Bogu pomimo wszelkich 
przeciwności dla wszystkich uczestników Jerycha Różańcowego.  

Pierwsze Jerycho już za nami. Łącznie przez cały tydzień w dzień i w nocy 
modliło się około 1000 osób. 
Rozpoczęliśmy w sobotę 22.09 o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim i 
odczytaniem intencji modlitwy. Następnie odmówiliśmy wspólnie Tajemnice 
Radosne Różańca Św. , później w ciszy każdy pomodlił się wybrane modlitwy z 
modlitewnika Jerycha. O godz. 22.00 Tajemnice Światła i modlitwa w ciszy do 
23.00 i tak dalej przez całą noc  aż do  godz. 7.00. W niedzielę  po każdej Mszy 
Św. była odmawiana Koronka Medjugorska oraz Różaniec o godz. 13.00, 14.00,  
o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie po nieszporach (w intencji 
powołań) o godz. 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 i dalej co godz. aż do porannej 
Mszy św. Od poniedziałku do soboty plan modlitwy był prawie identyczny, czyli 
o pełnych godzinach jedna część różańca (odmawiana wspólnie), pozostała 
część godziny adoracja w ciszy. W sobotę 29.09 o godz. 20.00 we wspomnienie 
Św. Archaniołów odbyło się „Czuwanie z Archaniołami”, czyli modlitwa i śpiew  
przez wstawiennictwo św. Archaniołów w intencji powołań i ochrony naszych 
rodzin, które zakończyło nasze Jerycho. Codziennie w intencjach Jerycha była 
odprawiana Msza św. 
 

