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Ojciec Święty Franciszek podpisał 
26 kwietnia br. dekret o heroicz-
ności cnót Polaka o. Wenantego 
Katarzyńca. Franciszkanin był 
przyjacielem o. Maksymiliana Kol-
bego. Teraz do jego beatyfikacji 
konieczne będzie uznanie auten-
tyczności cudu. W tym roku minęła 
95. rocznica jego śmierci.

„Nie silił się na czyny nadzwyczajne, ale 
te zwyczajne wykonywał nadzwyczajnie...” – pisał 
o Wenantym Katarzyńcu św. Maksymilian Maria 
Kolbe. Niewiele czasu ze sobą spędzili, ale mimo 
to Wenanty wywarł na przyszłym świętym nieza-
tarte wrażenie.

„Nie zapomnę nigdy tej skromności, jaka tchnę-
ła w całej jego postaci. W świeckim ubraniu, trochę 
nieśmiały, w ruchach poważny, ale bez wymuszenia, 
w mowie raczej skąpy, ale roztropnie, spokój uprzy-
jemniający spotkanie z nim – wszystko to wskazywa-
ło, że jest całkowitym panem siebie. (...) Uważałem 
go za jednego z najlepszych kleryków i nie bez przy-
czyny” – opowiadał św. o. Kolbe. Po śmierci o. We-
nantego święty szerzył jego kult i uczynił go swo-
istym patronem „Rycerza Niepokalanej”.

PIENIĘDZY MI NIE POTRZEBA!
Józef Katarzyniec przyszedł na świat 7 paź-

dziernika 1889 roku we wsi Obydów, leżącej na pół-
nocny wschód od Lwowa. Pięć dni później rodzice 
Jan i Agnieszka – małorolni wieśniacy – ochrzcili go 
w kościele w Kamionce Strumiłowej. Był dobrym 
i pobożnym dzieckiem. Pasąc krowy, modlił się na 
różańcu, śpiewał kościelne pieśni. Zdarzało się, że 
karcił rówieśników a nawet starszych, śpiewających 
nieprzyzwoite piosenki i opowiadających gorszące 
rzeczy, wygłaszał do nich „kazania” i naśladował 
celebransa odprawiającego Mszę św. Od dziecka 

Niezwyczajnie 
zwyczajny

OD REDAKCJI
Ojciec Wenanty Katarzyniec 

był prawdziwym „zwyczajnym 
niezwyczajnym” – pokazywał 
w jaki sposób zwyczajne, pro-
ste, prozaiczne sprawy i sy-
tuacje związane z życiem co-
dziennym wykonywać można 
w niezwyczajny, prawdziwie 
Boży sposób. Można się od niego 
uczyć właśnie takiego Bożego 
ujmowania rzeczy zwykłych, co-
dziennych i widzenia ich w nad-
przyrodzonym świetle. Bo prze-
cież życie większości z nas 
spełnia się właśnie w takich zwy-
kłych okolicznościach – w pracy, 
w szkole, w wykonywaniu 
obowiązków domowych, w mniej 
lub bardziej intensywnie prowa-
dzonym życiu religijnym a nie 
w sytuacjach ekstremalnych, 
w świecie nadprzyrodzonych 
wizji czy otrzymywanych z nieba 
objawień. „Nie silił się na czyny 
nadzwyczajne, ale te zwyczajne 
wykonywał nadzwyczajnie...” – 
pisał o Wenantym Katarzyńcu 
św. Maksymilian Maria Kolbe. 
Można jednak przypuszczać, 
że gdyby znalazł się na miejscu 
ojca Maksymiliana, postąpiłby 
tak jak on – oddałby życie za 
bliźniego. Nie było mu to dane, 
bowiem Bóg ma dla każdego 
z nas nasz własny, tylko dla nas 
przeznaczony plan – do różnych 
rzeczy każdego z nas powołuje. 
Sęk w tym, żeby ten Boży plan – 
z pomocą modlitwy – rozpoznać, 
wpisać się weń i go realizować. 
A wtedy każdy z nas stanie się 
– tak jak Wenanty Katarzyniec – 
takim „zwyczajnymi niezwyczaj-
nym” sługą prawdziwie Bożym, 
w drodze do naszego wspólnego 
celu, jakim jest niebo, „wieczna 
ekstaza” i oglądanie Boga” twa-
rzą w twarz”.

Sługa Boży Wenanty Katarzyniec
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chciał być bowiem  księdzem. Wyuczył się mi-
nistrantury i z namaszczeniem służył do Mszy 
św. Często zachodził na modlitwę do obydow-
skiej kapliczki.

Uczył się m.in. w Kamionce Strumiłowej 
i Radziechowie. Wbrew jego pragnieniom 
rodzice posłali go później do seminarium na-
uczycielskiego we Lwowie. Jeszcze przed jego 
ukończeniem Józef zgłosił się do lwowskiego 
klasztoru franciszkanów. Prowincjał polecił mu 
jednak najpierw zdać maturę i poduczyć się 
łaciny. Rok później, już ze świadectwem dojrza-
łości w dłoni, 19-letni młodzieniec ponownie 
zapukał do furty. Został przyjęty. Rodzice nie 
byli tym zachwyceni – woleli, żeby syn został 
nauczycielem i miał pieniądze. „Pieniędzy mi 
nie potrzeba, a na stanowisku w świecie bym 
się zepsuł” – odpowiedział im Józef. W semi-
narium w Krakowie był jednym z inicjatorów 
Koła Naukowego Zelus Seraphicus.

„OSTATNI Z HORESZKÓW”
W zakonie przyjął imię św. Wenantego 

męczennika. Dał się poznać jako niezwykle zdolny 
nowicjusz we Lwowie i kleryk w Krakowie. Był skrom-
ny, zgodliwy i bardzo uczynny, milczący i poważny. 
Starał się jak najściślej przestrzegać zakonnej reguły. 
Często oddawał się adoracji Najświętszego Sakramentu 
(chodził na adorację przed nauką i po niej, a kiedy prze-
bywał w celi, co godzinę schodził do kaplicy na pięcio-
minutową modlitwę). Mimo chorych oczu dużo czytał, 
a jeśli nie był w stanie, prosił współbraci, by pozwo-
lili mu słuchać, jak oni na 
głos przerabiają semi-
naryjne lektury. Kole-
dzy klerycy nazwali go 
„ostatnim z Horeszków”, 
zamykając w tym prze-
zwisku wszystkie dobre 
i śmieszne cechy Hra-
biego – jednego z boha-
terów Mickiewiczow-
skiego „Pana Tadeusza”. 
A że „w mowie był ską-
py”, co bardziej złośliwi 
przezywali Wenantego... 
„mumią egipską”. Mimo 
tych docinków wszyscy 
cenili go i szanowali. 

ANIOŁ I POCIESZYCIEL
W roku 1912 podczas wakacji 

w Kalwarii Pacławskiej spotkał się 
z młodszym współbratem Maksymi-
lianem Kolbe, z którym spędził dwa 
miesiące. Wtedy właśnie nawiązała 
się między nimi szczera przyjaźń. 
O. Wenanty, wspominając tamte wa-
kacje, pisał po latach w jednym z li-
stów do o. Maksymiliana: „Jakoś mi 

Wenanty Katarzyniec

Matka ojca Wenantego przed ich domem rodzinnym w Obydowie
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Ojciec przypadł wówczas 
do serca i zdawało mi się, 
że mamy jednakowe dąże-
nia i porywy”.

Po święceniach ka-
płańskich, które otrzymał 
w Bazylice św. Franciszka 
w Krakowie 2 czerwca 
1914 r. pojechał do ro-
dzinnej wsi. Zastał go tam 
wybuch I wojny świato-
wej. Uciekające wojsko 
austriackie straszyło miej-
scowych okrucieństwem 
nadciągających Moskali. 
Przerażeni mieszkańcy 
wsi zgarnęli dobytek i po-
uciekali do lasu. O. We-
nanty odprawiał dla nich 
wtedy Msze św. w kaplicy 
w Różance. Sprzeciwił się 
jednak dalszej ucieczce 
i wszystkich od niej od-
wodził. Pierwszy biograf 
o. Wenantego – młodszy 
brat św. o. Kolbe, o. Alfons Kolbe tak 
to opisywał: „»Nie uciekajcie stąd, 
bo was nie pobiją! Pójdźmy raczej 
do kaplicy na Mszę św.; jeśli przyjdą  
i zobaczą nas na modlitwie w kapli-
cy, to i sami się pomodlą i się jeszcze 
pospowiadają« – mówił z pewnością 
w głosie.

»A jak pobiją?« – odezwały się 
uporczywe głosy.

