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Nr 59 Wielkanoc 2021 

 

„Czas płynie i płynie, rok mija za rokiem, a każda chwila posuwając 

nas jednym krokiem więcej ku wieczności – drogą jest do Boga.  

Na tej wielkiej drodze ogólnej snuje się każdemu osobno drożyna: 

każda pojedyncza dusza ma swoją” 

Bł. Marcelina Darowska 
 

mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
mailto:beatar077@gmail.com


Nr 59 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         1 

  

 „… Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo … 

…Bądź wierny !  Idź !”                                                                                    

 (Zbigniew Herbert – Przesłanie Pana Cogito) 

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy „Kurierka” – członkowie KZJ i nie tylko ! 

Wielkimi krokami zbliża się kolejna Wielka Noc – Noc największego cudu, której 

zawdzięczamy samą istotę naszej wiary. Bo przecież  „…gdyby Chrystus nie 

zmartwychwstał, próżna byłaby wiara nasza…” 

A tymczasem wydaje się, że czas obecny staje się dla nas sprawdzianem, próbą na ile 

rzeczywiście ważna  jest dla nas wiara i czy potrafimy głośno bronić jej i Kościoła, tak 

jak coraz głośniej są one atakowane przez  siły zła.  Siły, które usiłują nam wmówić, że 

zło jest dobrem, że wszystko jest względne, i że najwyższym dobrem jest moje własne 

szczęście, rozumiane jako zaspokojenie doraźnych zachcianek.  

Rzeczywistość jednak weryfikuje te teorie: przeżywanie pandemii i związanych z  nią 

ograniczeń pokazało dobitnie, jak ważna  jest międzyludzka solidarność i umiejętność wyrzeczenia się własnych 

przyjemności  i  niejednokrotnie zaparcie się siebie w imię pomocy chorym i potrzebującym.  Pokazało również, ilu jest 

ludzi zdolnych  do takich działań.  Wielu z nich wprost  mówi o motywacji wiarą. Osobiście myślę, że nawet ci, którzy się 

do takich motywacji nie przyznają, a nawet  deklarują się jako niewierzący, mają  jednak w sobie głęboko zakorzenione 

wartości  wynikające z  Ewangelii, bo przecież  cywilizacja europejska od setek lat z tego nurtu wyrosła i trzeba byłoby 

dużo wysiłku, złej woli i może … kolejnej rewolucji, żeby te chrześcijańskie wartości wyrwać i całkowicie odrzucić. 

Tak więc mamy dziś do czynienia z narastającą polaryzacją postaw, która nie pozwala na pozostawanie obojętnym, na 

zamknięcie się w swojej skorupce i nie reagowanie na zdarzenia w otaczającym nas świecie.  

Życzę więc nam wszystkim siły, odwagi i umiejętności do głośnego opowiedzenia się po właściwej stronie, do obrony 

odwiecznych wartości, które są obecnie coraz częściej w niewybredny i  –  trzeba to powiedzieć –  wręcz chamski sposób 

atakowane i poniewierane.   

I pomimo wszystko nie pozwólmy zabrać sobie radości z owej Wielkiej Nocy  –  tego największego Święta, kiedy się 

okazało, że „ … Nie zna śmierci Pan żywota”;  że możemy z wiarą oczekiwać spełnienia obietnicy: „…Adamie, … 

wejdziesz  w  niebo z szczęśliwymi dziećmi  twymi…” 

Niech nasze radosne „Alleluja !” rozlegnie się głośno, niech  będzie naszym  wyznaniem  wiary  i  niech trwa … ! 