Coś o twórcach Jerycha Różańcowego 

 W każdą pierwszą sobotę miesiąca, w latach 1948-1981, Najświętsza Panna w 
niezwykły sposób spełniała swoją obietnicę szczególnej obecności podczas 15-
minutowego rozważania, dyktując Barbarze Kloss myśli do medytacji. Anatol 
Kaszczuk tak się wyraził o tych rozmyślaniach: „Stolica Mądrości chciała 
mądrość różańcową wylać na Polskę, a przez Polskę na cały świat”. Kim była 
Barbara Kloss? Hanna Barbara Otylia Kloss urodziła się 23 czerwca 1902 roku w 
Brzezinach koło Łodzi. Ojciec jej, Wacław, był najpierw założycielem i rektorem 
Szkoły Realnej w Łodzi, a potem dyrektorem Gimnazjum Władysława IV w 
Warszawie. Matka – Helena Emma z domu Golc, była również bardzo 
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wykształconą osobą. Barbara pragnęła iść w ślady swego ojca i zajmować się 
pracą pedagogiczną. Była bardzo zdolną uczennicą. Potrafiła w ciągu jednego 
roku przerobić program dwóch klas gimnazjum. Ukończyła filologię na 
Uniwersytecie Warszawskim, zdobyła dyplom w Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego, była zaawansowaną studentką Konserwatorium 
Muzycznego i rozpoczęła pracę w prywatnym Gimnazjum Heleny Rzeszotarskiej 
w Warszawie. Jednak w 26. roku życia zachorowała na gruźlicę kości, która 
przykuła ją do łóżka na 17 lat. Przeszła nieudaną operację i liczne zabiegi, które 
przyniosły jej jeszcze więcej cierpienia. Przyjaciele odprawiali różne nowenny o 
jej uzdrowienie. Pewnej nocy sekretarz Wacława Klossa Antoni Panufnik miał 
widzenie (pół we śnie, pół na jawie). Wydawało mu się, że wszedł do pokoju, 
gdzie leżała Barbara, a ona na jego widok usiadła na łóżku (czego nie robiła od 
kilku lat) i powiedziała: „Panie Antoni kochany, ja już siedzę”. A on się odezwał: 
„Niech będzie uwielbione Miłosierdzie Boże”. Wtedy Barbara wstała, podeszła 
do niego i rzekła: „Panie Antoni, ja już chodzę”. Za chwilę uklękli razem na 
środku pokoju i powiedzieli: „Niech będzie uwielbione Miłosierdzie Boże”. 
Dopiero w tym momencie pan Panufnik zobaczył s. Faustynę, która na niego 
długo i przenikliwie patrzyła. Ustalono, wspólnie ze spowiednikiem i 
przyjaciółmi, że będą modlić się o cud uzdrowienia Barbary za przyczyną s. 
Faustyny dla uwielbienia Miłosierdzia Bożego i o ustanowienie Święta 
Miłosierdzia Bożego. A jeśli Bóg okaże, że Jego wola jest inna, to Barbara 
ofiaruje cierpienia w tej intencji. Zaczęto odprawiać nowennę za nowenną w 
sposób ciągły. Tymczasem stan chorej się pogarszał. Doszło do gruźliczego 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i agonii. Cierpienia Barbary były tak 
straszne, że lekarz nakłaniał jej matkę do dokonania eutanazji. Ta jednak 
stanowczo się sprzeciwiła. Ku zdumieniu lekarza umierająca wyzdrowiała z 
zapalenia opon mózgowych. Jednak w dalszym ciągu nie mogła chodzić. W 
takim stanie przeżyła z matką piekło Powstania Warszawskiego (ojciec umarł 
wcześniej). Uważała, że był to następny cud. 15 sierpnia 1945 roku Barbara 
poczuła wewnętrzny nakaz: „Teraz wstań!”. Bez żadnej trudności wstała i 
poszła do kościoła, aby podziękować za całkowite cudowne uzdrowienie. 
Dowiedział się o tym ks. Michał Sopoćko. Przyjechał do Barbary i kazał jej 
złożyć świadectwo na piśmie do kurii na ręce kardynała Augusta Hlonda. 
Barbara Kloss zrobiła to wobec jego sekretarza ks. Baraniaka, dołączając 
dokumentację lekarską. Po wojnie w warunkach systemu komunistycznego nie 
chciała powracać do zawodu nauczycielki polonistki w szkole państwowej. 
Ukończyła więc Prymasowski Kurs Katechetyczny i została katechetką. Jesienią 
1948 roku Opatrzność Boża zetknęła Barbarę z Anatolem Kaszczukiem, 
posłańcem Legionu Maryi z Irlandii do Polski. W czasie organizowania Legionu 
w Lublinie doradzono Anatolowi: „Sprawa ta wymaga wielkiej modlitwy i 
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wielkiego cierpienia, damy ci adres duszy wybranej w Warszawie, powiedz jej o 
Legionie”. Od tej pory Barbara Kloss stała się duchową opiekunką dzieł 
prowadzonych przez Anatola Kaszczuka. W 1950 roku poznała ks. Stanisława 
Proszaka, który przyjechał do Warszawy w poszukiwaniu katechetów. Był to 
wybitny kapłan, kierownik charyzmatyków i egzorcysta. Gdy dowiedział się o 
cudownym uzdrowieniu Barbary i zorientował się, że jest to dusza mistyczna, 
nakłonił ją, aby przyjechała do pracy w kilku szkołach położonych w jego parafii 
w Białym Kościele. Po likwidacji Legionu Maryi dołączył do nich Anatol 
Kaszczuk, który podjął tam pracę katechety i kościelnego. Te trzy osoby, 
zjednoczone pragnieniem służenia Matce Bożej w duchu świętego 
niewolnictwa, tworzyły (jak się same wyrażały) „jeden dzwon o trzech sercach”: 
ks. Stanisław Proszak – kapłan, Anatol Kaszczuk – apostoł świecki, i Barbara – 
dusza ofiarna. 
                                                                                                                                     