»To pójdziemy wszyscy do 
nieba« – pocieszał i z tej strony”. 
Uspokojony tłum pospieszył za nim 
do kościoła na Mszę św., do spowie-
dzi i do Komunii św. „Nagle wpadły 
do wsi wojska rosyjskie. A ponieważ 
znalazła  się wśród nich spora liczba 
Polaków, tedy... oblegli konfesjonał 
o. Wenantego – ci straszni i okrutni 
Kozacy! – i nabożnie spowiadali się, 
a kto był na czczo do Stołu Pańskie-
go przystępował”.

Powszechnie podziwiano wtedy 
rozsądek i rozwagę młodego o. We-
nantego. Nazwano go „aniołem 
i pocieszycielem ludu”.

GORLIWY I OFIARNY
Trzy tygodnie 

później o. We-
nanty dotarł do 
Lwowa, gdzie dotarły 
już pogłoski o jego... 
śmierci.  Ucieszo-
ny jego przybyciem 
gwardian wysłał go 
do pracy wikarego 
w Czyszkach. Po nie-
spełna roku pracy – 
żegnany z wielkim ża-
lem przez ujętych jego 
gorliwością, zapałem 
i ofiarnością parafian 
i proboszcza – objął 
stanowisko magistra 
nowicjatu – wycho-
wawcy nowicjuszy 
w klasztorze lwow-
skim. Dał się poznać 
jako  wspaniały, choć 
niezwykle wymagają-
cy wychowawca, a po-

tem także wykładowca łaciny i greki. Ćwiczył zakonnych 
nowicjuszy w potrzebnych w zakonie cnotach – ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa, uczył ich być pokornymi, 
zachęcał do umartwień, wdrażał do jak najściślejszego 
przestrzegania zakonnej reguły. Nie poprzestawał jednak 
tylko na słowach – sam bowiem świecił i pociągał przy-
kładem, robiąc to, co oni robić powinni.

„Spalał się jak świeca”  wychowując zakonną 
młodzież, pomagając im w studiach, gorliwie się mo-
dląc, pełniąc ofiarną posługę w kościele i konfesjonale, 
głosząc kazania i rekolekcje, pisząc artykuły do „Ga-
zety Kościelnej”. 

Ochotnie spieszył z duchową posługą do lwowskich 
chorych, kalek, zarażonych, często do takich, do których 
nikt inny iść nie chciał. „Mszę św. odprawiał jak święty” – 
opowiadano.

Z powodu gruźlicy o. Wenanty musiał wyjechać na 
wypoczynek najpierw do Hanaczowa, a potem do Kal-
warii Pacławskiej. Choroba posunęła się tak dalece, że 
31 marca 1921 roku zmarł. Za wstawiennictwem o. We-
nanatego wyproszono wiele łask, a dziś toczy się proces 
zmierzający do wyniesienia go na ołtarze.

Henryk Bejda, mip
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Pierwszy grób 
o. Wenantego 
w Kalwarii 
Pacławskiej

Sługa Boży Wenanty Katarzyniec
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Przybyłem do Kalwarii Pacław-
skiej 20 sierpnia 2012 roku jako gwar-
dian klasztoru, ale wcześniej miałem 
już kontakt z tym miejscem, gdzie 
znajdują się doczesne szczątki Sługi 
Bożego ojca Wenantego Katarzyńca, 
ponieważ od 2006 roku jestem od-
powiedzialny za cykliczne spotkania 
młodzieży organizowane w Kal-
warii: »Franciszkańskie Spotkanie 
Młodych«. Dlatego też moje krótkie 
świadectwo wiąże się z kontaktem ze 
Wzgórzem Kalwaryjskim i o. Wenan-
tym. 

1. Doczesne szczątki ojca Wenan-
tego znajdują się w portyku naszego 
kościoła: często widzę osoby, które 
tam się modlą, a na płycie grobowej 
zawsze znajdują się świeże kwiaty. 
Obok grobu jest też kandelabr, gdzie 
w czasie letnim zapalane są świece 
wotywne; świadectwem są również 
ofiary, jakie ciągle są składane w tym 
miejscu. 

2. Nasza wspólnota otrzymuje też 
prośby o szczególne wstawiennictwo 
o. Wenantego w trudnych sprawach, 
czasem z prośbami łączy się też 
nowenna za wstawiennictwem Sługi 
Bożego. W ostatnich miesiącach było 
ich kilka, także z odległych miejsc 
naszego kraju. 

3. Często przy grobie o. We-
nantego są młodzi ludzie – syste-
matycznie odnotowywane są łaski, 
przede wszystkim dotyczące zdanych 
egzaminów, a ostatnio trudniejszego 
egzaminu na prawo jazdy. 

4. Ojciec Wenanty stał się rów-
nież nieoficjalnym patronem na-
szego nowicjatu. Trudno jest mówić 

o konkretnych łaskach, to raczej jest ciągła, troskliwa 
opieka nad formacją wspólnoty.

5. Od 2006 roku powierzyłem Franciszkańskie Spo-
tkanie Młodych ojcu Wenantemu; w tym czasie wiele 
razy doświadczyłem jego niebiańskiej opieki – przede 
wszystkim w prowadzeniu trudnych kwestii odnoszą-
cych się do spraw finansowych Spotkań, które każdego 
roku gromadzą ponad tysiąc młodych ludzi. 

6. W ostatnich latach, pod koniec marca, odbywa 
się Dzień Modlitwy o beatyfikację o. Wenantego. Często, 
pomimo złej pogody i utrudnionego przyjazdu, spotka-
nia gromadzą jego czcicieli. 

Wierzę głęboko, że o. Wenanty już jest włączony do 
grona Świętych w niebie. Mam nadzieję, że to powyższe 
świadectwo skromnie przyczyni się do włączenia go 
do Błogosławionych i Świętych Świętej Matki Kościoła 
w sposób oficjalny. 

Z darem modlitwy. 
Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej  

o. Piotr Reizner
(tłumaczenie z włoskiego: ag)

Wierzę, że jest świętym
Świadectwo o. Piotra Reiznera, kustosza Sanktuarium w Kalwarii 
Pacławskiej,  dotyczące opinii świętości Sługi Bożego ojca Wenan-
tego Katarzyńca OFM Conv. złożone do procesu beatyfikacyjnego

Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej
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O. dr Andrzej Zając

Dlaczego o. Wenanty jest obecny 
w Ojca życiu? 

Mam wrażenie, że z Wenan-
tym znam się od piaskownicy. 
W rzeczywistości znam go od 1988 
roku, czyli od mojego nowicjatu 
w Kalwarii Pacławskiej, gdzie jest 
pochowany. Zaimponowała mi jego 
biografia. Wcześniej przyjaźniłem 
się już ze św. Maksymilianem, który 
przyciągnął mnie do franciszkanów. 
Pozostajemy zatem w kręgu przy-
jaciół. Pamiętam, jak od początku 
mówiłem komu się dało o We-
nantym, przekonany o tym uni-
wersalnym modelu świętości, jaki 
reprezentował. Często przywołuję 
go, prosząc o wsparcie. Przywołuję 
też w pamięci jego postawy, które 
mnie mobilizują. Jego poukładanie, 
rzetelność, organizację czasu. Nie 
dorastam do tego, ale się uczę. 

– Od wielu lat jest Ojciec czci-
cielem o. Wenantego. Był Ojciec 
świadkiem wielu łask...

– Dawniej miałem listowny 
kontakt z osobami znającymi o. 
Wenantego osobiście czy to z opo-
wiadań swoich dziadków. Z tymi 
którzy spotkali go osobiście czy też 
doświadczyli jego wstawiennictwa. 
Są tacy ludzie. Znam kogoś, kto na 
przykład zawdzięcza jego wstawien-
nictwu dobrą żonę, bo modlił się 
przez kilka lat, by poznana przez 
niego dziewczyna została jego żoną. 
Trudno się dziwić, że ich pierworod-
ny jako drugie imię ma Wenanty. 

– Ojciec przypomina często fakt, że o. Wenanty jest 
patronem „Rycerza Niepokalanej”. Co on miał wspól-
nego z o. Maksymilianem Kolbe?

– O. Maksymilian, myśląc o wydawaniu „Rycerza 
Niepokalanej”, zaczął kompletować zespół współpra-
cowników. Zwrócił się również do o. Wenantego, który 
od początku zachęcał go do realizacji tego zamierzenia.  
Nie był on przekonany co do swoich zdolności literac-
kich, ale od razu obiecał swoją pomoc. Maksymilian był 
wtedy w Krakowie, a Wenanty we Lwowie. Zachował się 
list z czerwca 1920 roku z odpowiedzią Wenantego na 
propozycję współpracy. Nie doczekał jednak pierwszego 
numeru pisma. Zmarł 31 marca 1921 roku, a „Rycerz” 
ukazał się w styczniu 1922 roku. Maksymilian był jednak 
człowiekiem sprytnym, również w wymiarze duchowym. 
Przekonany o świętości życia swojego przyjaciela, wie-
rzył, że jego wstawiennictwo może wiele pomóc. Wyraził 
zresztą przekonanie, że jeśli pierwszy numer ukaże się 
z początkiem 1922 roku, to na pewno będzie to sprawka 
o. Wenantego. I tak się stało. Maksymilian docenił to, 
poświęcając mu w nowym piśmie krótki artykuł. W koń-
cowych słowach zwrócił się wprost do niego: „Teraz, gdy 
już stoisz przed tronem Najwyższego i wstawiasz się za 

Znajomość z... piaskownicy
Z o. dr. Andrzejem 
Zającem, franciszkaninem 
rozmawiają Mieczysław 
i Małgorzata Pabis.