W imieniu zarządu KZJ, Marta  Mieszkowska,  przewodnicząca  

W I A D O M O ŚC I  Z  N I E P O KA L A Ń S K I C H  D O M Ó W  

JAROSŁAW  
Ponieważ nie otrzymałam odpowiedzi na mój e-mail wysłany do S. Ksawery, zatelefonowałam do Jarosławia. Od 

siostry, która przyjęła telefon dowiedziałam się, że ten brak odpowiedzi spowodowany był chorobą S. Ksawery, ale 

że nie jest to koronawirus i mają nadzieję, że wkrótce siostra wyzdrowieje. Poza tym powiedziała, że życie w 

Jarosławiu płynie normalnie, nic specjalnie złego się teraz nie dzieje, szkoła do tej pory funkcjonowała - obecnie 

przechodzi na tryb on line zgodnie z ogólnymi zarządzeniami. Klasztor szykuje się do Świąt jak zazwyczaj. To tyle, 

co udało mi się uzyskać. 

Marta Mieszkowska 
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WIADOMOŚCI - SZYMANÓW 15.03. 

2021R. 
Nastał rok 2019. Swoją drogą nie miał wyjścia, musiał, 

taka jest kolej rzeczy.  Rok jak rok, jak wiele innych, a 

jednak inny... 

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie . . .” 

Morowe powietrze, jak dawniej nazywano zarazę, 

nadciągnęło, stało się faktem. Wydawało się, że w XXI 

wieku jest to niemożliwe i mało prawdopodobne. 

Początkowo widać było  niedowierzanie i sceptyczny dystans. Zaczęły napływać wieści, najpierw z odległego świata, 

a potem już z całkiem bliska: ...wirus zabija... –  agresywnie i bezwzględnie.  Pojawiły się zaskoczenie i strach, a obok 

refleksja o kruchej kondycji człowieka.  

Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu. Wystarczy, że wiatr go muśnie,   już    znika, i wszelki ślad po 

nim ginie. /z ps.103 /                                                                                                    

Ogłoszono pandemię, stan globalnego zagrożenia, zaraza zawładnęła  światem, a wirus odpowiedzialny za ten stan 

rzeczy otrzymał nazwę: COVID 19. / … a jednak 2019 r./ 

Zgromadzenie to instytucja, można powiedzieć, z pogranicza - jednej 

strony pochodzi od Boga i służy Jego celom, a z drugiej osadzone jest 

w konkretnej rzeczywistości, materialnym świecie. Biedy tego świata 

nie omijają klasztoru. Szymanowska wspólnota doświadczyła 

pandemii. Dzięki Bożej Opatrzności i pomocy materialnej  i duchowej 

wielu życzliwych ludzi,  w tym wychowanek, zwyciężyłyśmy Covid 19, 

który nas dopadł na przełomie listopada i grudnia. Do innych domów 

Zgromadzenia też zajrzała zaraza, przynosząc troskę i cierpienie, a 

w konsekwencji głębokie przeświadczenie, że Bóg jest nad nami.  

Wiele osób zwraca się do sióstr z prośbą o modlitwę o zdrowie..., o  

radość wieczną..., o wyratowanie od śmierci..., o cud uzdrowienia..., 

o nadzieję... i w wielu innych intencjach. 

Niektórzy naukowcy i eksperci twierdzą, że  ten wirus z nami zostanie 

i musimy zabezpieczyć się przed kolejnymi mutacjami. W odpowiedzi 

na te prognozy prosimy Boga wiernie i konsekwentnie, wspólnie i 

osobno –  za chorych, za lekarzy, za cały personel medyczny, za 

badaczy na uczelniach, za tych, którzy wracają do zdrowia i za tych, 

którzy odchodzą.... Prosimy za wstawiennictwem Tej, która nigdy nie 

opuszcza ... o Pani nasza. . . Orędowniczko nasza. . . Pośredniczko nasza . . . Pocieszycielko nasza . . . 

Tymczasem na niebie widać klucze powracających wędrownych ptaków. W szymanowskim  parku wiosna budzi się 

do życia, spod ziemi wychodzą  pierwsze kwiaty: przebiśniegi, zawilce, śnieżyczki, krokusy i wiele innych. Ptaki coraz 

głośniej radośnie śpiewają, umilając wiosenne spacery siostrom, i niestety, nielicznym gościom.  