Pierwsze soboty                                                                    
Podczas pierwszego spotkania z Anatolem Barbara dowiedziała się od niego o 
nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca. Od tej pory zaczęła je wiernie 
praktykować. Wtedy otrzymała kolejne posłannictwo. Najświętsza Panna 
spełniła w zadziwiający sposób obietnicę swojej obecności podczas 
piętnastominutowego rozmyślania pierwszosobotniego, przekazując za 
pośrednictwem wybranego i oczyszczonego przez cierpienie narzędzia myśli do 
medytacji. Barbara słyszała wewnętrzny głos i zapisywała. Potem zawsze 
dawała do sprawdzenia swoim spowiednikom, a w ostatnich latach ks. bp. 
Zbigniewowi Kraszewskiemu, który odwiedzał ją i udzielał sakramentów. 
Cechowała ją bojaźń Boża, aby w tych sprawach nie ulec złudzeniu. Stany 
mistyczne Barbary były otoczone tajemnicą, nie wiedzieli o tym nawet najbliżsi. 
Jej największy przyjaciel Anatol Kaszczuk zebrał 313 rozmyślań i postarał się, 
aby były wydrukowane. Pierwszy tomik (111 rozmyślań) został wydany w 1971 
roku przez Księży Marianów w Londynie. Na następne 105 rozmyślań 
imprimatur wydała kuria warszawska w 1975 roku. W 1999 r. Wydawnictwo 
„Michalineum” wydrukowało w dwóch tomach wszystkie „Myśli różańcowe”. 
Anatol Kaszczuk, który mieszkał z Barbarą Kloss przez ostatnie 30 lat jej życia w 
Szymonowie w pobliżu Ostródy, tak się wyraził o tych rozmyślaniach: „Stolica 
Mądrości chciała mądrość różańcową wylać na Polskę, a przez Polskę na cały 
świat”. Barbara Kloss nigdy już nie chorowała na gruźlicę kości, ale przyjmowała 
jeszcze większe krzyże w różnych intencjach Kościoła i Papieża. Były to 
niezliczone ciężkie choroby, prześladowania, oszczerstwa… Ostatnie 5 lat 
chorowała na gościec zniekształcający i była znowu unieruchomiona. Zmarła 15 
stycznia 1981 r. i została pochowana na cmentarzu w Miłomłynie niedaleko 
Morąga. Miałam tę łaskę osobiście poznać Barbarę Kloss w 1978 roku. Byłam 
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pod wielkim wrażeniem radykalizmu ewangelicznego, jaki zobaczyłam u niej. 
Pomimo ogromnego bólu spowodowanego gośćcem promieniowała pogodą, 
rozweselała innych inteligentnymi dowcipami. Podziwiałam jej wybitny umysł i 
nadprzyrodzoną mądrość, skupienie. Gdy widziałam się z nią ostatni raz, byłam 
(niechcący) świadkiem jej ekstazy.       
                   

Jestem w Różańcu                                                            
 Na koniec chciałabym przytoczyć chociaż kilka krótkich myśli danych nam przez 
Matkę Bożą za pośrednictwem Barbary Kloss. „Jestem cała w Różańcu, tam 
Mnie szukajcie, tam Mnie znajdziecie”.                                                                      
„Różaniec ma odrodzić świat. Różaniec ma połączyć otwartą ziemię z niebem i 
mieszkańców ziemi między sobą – jak wielkim ogniwem. Różaniec tam, gdzie 
jest odmawiany, przyciąga specjalną opiekę i szybką pomoc tych, co są w 
niebie. Z największą radością w połączeniu z tym, który przyniósł Maryi 
pierwsze AVE – powtarzają oni Ave, Ave, Ave Maryja. A teraz wolno przejdźcie 
w myśli wszystkie tajemnice od Mego FIAT radosnego, poprzez FIAT 
najboleśniejsze, aż do najpokorniejszego, w chwalebnych tajemnicach, których 
koroną jest Moje ustawiczne Magnificat. To Mój testament dla was! Ale 
testament żywy, bom Ja w tych tajemnicach żywa i obecna. Patrzę, jak wy to 
przyjmujecie, jak postępujecie i ile w każdym dziecku jest Mnie, Mej spuścizny”.                                            
„Różaniec jest hasłem do boju z zapewnionym zwycięstwem”. „Różaniec 
dlatego jest z takimi oporami przyjmowany, że jest taki prosty. Dlatego często 
nim gardzą lub podnoszą mnóstwo zastrzeżeń. Różaniec ma być ustawicznie 
odmawiany, bo w tym jest ustawiczne praktykowanie Dzieła Odkupienia 
zawartego w mocy danej tajemnicy”. 
                                                                                                          Ewa Hanter POLSKA  
Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-
polsce/69695,w-sluzbie-maryi.html 
                                                                                                                                     