Sługa Boży Wenanty Katarzyniec



Świadectwo Józia

7lipiec 2016 CUDA I ŁASKI BOŻE cudaboze.pl

zbłąkanemi duszami, gdy słabość ciała nie 
stawia Ci zapory w intensywnej pracy – spoj-
rzyj! Oto bracia Twoi urzeczywistniają Twe 
gorące zamiary: pisemko, któregoś tak 
wyczekiwał, powstaje, aby dusze dla Nie-
pokalanej zdobywać”. Co więcej, ogłosił go 
patronem „Rycerza Niepokalanej”, napisał 
bowiem tak: „Spojrzyj i zajmij się nim szcze-
rze: wymódl pomyślny rozwój i bądź mu 
Patronem!”.

– Co zrobił ten człowiek, który żył prze-
cież tak krótko, że dziś toczy się jego 
proces beatyfikacyjny?

– Aż chciałoby się powiedzieć: nic. Nic 
szczególnego z pozoru. Nie był bowiem 
jak jego przyjaciel, św. Maksymilian Kolbe, 
który zasłynął spektakularnością swoich 
działań. Trzeba jednak pamiętać, że spekta-
kularność – dziś powiedzielibyśmy me-
dialność – działań nie jest potwierdzeniem 
świętości. W świętości chodzi raczej o wier-
ność Bogu, niezależnie od tego, jak bardzo 
wymierne i nośne są wyrazy tej wierności. 
Ciekawe, że to właśnie Maksymilian jako 
pierwszy zaczął mówić głośno o heroicz-
ności i świętości życia Wenantego, którego 
zresztą znał bardzo dobrze. Podkreślał, że 
nie silił się on na czyny nadzwyczajne, ale te zwyczajne 
wykonywał w sposób nadzwyczajny. I w tym jest jego 
niezwykłość. Dla Wenantego zwyczajność i prozaicz-
ność codziennych, mozolnych zdarzeń była okazją do 
świadczenia o wierności i bezgranicznym oddaniu się 
Bogu. On rzeczywiście żył krótko, bo tylko 31 lat. Ten 
czas wystarczył jednak, by inni poznali go jako człowie-
ka cichego, skromnego i mądrego, oddanego zakonnej 
i kapłańskiej misji. Zdążył być roztropnym i wymaga-
jącym magistrem nowicjatu, cenionym spowiednikiem 
i kaznodzieją, zawsze gotowym do pomocy drugiemu. 
Niby nic nadzwyczajnego. Taka prosta droga, mistyka 
codzienności, która może szczególnie w dzisiejszych 
czasach – kiedy można mieć przeświadczenie, że to, 
o czym nie mówią media, nie istnieje – jest jak najbar-
dziej aktualna. O. Wenanty to taka Mała Tereska, tyle że 
w męskim i franciszkańskim habicie. 

– Co o. Wenanty może powiedzieć dziś nam, zago-
nionym ludziom?

– Zagonionym ludziom mówi o czasie, o jego zna-
czeniu i wartości. Zresztą temat czasu stale powraca 
w jego myślach: „Dnia jutrzejszego jestem niepewny, 

i tylko dniem dzisiejszym mogę 
rozporządzać i użyć go na chwałę 
Bożą. Bóg mi użyczył jeszcze czasu do 
zasługi. Muszę więc skorzystać z tego 
czasu, tak drogiego jak niebo, jak 
przenajświętsza Krew Pana Jezusa, 
jak sam Bóg”. Zastanawiam się nad 
tą niezwykłą prawdą. Czas jest drogi 
jak niebo, bo przecież od tego czasu 
tutaj zależy moja wieczność. Czas 
jest drogi jak przenajświętsza Krew 
Pana Jezusa, bo On wkroczył w czas 
i swoją Krwią – przed którą nota bene 
klękam przy ołtarzu – obmył każdy 
ułamek sekundy, a więc i czas jest 
święty. Czas jest drogi jak sam Bóg, bo 
spotykam Go w konkretnym czasie 
i miejscu, przez co czas naznaczony 
jest Jego obecnością. Porusza mnie to. 
Bóg daje mi czas, żebym bym z Nim. 

– Dziękujemy za rozmowę
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Maksymilian i Alfons (z prawej) Kolbowie

O. Alfons w „Słowie od Autora” 
złożył osobiste wyznanie: „Będę 
pisał – a Ty, mój Kochany Magistrze, 
któremu po Bogu najbardziej za-
wdzięczam moje wytrwanie na dro-
dze zakonnego powołania... wymódl 

mi proszę pomoc niebiańską dla tej pierwociny pisar-
skiej pracy, by przez czytanie tych zebranych ułomków 
z Twego życia, wielu, zwłaszcza młodych, Boga bardziej 
pokochało i do tej miłości dostroiło życie swoje całe”.

***
O. Alfons opisał kilka przypadków „niebiańskiej 

pomocy” o. Wenantego. Wspomniał o pewnym bracisz-
ku, który wiele nasłuchał się o cnotach franciszkanina 
i czekał na jakiś cud. Któregoś dnia, gdy ciężko pracował, 
nadwyrężył się dźwiganiem. Ból był tak ogromny, że 
nie mógł chodzić. Cierpiący, zawołał do o. Wenantego: 
„Ojcze Wenanty, tyle mi o Tobie naopowiadali, że Cię już 
uważam za świętego. Jeżeli jesteś naprawdę w Niebie, 
to proszę Cię, wstaw się za mną!”.

Na dowód nie musiał zbyt długo czekać. Już rano 
wstał z łóżka i razem z innymi udał się na modlitwy...

***
Brat o. Maksymiliana opisuje także przypadek, jaki 

miał miejsce w Niepokalanowie. W czasie przeprowadz-
ki „Rycerza Niepokalanej” z Grodna (lipiec 1928 roku), 
jeden z braci „przedźwigał się” i poczuł ból w łopatce. Na 
początku nie przejął się tym, ale kiedy cierpienie sta-
wało się coraz dotkliwsze, udał się do lekarza w Warsza-
wie, a tam usłyszał straszne słowa diagnozy: „Obojczyk 

Opiekun z Nieba
O. Alfons Kolbe, brat 
św. Ojca Maksymiliana 
przebywał w nowicjacie, 
którego magistrem był 
o. Wenanty Katarzyniec. 
Po śmierci o. Wenantego 
zakonnik został zobowią-
zany do napisania jego 
życiorysu i tak powstały 
„Ułomki z życia o. We-
nantego Katarzyńca, 
franciszkanina”. 
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„Nie mogę zataić 
w sercu, co otrzymałam 
dzięki pomocy Bożej za 
przyczyną o. Wenantego. 
Nawet nie jestem godna 
tak wielkiej łaski! Utwo-
rzyło mi się gruzło w środ-
ku bioder. Tak mi ten ból 
dokuczał, że nie mogłam 
chodzić. Po ludzku sądząc, 
nie można się było obejść 
bez operacji lekarskiej, 
a na wspomnienie dok-
tora drżałam od wstydu 
– bo nawet rodzicom 
się nie przyznałam, gdy 
pytali i tylko powiedzia-
łam, że jestem słaba i nie 
mogę chodzić.

W tym moim strapieniu udałam się z prośbą do 
o. Wenantego; trudno było mi klęknąć, ale jakoś uklękłam 
i wziąwszy obrazek jego do rąk, przycisnęłam do serca 
i prosiłam: „Ojcze Wenanty, który znasz wstyd dziewcząt, 
wyproś mi tę łaskę, dla mnie niegodnej dziewczyny!”.

I tak płakałam i całą ufność w nim położyłam, przy-
rzekając, że mi tę łaskę wyprosi, opiszę to dla jego życio-
rysu. I otrzymałam, o co prosiłam, nie używając żadnej 
pomocy lekarskiej: na trzeci dzień mogłam już swobodnie 
chodzić. Jak dobry jest ten o. Wenanty. Odtąd na całe 
życie polecam się jego opiece – niech to będzie na większą 
chwałę Pana Jezusa i Matuchny Jego!

Wiktoria K. (Sucha, 1922)

oberwany, wywiązała się gruź-
lica i zajęła obydwa płuca”.