Urodziwa wiosna  to także dziewczyny, które na krótko, jak jasny promyk światła, zawitały do szkoły, aby napisać 

próbne matury.  
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Nauczanie, zgodnie z rozporządzeniem, odbywa się zdalnie. Wszyscy tęsknią do czasów sprzed pandemii, do 

gwarnych korytarzy, spotkań kolejnych leci matury, pielgrzymów modlących się u stóp Matki Bożej Jazłowieckej, 

skupionych rekolektantów. 

Kochane Dziewczęta, zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, które znów przyjdzie nam przeżyć w tym 

trudnym czasie pandemii. Przygotowujemy się do nich przez modlitwę, pokutę, post i umartwienie. Uczestniczymy w 

pięknej liturgii wielkopostnej,  śpiewamy gorzkie żale, towarzyszymy Jezusowi podczas drogi krzyżowej.  

Korzystając z okazji nadchodzącej radości spotkania Zmartwychwstałego Pana, gorąco dziękujemy Wam, nasze 

Kochane Wychowanki, od których, w tym trudnym czasie choroby, otrzymałyśmy tyle ŻYCZLIWOŚCI i DOBROCI! 

Niech Bóg Wam wszystkim wynagrodzi obfitymi łaskami. W naszym Sanktuarium odbyły się już trzy Msze św. za 

naszych Dobroczyńców, o których codziennie pamiętamy w modlitwie.  

Niech te Święta będą dla nas wszystkich siłą i nadzieją, że Jezus Chrystus, Który cierpiał, umarł i zmartwychwstał, jest 

Panem śmierci i życia i ma moc uleczyć ten świat. 

Życzymy Wam tej siły od Zmartwychwstałego Pana na każdy dzień Waszego życia. Niech te święta dadzą 

nadzieję, że przyjdą lepsze czasy i tego Wam i sobie życzymy. 

Z darem modlitwy siostry niepokalanki z Szymanowa 

CO SŁYCHAĆ NA KABATACH? 

Przedszkole 

Czy  wiecie, ile dzieci jest w przedszkolu na Kabatach? 167. To wcale niemała 

liczba. W okresie epidemii przedszkole praktycznie cały czas działało. Praca 

szła według planu i była dostosowana do bieżącej sytuacji epidemicznej. Z 

tego powodu tradycyjne Jasełka nie odbyły się. Za to 6 grudnia 2020 r. teatr 

Eden przedstawił „Historię o  życiu św. Mikołaja” w sali widowiskowej. Po 

przedstawieniu, w każdej sali czekały na dzieci niespodzianki – świąteczne 

prezenty. Przed Świętami Bożego Narodzenia w grupach zorganizowano 

„wigilię” – przedszkolaki  składały sobie życzenia i śpiewały kolędy. Również 

Rodzicom przesłano życzenia wraz z opłatkiem i piernikową niespodzianką.  

8 lutego 2021 roku był Bal Karnawałowy „ Kraina Słodkości”. Przybyli na niego w mroźny dzień rycerze, policjanci, 

księżniczki, wróżki, motylki, kotki i kto tam jeszcze był z bajkowych postaci. W czasie balu dzieci wesoło pląsały a na 

koniec spałaszowały tytułowe słodkości. 
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Ale to nie koniec! Przedszkole planuje w marcu uczcić św. Józefa, patrona Tatusiów. Z tej okazji starsze grupy 

przygotowały scenki z życia św. Józefa: sen Józefa, narodziny Jezusa, ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu. Nagrane 

scenki to niespodzianka dla każdego Taty. W dniu tej uroczystości dzieci otrzymały ikonkę św. Józefa z Dzieciątkiem 

Jezus.  

22 marca przedszkolaki powitają Wiosnę. Dzieci starsze wraz z rodzicami przygotują wiersz lub piosenkę z potrzebnymi 

rekwizytami. Będzie to projekt „Wiosenna poezja”. Zaś młodsze grupy wybierają wiersz lub piosenkę o tematyce 

wiosennej.  

Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok została zakończona, jednak s. Gracjana zapewnia, że można jeszcze dopytywać 

o warunki przyjęcia (numer telefonu na stronie www.przedszkoleniepokalanek.pl ) 

Jak widać epidemia nie powstrzymuje fantazji sióstr i wychowawców, pomimo obostrzeń. Dzieci w przedszkolu nie noszą 

maseczek, ale każda grupa przebywa w innej sali. Siostrom i wychowawcom życzymy wielu nowych wspaniałych 

pomysłów do pracy z dziećmi a dzieciom wspaniałej zabawy! 

Szkoła. 

W szkole jest… 422 dzieci! Klasy 1-3 pracują stacjonarnie, a 

klasy 4-8 zdalnie ale są też tacy, którzy przychodzą do szkoły 

na lekcje, bo nauczyciele pracują w systemie hybrydowym. 

Jest to możliwe wtedy, gdy rodzice złożą taką prośbę. Są to 

głównie dzieci lekarzy czy wojskowych, ale nie tylko. Z reguły 

Siostry nikomu nie odmawiają. 

Sytuacja ta jest trudna dla nauczycieli, bo muszą swoją uwagę 

podzielić na tych, co pracują zdalnie i stacjonarnie. Ale też 

rodzice teraz jeszcze bardziej doceniają nauczycieli, od kiedy 

lekcje „weszły” do domu i mogą się im przysłuchiwać. 

Uważają, że kadra jest znakomita i ma bardzo dobre relacje 

z dziećmi. Część kadry prowadzi lekcje ze szkoły, bo tak jest 

nauczycielom wygodniej m.in. ze względów sprzętowych. 

11 lutego nie było jednak lekcji. W szkole odbył się Bal Karnawałowy. Przebiegł w atmosferze bajek i pączków oraz 

zabawy i tańców – każdej klasy w swoim gronie. 

A 17 lutego rozpoczął się Wielki Post. W Środę Popielcową dzieci z klas 1-3, nieliczne starsze, nauczyciele i rodzice 

uczestniczyli o godz. 8.15 we Mszy św. Tym razem inaczej wyglądał obrzęd posypania głów popiołem ze względu 

na pandemię. Ks. Dariusz, który prowadził Liturgię, wyjaśnił uczestnikom przebieg obrzędu i po  odmówieniu formuły 

„ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” oraz po pokropieniu w milczeniu popiołu, posypał nim głowy wiernych. 

W Wielkim Poście dzieci uczestniczą także we wtorki od 8.00 do 8. 25 w Gorzkich Żalach on-line a w piątki o 15.00 

stacjonarnie w Drodze Krzyżowej  w Kaplicy. Jest to dla nich wielką radością, bo mogą się wtedy spotkać. 

1 marca odbyły się rekolekcje dla klas 1-3, które miały niecodzienny przebieg. Prowadzone były przez ks. Jakuba, 

który na ten czas przybył specjalnie na Kabaty. Przywiózł z sobą wiele niecodziennych, czasem nie pasujących do 

Kaplicy, rekwizytów, takich jak skrzynka na narzędzia, gwoździe, brudna woda, parasol i młotek. Jak się okazało 

potrzebne były one by w interesujący sposób przekazać dzieciom naukę o grzechu.  

Dzieci miały też pracę w salach, gdzie przygotowywały 2 serca: czarne z grzechami i czerwone z dobrymi 

uczynkami. Na szczęście dzieciom łatwiej było uzupełniać serca z dobrymi uczynkami niż z grzechami!  

A przed obiadem obejrzały jeszcze film o Maryi. 

http://www.przedszkoleniepokalanek.pl/
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Następnego dnia swoje rekolekcje miały klasy 3 przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej. W czasie 

konferencji skupiono się na omówieniu Mszy św. i jej części. Dzieci obejrzały też film – „Największy z Cudów”, który 

wywołał wiele emocji. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne nawiązujące do tego filmu. 