Anatol Kaszczuk - niestrudzony Apostoł Fatimski 
W ostatnich latach pojawiły się w katolickiej prasie artykuły o śp. Anatolu. Jego 
głos był słuchany i rozpoznawany przez tysiące ludzi w Polsce w Radio Maryja. 
Znany był niemal na całym świecie w kręgach „apostolatu fatimskiego”. 
Światowy organizator „kongresów fatimskich”, „różańcowych szturmów” oraz 
słynnych „Jerych różańcowych”. To on był sercem tych międzynarodowych 
spotkań. Znajomość j. angielskiego z czasów służby wojskowej w Irlandii 
otworzyła mu drogę do fachowej literatury maryjnej. Czas jego pobytu w 
Irlandii, słynnej „koleby różańcowej” wycisnął na jego duszy i całej bogatej 
osobowości piętno „apostoła różańcowego”. Wielką rolę w jego życiu odegrali 
Ojcowie Dominikanie z Irlandii, zwłaszcza jego spowiednik. Próby wstąpienia do 
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zakonu Dominikanów, poprzedzone nowicjatem, otworzyły mu inne horyzonty. 
Dopiero następne lata ukazały, że były to dojrzałe i odpowiedzialne decyzje, 
nad którymi czuwała Opatrzność Boża i Matka Boża. Owocem tamtych lat w 
Irlandii było przeszczepienie „legionu Maryi” do Polski. Dla oficera lotnictwa 
była to naprawdę „oficerska szkoła” u źródła narodzin „legionu Maryi”. Trzeba 
mieć trochę ducha i wojskowej strategii, aby zrozumieć „strukturę” Legionu 
Maryi. Dla śp. Anatola była to szkoła, która przemieniała serce i umysł oficera 
wojskowego. Sprawujący władzę w Legionie wszczepili w serce Anatola żywą 
wiarę, entuzjazm i bezgraniczne zawierzenie Niepokalanej. 

Słynne powiedzenie Anatola: „z Matka Bożą się nie dyskutuje”. Można Ja tylko 
słuchać i z radością czynić to, co pragnie Królowa. Był on w tym zakresie surowy 
i bezwzględny, jak surowe były jego „metalowe kajdany”, które nosił jako 
„niewolnik Maryi”. Ktoś, kto miał słabą wiarę i nie ugruntowane nabożeństwo 
do Matki Bożej, nigdy nie był w stanie zrozumieć tego, co mówił o Matce Bożej 
Anatol. 

Miał on dobry kontakt z biskupami, księżmi, siostrami zakonnymi, a zwłaszcza z 
laikatem. Zachwycał znajomością problematyki maryjnej. Był „żywą 
encyklopedią maryjną”. Z wojskowa precyzja znał fakty historyczne, daty i 
wydarzenia. Znał na pamięć teksty objawień maryjnych. Cytował je do końca 
życia z wielką wiernością. „Jakże mógłbym się nie interesować tym, co 
powiedziała moja Królowa. Nie ważne gdzie się objawiła i w jakim mówiła 
języku. 

Trzeba to znać, aby wiedzieć, co należy czynić”. To były znane recepty, które 
pisał wiara i miłością ludziom, którzy mu zawierzyli! 