Braciszek został odsu-
nięty od pracy. Choć miał 
dobrą opiekę i ciągle odpoczy-
wał, choroba siała coraz więk-
sze spustoszenie w jego orga-
nizmie. Pojawiły się krwotoki 
i franciszkanin coraz bardziej 
słabł. Wydawało się, że nie ma 
już dla niego ratunku. W listo-
padzie 1928 roku lekarz radził 
przełożonemu, by umieścić 
chorego w szpitalu. Ten jednak 
nie chciał się zgodzić, uważał 
bowiem, że lepiej będzie mu 
umierać w klasztorze. 

W tej trudnej sytuacji 
zakonnik wziął do ręki mo-
dlitewnik, odmówił modlitwę 
„Pozdrowienie Anielskie”, pro-
sząc Maryję, by wskazała mu 
świętego, za wstawiennictwem 
którego powinien modlić się 
o powrót do zdrowia. Otwo-
rzył książeczkę na obrazku 
z o. Wenantym z jednej strony 
i z modlitwą do Matki Bożej 
o łaski duchowe z drugiej. 
Nie czekał ani chwili, od razu 
zaczął się modlić o zdrowie. 
Po ośmiu dniach Nowenny nie 
czuł żadnej poprawy, co wię-
cej, czuł się chwilami nawet 
gorzej. Dziewiątego dnia rano, 
czuł się dobrze. Wstał z łóżka 
i powrócił do normalnego 
życia. Wyrzucił z celi wszyst-
kie lekarstwa, zjadł śniadanie, 
a widząc, że otrzymał łaskę 
zdrowia, poszedł do przeło-
żonego i powiedział: „Proszę 
ojca, jestem zdrowy. O. We-
nanty mnie wyleczył!”

Kiedy braciszek udał 
się do lekarza, ten go zbadał 
i powiedział znamienne słowa: 
„Miał silną wiarę, więc mu 
pomogło”. 

mip

Wymodlone łaski
O. Alfons Kolbe spisał również wiele 
innych łask wymodlonych niedługo po 
śmierci o. Wenantego. Wszystkie świad-
czą o tym, że ludzie w różnych miejscach 
Polski pamiętali o franciszkaninie i wie-
rzyli w jego skuteczne pośrednictwo 
u Pana Boga.
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Uzdrowione oczy

„Podaję do wiadomości, że 
moja koleżanka przez trzy 
miesiące leczyła się na oczy, 
a nic jej żadne lekarstwa nie 
pomagały. Nareszcie udała się 
z prośbą do o. Wenantego i po 
tygodniu otrzymała uzdro-
wienie oczu. Obiecała dać na 
Mszę świętą dziękczynną, która 
została odprawiona u fran-
ciszkanów w Krakowie. Drugi 
przypadek dołączam. Moja bli-
ska krewna dwa lata temu była 
u spowiedzi. Poleciłam ją o. We-
nantemu i... wyspowiadała się 
w czasie wielkanocnym.

Wszystko 
to niech będzie na 
większą chwałę Bożą, 
Matki Najświętszej 
i na cześć o. Wenan-
tego, którego opiece 
się polecam”.

Zofia Listwan 
(Sucha, 1923)

Nawróceni
„Byłam u pewnych 
osób, które przez 
dziewięć lat życiem 
swoim dawały pu-
bliczne zgorszenie. 
Poleciłam je o. Wenantemu 
i mówiłam w duchu: „Ojcze 
Wenanty, ty widzisz, jaka 
krzywda dzieje się Panu Jezu-
sowi. Wyproś tę łaskę, aby się 
już skończyło to zgorszenie”. 
I zawdzięczam o. Wenantemu, 
że tę łaskę otrzymałam, bo oso-
by te wstępują obecnie w stan 
małżeński. Podaję to na większą 
chwałę Boga, Matki Najświęt-
szej i na cześć o. Wenantego 
i polecam się jego opiece i ufam 
w jego pomoc”.

Maria Pacyga  
(Sucha, 1923)

Operacji nie było

„Z wdzięczności ku Bogu i o. Wenantemu za odzyskanie 
zdrowia za jego przyczyną, opisuję przebieg mojej choroby, 
który jest następujący.

Począwszy od sierpnia 1923 roku cierpiałam bóle w oko-
licy żołądka. Ponieważ choroba rozwijała się dalej, udałam 
się po poradę do lekarza dr. Markiewicza, który po zbadaniu 
osądził, że to owrzodzenie dwunastnicy i zapowiedział, że 
choroba jest ciężka: trzeba leżeć kilka tygodni w łóżku, nic 
nie jedząc, prócz odrobiny mleka. Po przebyciu diety zawe-
zwano ponownie lekarza. Powiedział, że jest trochę lepiej 
i pozwolił nawet jadać lekkie potrawy. Tak przetrwałam 
znów kilka tygodni. Lecz pomimo zachowania przepisów 
i używania lekarstw przez lekarza poleconych, bóle nie ustę-
powały, ale stawały się coraz cięższe do zniesienia, szcze-
gólniej po spożyciu pokarmów, a nawet po wypiciu mleka. 
Udałam znowu do lekarza, a ten tym razem sam niespokoj-

ny, dając mi nową receptę, 
powiedział: „Jeżeli to nie 
pomoże, musimy się wziąć 
do innych środków”. 
Przypuszczam, że miał na 
myśli operację.

Tego samego dnia 
wieczorem byłam 
w kościele franciszka-
nów, gdzie dowiedzia-
łam się wśród rozmowy 
z jednym z ojców, że 
zmarły przed dwoma 
laty o. Wenanty zdziałał 
już wiele cudów. W tej 
samej chwili przyszła mi 
myśl, że i ja mogłabym 

być uzdrowioną za przyczyną o. Wenantego. Postanowiłam 
więc nie kupować lekarstw, ale jemu się polecić.

Następnego dnia po przyjęciu Pana Jezusa wróciła mi 
myśl wczorajsza. Zaczęłam się modlić, prosząc gorąco Pana 
Jezusa o zdrowie za przyczyną o. Wenantego. Dnia tego nie 
czułam już żadnych boleści, ale chcąc się upewnić, zaczęłam 
jeść wszystkie pokarmy zabronione mi surowo przez leka-
rza – nawet mięso. Od tego czasu upłynęło już dwa miesiące, 
a ja czuję się zupełnie zdrowa. Za co niech Bogu i o. Wenan-
temu będą dzięki.

Aby to, co piszę było wiarygodniejsze, pozwalam sobie 
przedstawić jako świadka s. przełożoną tercjarstwa – Natalię 
Frankowską, która była obecna przy badaniu lekarza i śledzi-
ła cały przebieg mojej choroby”.

Joanna Kaniewska (Warszawa, 1924)
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Wstawił się za nią

„Artretyzm, na który cierpię, objął mi głowę: przez dwa 
tygodnie miałam łamania i bóle tak straszliwe, że jedno 
oko było zupełnie skrzywione; wszystko widziałam po-
dwójne, ludzi widziałam o dwóch głowach, trudno mi było 
czytać czy pisać.

Byłam u kilku lekarzy, ale mówili mi, że nie wiedzą czy 
to przejdzie. Martwiłam się okropnie, że będę ciężarem dla 
zgromadzenia, bo bez wzroku co mogę robić? Naprawdę, 
chwilami rozpacz mnie ogarniała! Będąc u sióstr w War-
szawie, dostałam obrazek o. Wenantego. Prosiłam go, by 
się wstawił za mną do Marii Niepokalanej. I w parę dni 
potem wzrok mi się poprawił: obecnie czytam i piszę bez 
trudności – może Bóg pozwoli, że wyzdrowieję zupełnie. 
Zresztą i tak jak jest już mogę pracować. Minęły również 
straszne zawroty głowy, przy których nie mogłam utrzy-
mać się na nogach. Za wszystko niech będą nieskończone 
dzięki Panu Bogu, Matce Najświętszej i o. Wenantemu”.

Siostra Teresa (Modlin, 1928)

Wymodlone mieszkanie
Od dziewięciu miesięcy szukałyśmy mieszkania, a wszę-
dzie nam odmawiano. Modliłyśmy się gorąco do Nie-
pokalanej i Jej Nieustającej Pomocy i czekałyśmy z dnia 
na dzień, by można było gdzie głowę schronić. Choć 
położenie nasze było przykre, jednak pocieszałyśmy się 
nadzieją – ale w ostatnich miesiącach zdawało się, że już 
wszystko stracone.