Klasy starsze  7 i 8 miały dzień skupienia  8  marca. Była to też okazja, żeby chłopcy  złożyli życzenia Siostrom, 

Paniom Nauczycielkom i Koleżankom. W tym dniu ci, którzy przyszli  uczestniczyli  w kaplicy  w adoracji 

Najświętszego Sakramentu,  w krótkiej katechezie ks. Jakuba (saletyn) na temat  spowiedzi  oraz  we Mszy świętej. 

Była też okazja  do spotkania  z wychowawcą i koleżankami  i kolegami z klasy.  

Klasy 4-6  przyszły  na swoje rekolekcje  kolejnego dnia 9 marca. Także poprowadził  je ksiądz Jakub. Program  

przypominał ten  z poprzedniego dnia. Dzieci był  szczęśliwe, że  mogły przyjść do szkoły i  spotkać się  ze sobą.  

Jak wynika z opinii s. Leonardy – Dyrektorki szkoły, dzieci się na szczęście pandemią za bardzo nie przejmują. 

Wszystkim dzieciom, nauczycielom i Siostrom, życzymy zdrowia! 

 

C Z Y T E L N I A  

CAŁUN TURYŃSKI – ARGUMENTY ZA AUTENTYCZNOŚCIĄ 
Jesteśmy wprawdzie tuż tuż przed świętem Zmartwychwstania ale warto przypomnieć, może nawet po raz kolejny, o 

ustaleniach naukowych związanych z męką Chrystusa Pana. Poniżej przytaczam wyniki badań naukowców amerykańskich 

znalezione na Fb autorstwa Piotra T. Pawlika. Wyniki badań dotyczą Całunu Turyńskiego a opublikowane zostały w 

dwumiesięczniku katolickim „Miłujcie Się”. 

(argumenty przeciwne można przeczytać choćby w Wikipedii: Kościół katolicki ani większość innych chrześcijańskich 

Kościołów i związków wyznaniowych nie określa, czy jest to naprawdę całun, w który owinięto Jezusa Chrystusa. Przez 

większość z nich zostało to zostawione osobistym osądom wierzących[a]. Według oficjalnego stanowiska Kościoła 

katolickiego autentyczność całunu nie ma związku z prawdziwością nauczania Chrystusa.) 

PIOTR TOMASZ PAWLIK 19.02.2021 FB 

Amerykańscy naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych NASA po serii skomplikowanych badań Całunu wydali 

oświadczenie, w którym stwierdzają: „Dla nas, uczonych, możliwość sfałszowania odbicia Całunie byłaby większym cudem 

aniżeli Zmartwychwstanie Chrystusa, oznaczałaby bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV 

w., co chyba jest niedorzecznością”. 

• Naukowcy dzisiaj oceniają, iż prawdopodobieństwo tego, że Całun nie pochodził od ciała Jezusa Chrystusa, wynosi na 1 

do 10 miliardów ! 

• Całun nie został namalowany! Ilość barwnika odkryta na płótnie nie wystarczyła by nawet do namalowania jednej kropli 

krwi znajdującej się na Całunie ! 

• Wizerunek Jezusa Chrystusa na Całunie nie posiada periodyczności, czyli „kierunkowości”, „powtarzalności” jakichkolwiek 

ruchów narzędzia nakładającego barwnik (barwnik, którego oczywiście nie było..). Oznacza to, że nie mógł namalować 

go żaden artysta, gdyż nie można namalować obrazu bez użycia pędzla ani barwnika ! 

• Z odległości do 90 cm wizerunek Jezusa niknie. To również wyklucza namalowanie obrazu. Malarz nie mógłby malować 

w momencie, gdyby nie widział, a nie jest w stanie malować z odległości większej niż zasięg ręki ! 