Fenomenem jego działalności był fakt, że o słuszności swoich maryjnych tez 
umiał przekonywać inteligencję, młodych ludzi, którzy byli mu wierni. 
Szczególnym rysem jego osobowości i apostolatu było „orędzie fatimskie”. W 
okresie 1960-80 przemierzał Polskę i mówił o Fatimie. Sam przygotowywał 
afisze z żądaniami Matki Bożej i rozwoził po Polsce. W zakopiańskim kościele 
Św. Rodziny zachowały się jeszcze te pierwsze afisze. 

Po wyborze Jana Pawła II na Stolicę Apostolską, Anatol organizował słynne 
„Jerycha Różańcowe”, począwszy od Jasnej Góry przez polskie Sanktuaria i 
parafie. Zamach na życie Jana Pawła II był dla niego wezwaniem do służby Ojcu 
Świętemu! Mówił mi o tym wiele razy i sam mogłem tego doświadczyć w czasie 
jego częstych wizyt w Zakopanem, kiedy to z wielką żarliwością odmawiał        
15 części różańca. Wstawał o godz. 5.00 rano, aby zdążyć odmówić wszystkie 
części różańca. Różaniec przemieniał go i dodawał mu sił fizycznych. 

Śp. Anatola spotkałem w 1967 r. Za zgodą ks. Feliksa Folejewskiego SAC, który 
wówczas był Ojcem duchownym w naszym pallotyńskim Seminarium w 
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Ołtarzewie, zaprosiłem Anatola z prelekcją do kleryków. Oczarował nas tym, co 
wówczas mówił. Od tamtego spotkania szliśmy wspólną drogą. 

W 1990 r. wspólnie organizowaliśmy I Kongres Różańcowy w Zakopanem. Brali 
w nim udział nasi pallotyńscy nowicjusze z Ząbkowic Śląskich, Siostry 
Nazaretanki, Pallotynki, Józefitki i zaproszeni Goście ze Szwajcarii, Austrii. W 
następnych kongresach uczestniczyli liderzy „apostolatu fatimskiego” z USA i 
Fatimy. Śp. Anatol tworzył duchowy klimat tych kongresów. Umiał to robić. 

W czasie budowy kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem był częstym 
gościem. Omadlał wszystkie sprawy. Omadlał budowę kościoła. W modlitwie i 
postach był zahartowany i wytrwały do końca. Każda sobota i święta maryjne 
były dla niego źródłem duchowej radości; posty natomiast były wyrazem 
szacunku i miłości do matki Bożej. To, co budziło podziw, to żelazna dyscyplina i 
karność wewnętrzna. Skrupulatnie przestrzegał wszystkiego, co ślubował swojej 
Królowej. 

Mówił mi i w czasie choroby pisał, że od czasów pobytu w Irlandii nie opuścił 
nigdy nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Czekał na pierwszą sobotę, jak 
dzieci na radość Mikołaja czy Świąt Bożego Narodzenia. To była prawdziwa 
pasja jego życia. 

Wpisał się w historię tysięcy ludzi w Polsce i niemal na całym świecie w kręgach 
„apostolatu fatimskiego”. Największe sukcesy swojej pracy apostolskiej odnosił 
na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce znają go szczególnie ci, 
którzy „trzymają się różańca”. Znam świadectwa wielu młodych ludzi, wśród 
nich kleryków i księży, dla których był „przewodnikiem”. 

Czas, w którym żyjemy jest „brzemienny”. Odchodzą do Domu Ojca 
apostołowie „orędzia fatimskiego”: Siostra Łucja i Jan Paweł II. Śp. Anatol był im 
w tym zakresie bardzo bliski. Śmierć Anatola zamknęła ostatni rozdział „żywej – 
maryjnej encyklopedii” w jego życiu. Jak Księga Pisma Świętego na trumnie Jana 
Pawła II. 