Podwoiłyśmy jednak modlitwy swoje, dodając prośbę 
do czcigodnego o. Rafała Chylińskiego, aby jeśli to zgadza 
się z wolą Bożą, wyprosił nam u Pana Jezusa i Niepokalanej 
choć mały kącik, bo siły nasze słabną... Do tej modlitwy 
dodałyśmy jeszcze Nowennę do Czcigodnego o. Wenan-
tego i obiecywałyśmy, że jeśli nas wysłucha, ogłosimy 
podziękowanie w „Rycerzu Niepokalanej”, aby wszyscy 
wiedzieli, że ufna modlitwa nie idzie na marne. Jakoż zaraz 
w pierwszych dniach modlitwy do o. Wenantego dostały-
śmy bez żadnych trudności mieszkanie i to lepsze niż mia-
łyśmy i za małym wynagrodzeniem. Po jakimś czasie jedna 
z nas zachorowała, a choroba była ciężka i niebezpieczna. 
Nie czekając długo, poleciłam ją opiece Niepokalanej za 
przyczyną o. Wenantego i tego samego dnia już jej było 
lepiej, a na drugi dzień niebezpieczeństwo całkiem minęło.

MP i AH, Czytelniczki „Rycerza Niepokalanej”  
(Kraków, 1928)

Wybór i opracowanie: mip
Za: O. Alfons Kolbe, „Ułomki z życia o. Wenantego 

Katarzyńca, franciszkanina”

W lipcu 2014 roku 
pani Halina złożyła 
świadectwo otrzyma-
nej łaski za wstawien-
nictwem Sługi Bożego 
o. Wenantego Kata-
rzyńca. 

W liście do ojców franciszka-
nów z Kalwarii Pacławskiej pani 
Halina napisała: „Chcę podzię-
kować i złożyć świadectwo łask 
otrzymanych za wstawiennic-
twem Sługi Bożego o. Wenantego 
Katarzyńca. Mam sześćdziesiąt 
cztery lata. Sześć lat temu 
miałam operację ginekologicz-
ną związaną ze sprawami no-
wotworowymi. Podczas pobytu 
w szpitalu miałam kilka nume-
rów „Rycerza Niepokalanej”, 
które pożyczyłam od koleżanki. 
Znalazłam tam modlitwę do Sługi 
Bożego Wenantego Katarzyńca. 
Przed operacją modliłam się za 
jego wstawiennictwem. Opera-
cja przebiegła prawidłowo i do tej 
pory wszystko jest dobrze”.

Pani Halina zaprenumerowa-
ła „Rycerza Niepokalanej” i jest 
stałą czytelniczką miesięcznika. 
„Codziennie modlę się  za wsta-
wiennictwem Sługi Bożego We-
nantego Katarzyńca i powierzam 
mu sprawy mojej rodziny. Proszę 
o modlitwę za mnie i moją ro-
dzinę” – czytamy w świadectwie 
kobiety.

mip

Wszystko 
jest dobrze
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Tomasz P. Terlikowski

Kilka tygodni temu Stolica Apo-
stolska uznała, że Wenanty Katarzy-
niec jest czcigodnym sługą Bożym. 
A ja nie mam wątpliwości, że gdy już 
uda się zakończyć proces beatyfika-
cyjny, będzie z pewnością jednym 
z ważniejszych polskich wstawien-
ników. Już teraz, choć Sługą Bożym 
został oficjalnie uznany zaledwie 
kilka tygodni temu, u jego grobu 
dzieją się liczne cuda, a on sam, 
choć bez rozgłosu pomaga wielu 
ludziom. Mnie też kilka razy w ży-
ciu pomógł, choćby w procesach, 
którymi jakiś czas temu ścigali mnie 
aborcjoniści. Od tego momentu 
wiem, że warto mieć go po swojej 
stronie. I to mimo iż za życia nie był 
jakimś powszechnie znanym kazno-
dzieją czy ewangelizatorem.

NOŚ PRZY SOBIE MIECZ MARYI
Nowy polski Sługa Boży był gorliwym spowiedni-

kiem i kaznodzieją, wychowawcą nowicjuszy i kleryków. 
Jego kazania, choć od ich wygłoszenia upłynął prawie 
wiek, nadal pozostają aktualne. „Noś przy sobie miecz 
Maryi, tj. różaniec. Odmawiaj go pobożnie, bo to jest 
broń potężna przeciwko wrogom zbawienia” – mówił 
do wiernych. A w innym kazaniu prosił ich, by – pośród 
zajęć dnia – nie zapominali o wieczornym rachunku 
sumienia. „Prawda, że musicie przez cały dzień praco-
wać i troszczyć się jak Marta około wielu spraw – ale 
czy przynajmniej wieczorem po pracy nie moglibyście 
przez kilka chwil zastanowić się nad sobą i spytać, jakie 
jest moje życie? Czy podobam się Bogu?” – napominał. 
W jego kazaniach nie brakło także napomnień przeciw 
cudzołóstwu i nieczystości. „A dlaczego większa część 
ludzi dorosłych, jak utrzymuje św. Remigi, idzie na potę-
pienie za grzech nieczystości? Bo się nie chwyta środków 
przeciwnych temu grzechowi, tj. postu, unikania okazji 
i modlitwy” - zaznaczał. 

Przyjaciel na trudne chwile

Wenantego 
poznałem przez 
Kalwarię Pacławską. 
I, choć stało 
się to zaledwie 
kilka lat temu, 
to teraz już wiem, 
że warto go mieć po 
swojej stronie.
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Pani Justyna opowiada, że ma swój osobisty kult do 
o. Wenantego odkąd zaczęła jeździć do Kalwarii Pacław-
skiej. – Kiedy tylko usłyszałam o o. Wenantym, zauważyłam 
zbieżność dat – on zmarł 31 marca 1921 roku, a ja siedem-
dziesiąt lat później brałam ślub. To nas jakoś połączyło. 
Pomyślałam też sobie, że do niego o pomoc nie ucieka się 
tak wiele osób jak do innych świętych, więc może będzie 
łatwiej coś wyprosić – śmieje się kobieta.

I tak pani Justyna zwracała się o pomoc w różnych 
sprawach. Zakupiła książeczkę „Sługa Boży Wenanty Ka-
tarzyniec. Myśli na każdy dzień” i włożyła do niej obra-
zek z modlitwą o wyproszenie łask. – W sobotę wróciły-
śmy z Franciszkańskiego Spotkania Młodych z Kalwarii, 
a w poniedziałek Paulina miała egzamin. Gdy córka poje-
chała zdawać, ja padłam na kolana i prosiłam Wenantego 
o pomoc. Po jakimś czasie Paulina zadzwoniła z radosną 
nowiną – zdała egzamin. Nie miałam wątpliwości, komu 
to zawdzięczamy, wiem przecież, jak ciężko jest zdać ten 
egzamin. Tu udało się już za pierwszym razem. Pomógł 
nam o. Wenanty, co do tego nie mam żadnych wątpliwo-
ści – mówi pani Justyna, dodając, że wciąż – w różnych 
sytuacjach – prosi o. Wenantego o pomoc.

mip

W CIENIU  
KALWARYJSKIEJ PANI
Po wojnie, a dokładnie 

po przesunięciu granic, kult 
Wenantego zaczął przygasać. 
Ale nigdy nie umarł. I zawsze 
(nawet wtedy, gdy była ona, 
jako teren przygraniczny, 
trudno dostępna dla wier-
nych) do Kalwarii Pacławskiej 
przybywali ludzie, którzy 
chcieli właśnie temu skrom-
nemu franciszkaninowi 
konwentualnemu powierzyć 
swoje problemy i jego pro-
sić o wsparcie. Inna sprawa, 
że niemal zawsze modlitwa 
ta wiązała się z modlitwą 
przed obliczem Kalwaryjskiej 
Matki Bożej. Jeśli więc do 
cudu dochodziło, to czę-
sto przypisywano go Maryi, 
a nie Jej skromnemu słudze, 
który tak za życia, jak i po 
śmierci, pozostawał w cieniu. 

Ci jednak, którzy się 
z nim zaprzyjaźnili, którzy 
proszą go o wsparcie, wiedzą, 
że jest on potężnym orę-
downikiem. Mnie samemu 
kilkukrotnie ratował skórę, 
i to w sytuacjach zdawało-
by się bez wyjścia. To samo 
mówią kalwaryjscy francisz-
kanie konwentualni, którym 
on nieustannie w różnych 
dziełach – tak „służbowych”, 
jak i prywatnych – pomaga. 
Wiele wskazuje więc na to, że 
ten prosty kapłan może stać 
się polskim św. Charbelem, 
który nieznany za życia, sła-
wę zdobywa później. Ale już 
teraz warto się modlić za jego 
wstawiennictwem. Jeśli go 
nie znacie, warto wybrać się 
do Kalwarii Pacławskiej i za-
przyjaźnić z nowym polskim 
Sługą Bożym. 