 Wizerunek Chrystusa odbił się jedynie na powierzchownej warstwie płótna, nie wnikając w ogóle w wewnętrzne struktury 

materiału. Na całej powierzchni obraz jest niewiarygodnie delikatny, ma zaledwie 40 mikronów grubości ! A mimo to – co 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82un_Tury%C5%84ski#cite_note-uwaga-3
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wykazały badania przeprowadzone przy użyciu aparatury do badań kosmicznych – jest obrazem trójwymiarowym! Jest 

zaledwie muśnięciem, odpowiadającym grubości ściany komórkowej pojedynczego włókna materiału! 

• Kolejny i niemożliwy do wyjaśnienia fakt - brak jest śladów odrywania ciała Chrystusa od płótna - nie ma śladów 

przesunięcia drobinek krwi, które MUSIAŁYBY wystąpić, gdyby Tego martwego człowieka z Całunu ściągano. Cokolwiek, 

jeśli odrywa się z zaschniętej rany, nie odpada pod idealnym kątem prostym. To jest niemożliwe. Zawsze pod 

mikroskopem widać przesunięcia w różnych kierunkach ! 

• Badania genetyczne potwierdzają, że krew na Całunie ma 2000 lat ! 

• Ślady krwi, co również jest niewytłumaczalne, są nadal czerwone ! 

• Odnaleziona na nim krew składa się z hemoglobiny i daje pozytywny test na obecność surowicy i albumin, a więc bez 

wątpienia należy do człowieka ! 

• Badania genetyczne krwinek z Całunu, które przeprowadzili specjaliści od badań DNA, w sposób jednoznaczny datują 

wiek krwinek, a tym samym także wiek Całunu na pierwsze stulecie naszej ery, na czasy życia Jezusa Chrystusa ! 

• Ujawniono, że w skład substancji wizerunku wchodzi bilirubina. Wątroba rzadko uwalnia tą substancję do krwi. Dzieje się 

tak np. podczas ogromnego wysiłku jaki mógł być w czasie męki. 

• Układ plam krwi na Całunie był identyczny jak na Chuście z Oviedo ! Nie ma dziś wątpliwości, że oba te płótna 

okrywały tę samą osobę, tylko w innych momentach. Wszystkie ślady pozostawione na obu materiałach zgodne są również 

z biblijnym opisem męki, śmierci i pogrzebu Jezusa Chrystusa ! 

• Na całunie występuje grupa krwi AB. Grupę AB ma jedynie u 4-5% populacji ludzkiej, najczęściej natomiast jest 

spotykana wśród Żydów (18%) 

• Ślady na całunie zostały porównane z Tuniką z Argeneuil, gdzie pokrywały się z ranami na Całunie Turyńskim na 

plecach. Również ślady z Całunu Turyńskiego, Całunu z Manopello i Chusty z Oviedo idealnie się pokrywają ! 

• Na powiekach Jezusa Chrystusa odkryto dwie monety z brązu o średnicy 15 milimetrów. Pochodzą one z szesnastego 

roku panowania Tyberiusza, tzn. z roku 29-30 n.e. Po jej powiększeniu mikroskopem elektronowym okazało się, że to jest 

lepton Piłata. Leptony były bite w czasie, kiedy Piłat był namiestnikiem Palestyny, w latach 26 do 36 n.e. Jest również na 

niej napisane (w języku łacińskim): Cesarzowi Tyberiuszowi. 

• Na Całunie zidentyfikowano 58 różnych gatunków roślin, których pyłki zostały na nim. Spośród nich, tylko 17 stanowiły 

rośliny rosnące w Europie, pozostałe 41 charakterystycznych było natomiast dla flory Azji i Afryki. Istnieje natomiast tylko 

jeden obszar geograficzny, w którym spotyka się aż 38 z tych 41 rodzajów pyłków – jest to Judea ! 

• Splot tkaniny z której wykonany jest Całun jest identyczny ze splotem stosowanym w całunach pogrzebowych 

odnajdywanych w żydowskich grobach datowanych mniej więcej od 40 roku p.n.e. do 73 roku n.e. 