Potrzebny jest czas, aby odczytać i zrozumieć śp. Anatola, fatimskiego apostoła 
na Polskiej Ziemi. Należy się mu wdzięczność od tych, co znali go za życia, za 
jego wierność Matce Bożej, „Z Fatimę i różańce”. To było jego życie i jego 
wielka miłość. 

 
Świadectwa adorujących Najświętszy Sakrament 

Żyjemy w świecie wszechobecnych mediów. Codziennie zalewają one 
nasze umysły niezliczonymi obrazami, informacjami , opiniami. Nie ukrywam że 
często mnie to dotyczy. Stanięcie  wobec Jezusa Eucharystycznego podczas 
adoracji pomaga mi przenieść się w inną przestrzeń i wyciszyć moje wnętrze. 
Przychodzę do Jezusa jako do najlepszego Przyjaciela z miłością i zaufaniem i 
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prostotą dziecka. Otwieram przed Nim moje serce, mówię o swoich lękach, 
obawach, radościach , zadaniach. Różnie to bywa podczas nocnej adoracji w 
środku nocy. Po ciężkim męczącym dniu po prostu przysypiam, ale staram się 
wytrwać poprzez wpatrywanie  się w Tego , Którego, wiem że mnie kocha, jak 
powiada św. Teresa od Jezusa. Innym razem moje serce wypełnione jest 
radością, wdzięcznością i uwielbieniem. 
Boża obecność napełnia mnie wszystkim czego potrzebuje, aby pełnić Jego 
wolę. Jest to błogosławiony czas, gdyż bardzo często wracam z adoracji 
odnowiona, lżejsza, często w  lepszym humorze. Adoracja sprawia, że staje się 
bardziej obecną, uważną i cierpliwszą, wobec tych, którzy są obok mnie. 
                                                                                                Halina 
 
,,Piątka” z  osiedla N od św. Benedykta Opata. 

Spotykamy się o godz. 22.45 przed blokiem Halinki, która przywozi nas 
swoją ,,PANDusią” na adorację Najświętszego Sakramentu w sobotnio-
niedzielną noc. Dobrze, że jest nas kilka adorujących jednocześnie, bo gdy 
któraś z nas jest nieobecna, są pozostałe i nie ma potrzeby szukania 
zastępstwa. Jeśli nie ma Halinki  wybieramy nocny autobus lub przywodzi nas 
mąż Marysi, sporadycznie mój syn Piotr, albo wracamy spacerkiem ok. 40 min. 
Czas jaki spędzam na adoracji, to czas kiedy czuję, że jestem blisko Pana Jezusa 
– tak ,,sam na sam”. Powierzam Mu siebie, moich bliskich i wszystko to czym 
żyję. Nabieram wówczas dystansu do spraw, które dzieją się wokół mnie i tego 
co mnie otacza. W pełni wyciszam się i słucham Go….. 
Czasem mam chwile słabości, kiedy ,,oczy mi się kleją” i organizm domaga się 
snu. Przypominam sobie wówczas biblijny obraz śpiącego św. Piotra i 
pozostałych uczniów, podczas gdy Pan Jezus modlił się w Ogrójcu. Walczę 
wtedy ze snem i w myślach mówię ,,Panie Jezu jestem przy Tobie, czuwam….”. 
Trwa to kilka lub kilkanaście minut, a potem sen odchodzi czuję, że jestem w 
pełni przebudzona i wypoczęta. Wracam ze spotkania z Panem Jezusem lekka, 
radosna, szczęśliwa i cieszę się na myśl o następnym spotkaniu….. 
Nocny czas adoracji stał się dla mnie stałym rytuałem, nawet gdy jestem 
fizycznie nieobecna z różnych powodów, najczęściej wyjazdu do dzieci lub 
choroby. Gdy przychodzi sobotnia noc – pamiętam i modląc się duchowo 
przenoszę się do naszej kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 Sabina 
 