Tomasz P. Terlikowski, mip

Wymodlone 
prawo jazdy

Pani Justyna 
Przybylska  
z Jasieńca 
wymodliła dla 
swojej córki łaskę 
– Paulina zdała na 
prawo jazdy już 
przy pierwszym 
podejściu.
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Wenanty Katrzyniec wśród kleryków (siedzi w środku)

Widzę w nim wzór
Poznałem tę postać na no-

wicjacie w Kalwarii Pacławskiej 
w 2010 roku. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdybym należał do kra-
kowskiej prowincji Franciszkanów, 
bo krakowscy nowicjusze właśnie 
tam odbywają swój etap forma-
cji. Ja będąc z prowincji gdańskiej 
trafiłem do Kalwarii (na pewno nie 
przypadkowo!), bowiem w tamtym 
czasie przez jedną kadencję zarzą-
du prowincji byliśmy tam wysyłani 
na nowicjat. Moją uwagę zwróciła 
postać spoczywająca w podcieniach 
kościoła. Potem – z czytanki ducho-
wej „Cichy bohater” o. Cecyliana 
Niezgody – poznałem jego życiorys. 
To był początek zainteresowania 
osobą Wenantego. Wtedy dowie-
działem się, że był on przyjacielem 
św. Maksymiliana Kolbego, którego 

wybrałem sobie parę lat 
temu jako patrona w dniu 
bierzmowania. Kolejny ciekawy 
„sznurek”, ciągnący do Wenantego.

Podczas wspomnianego nowicjatu w osobistej 
modlitwie prosiłem ojca Wenantego, żeby był patronem 
mojej formacji. Podobną modlitwę zaniosłem wtedy 
także do bł. Rafała [Chylińskiego], bo wiedziałem, że mój 
następny etap formacji przypadnie na łódzkie Łagiew-
niki, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Jego 
wstawiennictwo dyskretnie towarzyszy mi w życiu przez 
pomoc w sprawach wydawniczych (podobnie jak Mak-
symilian zawierzał sprawy wydawnicze Wenantemu), bo 
współtworząc czasopismo seminaryjne „Nasze Życie” czy 
inne artykuły i prace zawsze prosiłem na początku o jego 
pomoc w przyjęciu natchnień i wyrabianiu się na czas. 
Nie mam jednak szczególnych łask związanych z jakimiś 
uzdrowieniami itp. 

Staram się naśladować jego przykład. Zaskoczy-
ło mnie to, że mam z nim pewne wspólne cechy. Tak 
jak Wenanty, spisuję do zeszytu swoje przemyślenia 
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Rodzina 
i krewni ojca 

Wenantego

Z różańcem w ogrodzie
– Ojciec Wenanty był kuzynem mojej mamy, która często go 

wspominała i opowiadała o jego pobożności. Moja mama - Józefa 
Skotnicka z domu Katarzyniec – urodziła się w 1905 roku. Była 
więc młodsza od ojca Wenantego o szesnaście lat. Mieszkała 
wraz z moimi dziadkami i rodzeństwem w miejscowości Batiaty-
cze w gminie Kamionka Strumiłowa. Tam właśnie, podczas po-
bytu na urlopie w okresie wakacji, odwiedził ich ojciec Wenanty.

Mama była wówczas małą dziewczynką. Mogła mieć około 
5-6 lat. Jedyną rzeczą, jaka jej utkwiła w pamięci, to postać ojca 
Wenantego przechadzającego się po ogrodzie podczas burzy. 
Zapamiętała, że w ręku trzymał różaniec i był pogrążony w mo-
dlitwie. Wspominała też, że ponoć na grobie ojca Wenantego 
w zimie wyrosła biała lilia. Miało to być uznane za cud.

Z tego co opowiadała mi mama, rodzina Katarzyńców była 
bardzo pobożna. Zarówno rodzice ojca Wenantego jak i moi 
dziadkowie. Zresztą ona sama większość czasu spędzała na czy-
taniu Pisma Świętego i modlitwie na różańcu. [Czyniła tak] do 
końca życia, a zmarła mając 94 lata – w 1999 roku.

Myślę, że Sługa Boży ojciec Wenanty przyczynił się również 
do powołania kapłańskiego syna mojej kuzynki. Bardzo chciała-
bym dożyć dnia jego beatyfikacji.

Helena Kubicz

i konferencje usłyszane 
podczas dni skupienia, in-
teresuję się także historią 
naszego zakonu i liturgią. 
Jako dziecko też „bawiłem 
się w księdza”, odpra-
wiając „Msze w domu”; 
od najmłodszych lat też 
byłem ministrantem 
i moje powołanie brało się 
z bliskości ołtarza i prze-
żywania obecności Jezusa 
Eucharystycznego.

W Wenantym widzę 
wzór nie tylko dla siebie. 
Każdy może od niego 
wziąć przykład heroicz-
nego realizowania tego, 
co zwyczajnie do nas 
należy w prozie życia. 
W ten sposób zwyczajne 
zadania stają się miejscem 
uświęcenia. Chciałbym, 
żeby Kościół wyniósł go 
na ołtarze, aby ten cichy 
zakonnik, dzięki któremu 
m. in. mamy św. Mak-
symiliana, który prze-
żył Wenantego i jednak 
swoją ofiarą prześcignął 
go „w dobrych zawodach”, 
był orędownikiem w róż-
nych naszych sprawach, 
zwłaszcza tych zwyczaj-
nych. Wiele podziękowań 
publikowanych w „Ry-
cerzu Niepokalanej” od 
początku jego powstania, 
mówi o tym, że pomógł 
w znalezieniu pracy czy 
mieszkania. Dziś to nadal 
aktualny problem. Moim 
marzeniem jest przyczynić 
się do beatyfikacji Wenan-
tego. Jeśli jest to wola Boża 
– niech tak się stanie.

o. Bartłomiej 
M. Ewertowski OFMConv

opr.mip
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Kościół franciszkanów we Lwowie

– Po kilku latach zawiozłem pewne 
kobiety do o. Grzegorza Sroki, który leczył 
ziołami w Kalwarii Pacławskiej. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy zobaczyłem grób 
o. Wenantego. Od tej pory gdy byłem gdzieś 
w tamtych stronach, zawsze zaglądałem do 
o. Wenantego. A później po napisaniu do „Ry-
cerza Niepokalanej” zostałem zaproszony na 
wspólne modlitwy o beatyfikację o. Wenante-
go – rozpoczyna swoją opowieść Jan Paluch.

Przez 20 lat z br. Józefem z Koszalina 
spotykali się na modlitwie wspólnej z fran-
ciszkanami. Niezapomnianym do dziś przeży-
ciem była wizyta „za klauzurą”. – To było coś 
niezwykłego dla zwykłych ludzi. Zabierałem 
przez kilka lat najmłodszego syna Grześka, 
a później wnuka Filipa. Polecałem i dalej pole-
cam Bogu za wstawiennictwem o. Wenantego 
różne sprawy m.in. zdrowie córki Ani która 
przeszła tyle groźnych chorób (niektóre nie 
zostały wyleczone, ale dziewczynka funkcjo-
nuje) i była kilka razy na pieszej pielgrzymce 
Zamojskiej (co by powiedzieli lekarze?). Przez 
20 lat polecałem moją pracę, niezbyt bez-
pieczną przez odpowiedzialność finansową. 
A było trudno, bo gdy nie chciałem się sprze-
dać i donosić na kolegów, to byłem mocno 
ścigany, ale Pan dopomógł i już jestem na 
emeryturze. Jestem pewny, że o. Wenanty był 
ze mną cały czas, bo modlę się do niego, 
proszę i dziękuję codziennie. Zauważyłem, 
że jeśli komuś dałem obrazek i powiedziałem 
coś o o. Wenantym, to ludzie modlą się do 
niego, chociaż wydawało by się, że ten cichy 

franciszkanin mało może. A tak nie jest – 
mówi Jan Paluch, dodając, że dziękując Bogu 
za o. Wenantego dziękuje także za ludzi, 
których dzięki niemu poznał. – Dziękuję Ci, 
o. Wenanty za wszystko i pamiętaj o mnie 
i moich bliskich, szczególnie o wnukach Fi-
lipie i Hani. Czekamy na Twoją beatyfikację. 
Dla mnie już dawno jesteś święty – kończy 
swoje świadectwo mężczyzna.

mip

Nieprawda, 
że mało może
Jan Paluch w latach siedemdziesiątych 
XX wieku w pewnym starym domu, 
wśród starych książek, znalazł folderek 
z 1933 roku ze zdjęciem o. Wenantego 
i modlitwą. Ujęły go ciepło i dobro płyną-
ce z tej fotografii. 
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Stół w seminarium we Lwowie, 
przy którym nauczał o. Wenanty

Urzekła mnie opinia jego przyjaciela – św. Maksymiliana, 
który powiedział o nim: „nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, 
ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny”. Swoim 
życiem o. Wenanty pokazał, że heroiczna wierność obowiąz-
kom swojego stanu, tym, do których się zobowiązaliśmy 
wystarczy, by podobać się Bogu. Trzecią rzeczywistością zwią-
zaną z o. Wenantym, która stała się mi bliska są jego pisma. 
Notatki uczynione przez młodego zakonnika ukazują głębię 
jego duchowości oraz duchową walkę w wierności Panu Bogu. 
Walka o wierność doprowadziła go do spisania postanowienia 
rekolekcyjnego, które brzmiało: „Wyrzeknę się wszystkiego, 
choćby mi to nie wiem jak drogie było, jeśli mi przeszkadza 
w zbawieniu duszy”.