• Na całunie widać sam fakt biczowania oraz koronowania cierniem. Widać przebity bok, potwornie zniszczoną jamę 

brzuszną. Chrystus był maltretowany przed śmiercią. Miał rozbity łuk brwiowy, zmiażdżony nos, spuchnięte usta od 

uderzeń i złamaną kość jarzmową. Na Jego twarzy, pomimo ogromnego cierpienia, nie widać złości !! 

• Nie ulega wątpliwości, że człowiek z Całunu został przybity do krzyża. Gwoździe wbito w nadgarstki, by nie rozerwać 

rąk. Organizm był tak wyczerpany wcześniejszym biczowaniem i całą drogą krzyżową, że aż pękały pęcherzyki płucne. 

Ból podobny do rozrywanego serca i męki topielca ! Bezpośrednią przyczyną śmierci było niedotlenienie płuc, wlanie się 

płynu do osierdzia i pęknięcie serca ! 

• Wśród licznych dowodów potwierdzających autentyczność, znajdują się szczegółowe badania ran spod "korony 

cierniowej". Wypływ krwi zgadza się z rozmieszczeniem żył i tętnic ! Nie mogło to więc być średniowieczne fałszerstwo, 

gdyż układ krwionośny odkryto dopiero w XVI wieku. 

• Całun potwierdza absolutną wierność anatomiczną, niemożliwą do zrealizowania w średniowiecznym obrazie. 
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• Szczegóły anatomiczne postaci jak i ślady ran na płótnie są z punktu widzenia medycyny zbyt dokładne, by mogły być 

dziełem malarza ! Całun oddaje całość tej męki w sposób wręcz anatomiczny ! 

• Na Całunie widać także przebity włócznią bok. Rana ta odpowiada wielkością i kształtem ostrzom ówczesnych włóczni ! 

• Osoba na Całunie nie ma pępka ! ! ! 

• Z rany polała się krew (czerwone ciałka) oraz bezbarwne osocze (czyli dla postronnego świadka krew i woda), które 

wytrąca się u osoby martwej, jeszcze przed stężeniem ciała. Ta sama krew wypłynęła również z nosa i znajduje się 

zarówno na twarzy Chrystusa z Całunu Turyńskiego, jak i na Chuście z Oviedo ! 

• Krew spływająca po rękach Jezusa Chrystusa pod różnymi kątami świadczy o pozycji Jego ciała na krzyżu. Widać też 

chwilowe podciągania się na lewej ręce w celu nabrania powietrza. Kąty spływania krwi byłyby nie do podrobienia przez 

malarza w tamtych wiekach ! 

• Stwierdzono brak otarć na szacie Chrystusa od belki na ramionach spowodowanych warstwą płótna. Jest to dziwne, 

gdyż skazańców krzyżowano zwykle nago. Można to wytłumaczyć prawem rzymskim. Otóż znane były dwie kary chłosty: 

pierwsza - 40 razów, oraz druga - chłosta do zemdlenia. Ilość razów postaci na Całunie dochodzi do 120. Musiał to więc 

być ten drugi sposób. Po chłoście drugim sposobem skazańca wypuszczano, o czym świadczą słowa Piłata w Ewangelii św. 

Łukasza: "Każę więc go wychłostać i uwolnię". Piłat, przymuszony przez Sanhedryna, musiał więc ukryć chłostę. Zrobił to 

przez nałożenie mu szaty ! 