Od pierwszego spotkania z o. Wenantym poprzez nowi-
cjacką lekturę minęło 14 lat. Dziś mogę zdecydowanie powie-
dzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Wszystkie intencje i sprawy 
powierzane mi przez innych oraz moją prośbę o wierność 
Panu Bogu każdego dnia przedstawiam  o. Wenantemu. Wie-
rzę, że to, iż dziś jestem kapłanem i zakonnikiem  jest w dużej 
części zasługą Sługi Bożego. O. Wenanty nie jest biernym przy-
jacielem. Mogę zaświadczyć, że w prawie każdej zanoszonej do 
niego prośbie zostałem wysłuchany. Nawet te, po ludzku nie 
wysłuchane, z czasem rozwiązywały się „po Bożemu”. W na-
szej przyjaźni staram się nie być dłużny. Każdego dnia sło-
wami nowenny proszę o beatyfikację o. Wenantego. Wierzę, 
że już niedługo Pan Bóg w swojej łaskawości wysłucha naszej 
modlitwy i dokona cudu wyproszonego przez o. Wenantego 
i wyniesie go do chwały ołtarzy.

o. Michał M. Chylak
opr. mip

Jesteśmy  
przyjaciółmi

Ojca Wenantego 
Katarzyńca poznałem 
dzięki lekturze książ-
ki „Cichy Bohater” 
o. Cecyliana Niezgo-
dy. Było to w czasie 
nowicjatu, kiedy 
poprzez lekturę po-
znaje się m.in. wybit-
ne postacie zakonu 
franciszkańskiego. 
Ojciec Wenanty od 
razu stał mi się bli-
ski. Jego spokojne, 
niczym nie wyróżnia-
jące się życie stało 
się dla mnie wzorem 
z kilku powodów. 
Po pierwsze o. We-
nanty żył całkiem 
niedawno. Nie jest 
przykładem zakonni-
ka średniowiecznego 
– odległego, ale ży-
jącego współcześnie, 
w warunkach podob-
nych nam. 
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Konfesjonał z kościoła 
w Czyszkach

Pani Irena w styczniu br. pisała: „Dziękuję Panu Jezusowi Mi-
łosiernemu, Maryi Niepokalanej i o. Wenantemu Katarzyń-
cowi za uproszenie poprawy zdrowia mojemu bratu, który 
ma 75 lat. Brat na skutek upadku miał złamane biodro. Po 
przeprowadzonym zabiegu znajdował się w bardzo ciężkim 
stanie. Nie było z nim żadnego kontaktu. Wszystko wska-
zywało na to, że może nie przeżyć. W jego intencji zostały 
odprawione Msze święte, modliły się także siostry domini-
kanki. Ja modliłam się na Różańcu, odmawiałam Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i do Najświętszych Ran Pana Jezusa oraz 
odprawiłam Nowennę do Trójcy Przenajświętszej, aby wy-
prosić łaskę zdrowia dla mojego brata za wstawiennictwem 
sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca”.

***

Z kolei Elżbieta Cz. z Buska-Zdroju, wierna czytelniczka 
„Rycerza Niepokalanej” od dwudziestu lat, wyznała, że 
niejednokrotnie znajdowała w artykułach sposób na rozwią-
zywanie trudnych spraw. „Tak było, kiedy mając już dwójkę 
„odchowanych” dzieci, niespodziewanie zaszłam w ciążę. 
Byłam przerażona. Tym bardziej, że moja poprzednia ciąża 
niemalże skończyła się tragicznie. W tym czasie w „Ry-
cerzu” natrafiłam na artykuł o św. Józefie, jako patronie 
trudnych spraw. Zwróciłam się do niego o pomoc i w moim 
sercu zapanował spokój i radosne oczekiwanie na narodziny, 
jak się okazało, wymarzonego przez męża syna. Otrzymał 
imię Józef. Tak było również, kiedy sąsiadka straciła pracę. 
W „Rycerzu” moją uwagę zwrócił artykuł o o. Wenantym 
Katarzyńcu. Jeszcze w trakcie czytania przedstawiłam mu 
swoją prośbę i problem został rozwiązany”.

***

W październiku 2015 roku Babcia Krystyna z Przemyśla 
dziękowała Matce Bożej za dar macierzyństwa dla córki Basi. 
„W czerwcu 2010 roku córka wyszła za mąż i bardzo szyb-
ko znalazła się w stanie błogosławionym, co było radością 
całej rodziny. Radość jednak nie trwała długo. Córka szybko 
straciła dziecko. Prawie co roku córka zachodziła w ciążę, 
ale nie udawało się jej donosić dziecka. Krzyż stał się udzia-
łem tego młodego małżeństwa. W końcu w czerwcu 2015 
roku na świat przyszły upragnione dzieci, bliźniaczki: Kasia 
i Wiktoria. Urodziły się w ósmym miesiącu ciąży przez ce-
sarskie cięcie. Ich życie było zagrożone, podobnie jak i życie 
mojej córki Basi. Po prawie dwóch miesiącach córka wraz 
z dziećmi wróciła do domu. Za tę łaskę szczególnie dziękuję 
słudze Bożemu o. Wenantemu Katarzyńcowi, przyjacielowi 
św. Maksymiliana, gdyż to przez jego wstawiennictwo prosi-
łam Pana Boga o dar macierzyństwa dla córki”.

Łaska 
za łaską

Czytelnicy „Rycerza 
Niepokalanej” w cza-
sie ostatnich dwóch 
lat nadesłali świadec-
twa otrzymanych łask 
za wstawiennictwem 
o. Wenantego Kata-
rzyńca. 
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Obecne miejsce pochówku o. Wenantego Katarzyńca 
w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

O wymodlonej łasce zaświadczyła 
także w listopadzie 2015 roku Babcia 
Maria z Kwidzyna. Kobieta napisała: 
„W »Rycerzu Niepokalanej« z miesią-
ca kwietnia przeczytałam o o. We-
nantym Katarzyńcu. Postanowiłam 
poprosić go o pracę dla wnuczki. Od-
mówiłam nowennę. W ciągu dwóch 
tygodni wnuczka znalazła pracę. Od 
tej pory co dzień modlę się do o. We-
nantego. Dziękuję za pomoc”.

***

W maju 2015 roku „Rycerz Nie-
pokalanej” opublikował także świa-
dectwo babci Ewy z województwa 
świętokrzyskiego. „Serdecznie dzię-
kuję Panu Jezusowi i Maryi Niepoka-
lanej za łaski i opiekę w życiu moim 
i moich bliskich. Nie zawsze byłam 
pobożna. Gdy byłam młoda, zapo-
mniałam o Panu Bogu. Nie chodziłam 

do kościoła, ani się nie modliłam. Założyłam rodzinę, 
na świat przyszły moje dzieci. Mąż jest człowiekiem 
pobożnym i dobrym. Znalazłam radość i szczęście w Mi-
łosierdziu Bożym. Jestem ogromnie wdzięczna Panu 
Jezusowi i Maryi za dar wiary i powrotu do Kościoła. Za 
mój brak wiary zasłużyłam na karę, a nasz najukochań-
szy Ojciec w niebie daje mi obfite łaski i okazuje tyle 
miłosierdzia. Pan Jezus wejrzał na mojego syna i we-
zwał go do kapłaństwa. Dziękuję, Jezu, za Twoją Miłość. 
Dziękuję również z całego serca Panu Jezusowi i Maryi 
za troje dzieci i wnuki. Najmłodsza wnuczka, według 
badań i przewidywań lekarzy, miała urodzić się bardzo 
upośledzona. Córka mogła również całkowicie utracić 
to dziecko, bo w  jej krwi wykryto utajoną różyczkę. 
Ta choroba może uszkodzić płód. Modliliśmy się z całe-
go serca o donoszenie tego dziecka. Na świat przyszła 
śliczna, zdrowa, mądra dziewczynka. Teraz jest Rycerką 
Niepokalanej wraz ze starszym bratem i rodzicami. Tak-
że ja należę do Rycerstwa Niepokalanej i dwie starsze 
wnuczki również. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Panu 
Bogu, Maryi i o. Wenantemu Katarzyńcowi, do których 
modliła się córka i zięć przed narodzinami wnuczki. Co 
dla ludzi niemożliwe, dla Pana Boga jest możliwe”.

mip
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– Kult męczenników rozwinął się u nas 
„przypadkiem”, gdy w internecie znalazłam in-
formację, że w sobotę 4 grudnia jest Msza św. be-
atyfikacyjna o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego. Zaczęłam szukać informacji 
o nich. Wystarczyło mi, że zginęli z rąk terrory-
stów. Grupa, która od września 2015 roku modliła 
się o nawrócenie terrorystów, obrała sobie tych 
błogosławionych za szczególnych orędowni-
ków. I tak – przekazując informacje koleżanka 
koleżance a kolega koledze – znalazło się wielu 
chętnych, by dołączyć do tej modlitwy. W tej 
chwili jest nas 80 osób. W marcu rektor Polskiej 
Misji Katolickiej zatwierdzil naszą grupę. Nie 
spotykamy się regularnie. Każdy sam modli się 
dziesiątką różańca w domu. Są też całe rodziny, 
które modlą się razem. Każdy ma swoją tajemni-
cę różańcową – opowiada kobieta. 

Łaska 
pokoju
Pani Irena z Belgii opo-
wiada o łasce pokoju, jaką 
wymodliła za wstawien-
nictwem franciszkańskich 
błogosławionych męczen-
ników: o. Michała Tomasz-
ka i o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego.
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P R E N U M E R A T A

W NUMERZE SIERPNIOWYM:

Sanktuarium 
Matki Bożej 

Sulmierzyckiej

Już wtedy, gdy był zamach 
terrorystyczny w Belgii,  pani Irena 
mówiła o pomocy i wstawiennic-
twie polskich franciszkanów.  – Na 
efekty modlitwy różańcowej za ich 
wstawiennictwem nie musiałam dłu-
go czekać. Modlitwa ta dała mi wiele 
pokoju wewnętrznego, zgody na wolę 
Bożą. Relikwie, które miałam zawsze 
przy sobie, dodawały siły. Gdy był za-
mach w Brukseli, wszyscy płakaliśmy 
nad ludzką nienawiścią, ale nie było 
we mnie lęku. Nic. Całkowity pokój. 
Żadnego buntu. Szliśmy z synem 
przez najgorsze dzielnice pieszo 
przez półtorej godziny, bo nic nie 
jeździło. Trzymałam w ręce relikwie 
i modliliśmy się całą drogę za przy-
czyną męczenników. Błogosławiliśmy 
wszystkich po drodze: policję, straż, 
pogotowie, ludzi. Wszystko w pokoju 
serca. Wszyscy dziwili się moją reak-
cją, bo po zamachach w Paryżu była 
panika. Przez trzy lata nie wsiadałam 
do metra, a teraz w piątek - trzy dni 
po zamachach – jechałam metrem, 
nosząc ich relikwie zawsze i wszędzie 
– wyznaje kobieta i dodaje, że dziś 
żyją bardzo spokojnie. – Czasem po-
jawia się jakiś lęk, myśl, czy wrócę do 
domu, czy zobaczę  jeszcze moje dzie-
ci. Wszystko jednak w zaufaniu. Nie 
wiemy, co nas spotka, ale miejmy 
nadzieję, że tylko dobro – podkreśla.

mip



APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW  
o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka  

i ochronę macierzyństwa

Apelujemy do Posłów i Senatorów RP o noweliza-
cję ustawy „O planowaniu rodziny” z dnia 7 stycznia 
1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapi-
sów dopuszczających możliwość zabijania poczętych 
dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie 
życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez 
względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczę-
cia. Opowiadamy się też za utrzymaniem niekaralno-
ści kobiety – matki dziecka poczętego.

Apelujemy też o kompleksową i możliwie pełną 
opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. W tym 
kontekście pragniemy zwrócić uwagę na konieczność 
zapewnienia stosownego wsparcia kobietom w ciąży, 
które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy 
też życiowej. Postulujemy też objęcie tych osób progra-
mem świadczenia rodzicielskiego już od chwili zare-
jestrowania ciąży. Jednak najbardziej zdecydowanej 
pomocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży proble-
mowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatal-
nie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża 
jest skutkiem przestępstwa. Konieczna jest dla nich 
specjalna pomoc medyczna, materialna, psychologicz-
na i prawna. Ze swojej strony, w miarę swoich możli-
wości, zapewniamy wsparcie i pomoc na każdym etapie 
przygotowania, uchwalania i wdrażania tego tak po-
trzebnego programu.

UZASADNIENIE:
Funkcjonująca od 23 lat ustawa 

„O planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania ciąży” 
z 7 stycznia 1993 r. z jednej strony 
anulowała narzuconą w warunkach 
komunistycznego terroru ustawę 
z 27 kwietnia 1956 r., zezwalającą na 
zabijanie poczętych dzieci i wpro-
wadziła generalną ochronę życia 
poczętych dzieci, z drugiej strony 
jednak dopuściła aborcję w trzech 
wyjątkowych przypadkach, gdy: 

1. ciąża stanowi zagrożenie dla 
życia lub zdrowia kobiety cię-
żarnej; 

2. przesłanki medyczne wska-
zują na duże prawdopodobień-
stwo poważnej choroby czy 
niepełnosprawności poczętego 
dziecka; 

Wypełniony formularz apelu prosimy przesłać pod adres: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia,  
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań. Podpisy można także składać przez internet: www.kochamykazdedziecko.pl

Lp. Imię Nazwisko
ADRES

Podpis
kod pocztowy, miejscowość ulica, nr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Popieram APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW
o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Obrony Życia w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Polska Federacja Obrony Życia informuje, iż administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Polska Federacja Obrony Życia z siedzibą w Poznaniu, ul Forteczna 3, 61-362 P-ń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wypełniony formularz APELU prosimy o przeslanie na adres: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia • ul. Forteczna 3 • 61-362 Poznań

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926). Polska Federacja Ruchów Obrony Życia informuje, że administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Forteczna 3, 61-326 Poznań. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Lp.  Imię Nazwisko ulica i nr miejscowosć, kod pocztowy podpis

1

2

3

4



www.wydawnictwoaz.pl/sklep/       
ZAMÓWIENIA: tel. 664 168 808

Czytajmy 
wartościowe 
książki

19,90 zł

19,90 zł

3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 
powstała w wyniku czynu zabronionego. Należy 
tu podkreślić, że obrońcy życia zawsze doma-
gali się i nadal się domagają pełnej ochrony 
życia każdego poczętego dziecka, bez wyjątków.

Pomimo swej niekonsekwencji, obowiązująca 
od ponad dwudziestu lat ustawa w istotny sposób 
przyczyniła się do wzrostu szacunku wobec życia 
poczętych dzieci. Wielokrotnie zmniejszyła się 
liczba aborcji, poprawił się stan zdrowia kobiet 
oraz rodzących się dzieci. Trzeba podkreślić, że 
te dobre rezultaty osiągnięto bez wprowadzania 
sankcji karnych dla kobiet dopuszczających się 
nielegalnej aborcji. Ustawodawca uznał bowiem, że 
kobieta wskutek różnorodnych konsekwencji psy-
chicznych i fizycznych, sama staje się, obok dziecka 
poczętego, ofiarą aborcji.

Badania opinii społecznej z ostatnich lat wskazu-
ją, że większość Polaków opowiada się za prawem do 
życia wszystkich, bez żadnych wyjątków, poczętych 
dzieci. Opowiadają się oni za prawem do życia dla 
poważnie chorych czy niepełnosprawnych nienaro-
dzonych dzieci, uznają także fakt, że zabicie dziec-
ka nie jest właściwym rozwiązaniem dla leczenia 
kobiety – matki poczętego dziecka. Co do niezwykle 
rzadkiej sytuacji, w której „zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego”, nie można godzić się na pozbawienie 
życia poczętego dziecka tylko dlatego, że jego ojciec 
jest podejrzany o dokonanie przestępstwa.

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem 
każdego człowieka: zdrowego i chorego, sprawnego 
i niepełnosprawnego, narodzonego i nienarodzo-
nego. To ponadwyznaniowe prawo zapisane jest 
m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
ONZ (1948 r.) art. III: „Każdy człowiek ma prawo do 
życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.) 
art. 38: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu 
człowiekowi prawną ochronę życia”. Współczesna 
nauka, medycyna potwierdza jednoznacznie fakt 
naukowy: życie człowieka zaczyna się w momen-
cie poczęcia.

Pomóż ocalić dzieci i matki. Dzisiaj!
Nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401 



Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który ubogacasz 
Kościół swoimi darami, wynieś na ołtarze 
Sługę Twego Wenantego, jeśli to jest zgodne 
z Twoją Najświętszą Wolą, mnie zaś udziel łaski..., 
o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem  
Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca należy zawiadomić:

Klasztor 00. Franciszkanów, Kalwaria Pacławska, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie

W nidzielę 7 sierpnia 2016 r. w Kalwarii Pacławskiej odbędzie się Dzień Modlitw o Beatyfikację 
Czcigodnego Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca. Na wszystkich Mszach świętych 

(7:30, 9:00, 11:00, 16:00 i 18:00) homilie poświęcone osobie Ojca Wenantego będą głoszone przez 
franciszkańskiego diakona z Łodzi. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i obecności w sanktuarium.