• Odkryto również ślady aktu zgonu Jezusa Chrystusa ! W okolicach twarzy Chrystusa z Całunu zostały odkryte greckie i 

łacińskie litery. Dzięki analizie komputerowej zostały odkryte następujące napisy: 

INNECEM (od łac. "in necem ibis" — "na śmierć"), 

NNAZAPE(N)NUS (Nazareńczyk), 

IHSOY (Jezus) 

IC (Iesus Chrestus) 

litery IBE(R?) zostały odczytane jako „Tyberiusz” 

PEZO – "zaświadczam" 

(O)PSE KIA(THO) – "zdjęty wczesnym wieczorem" 

• Po wielu próbach i badaniach naukowcy jednoznacznie stwierdzili, że na dzień dzisiejszy, żadna technika naukowa, którą 

dysponujemy NIE JEST W STANIE UZYSKAĆ TAKIEGO EFEKTU ! NIE JEST MOŻLIWE wykonanie drugiego takiego całunu ! 

Po sześciu latach! stosowania supernowoczesnych laserów! udało się to tylko w 30%!!). Jedyna wg nich możliwa hipoteza, 

to "kontrolowany błysk termojądrowy". Jednak te trzy słowa przeczą sobie - jeśli termojądrowy, to nie błysk; jeśli błysk to 

nie kontrolowany; jeśli reakcja kontrolowana to nie termojądrowa. 

• Całun powstał przez krótkotrwałe wydzielenie energii. Niewiarygodnie krótkotrwałe! Muśnięcie energii! Człowiek z 

Całunu po prostu wyemanował! Wyemanował na wszystkie strony! Innego wyjaśnienia nie ma ! Teoria błysku – czyli 

ogromnej energii, która uwolniła się w niebywale krótkiej chwili, tak, że nie zniszczyła materiału – jest JEDYNĄ teorią, 

która jest w stanie wyjaśnić powstanie Całunu Turyńskiego ! 

• Żadna z krytycznych koncepcji powstania wizerunku Chrystusa na Całunie nie wytrzymała na dłuższą metę krytyki ! ! 

„Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,18) ALLELUJA ! ! JEZUS ŻYJE ! ! 

Krystyna Pietrzyk Szymanów 1955, źródło: Miłujcie się 
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O DZIELE MILENY KINDZIUK „ EMILIA I KAROL WOJTYŁOWIE. RODZICE ŚW. JANA 

PAWŁA II” 
Kochane i Kochani, 

Przeczytałam książkę i chciałabym ją  Wam polecić, gdyż zrobiła na mnie wrażenie. Chciałabym też  zachęcić Was 

do dzielenia się na łamach Kurierka znalezionymi przez Was „ perełkami”. Czy to będzie wystawa, film, sztuka, 

strona internetowa czy właśnie książka. Moja propozycja nie będzie dla lubiących beletrystykę , kryminał czy 

sensację ale ostatnio odkrywam, że codzienne życie pisze także ciekawe scenariusze. 

O czym mowa? O dziele Mileny Kindziuk „ Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II”. 

Może to moje wrodzone zainteresowania historyczne a może sposób przedstawienia tej historii ale trzeba stwierdzić, 

że zawartość pozycji jest interesująca.  

Nie jest to ujęcie duchowej sylwetki bohaterów a obecnie kandydatów do chwały 

ołtarzy ale literatura faktu opisująca codzienne życie tej rodziny. Poznajemy 

rodzinę pochodzenia matki Ojca św. Emilii z Kaczorowskich i także rodzinę Karola, 

ojca papieża. Właściwie autorka referuje jedynie zapisy znalezione w 

dokumentach, opisuje przedmioty, które do nich należały oraz przytacza rozmowy 

ze świadkami różnych etapów życia rodziny Wojtyłów. A jednak… a jednak 

przez te zestawienia przenika po trosze duchowość tej rodziny. Możemy 

dowiedzieć się z niej jakie wykształcenie miała matka Papieża, w jakich chodziła 

sukniach. O ojcu dowiadujemy się jak był spostrzegany przez swoich przełożonych 

i jak przebiegała jego służba wojskowa. Dowiadujemy się o dzieciach z tego 

małżeństwa. O najstarszym synu Edmundzie- lekarzu, który swoje poświęcenie 

pacjentom przypłacił śmiertelnie. O zmarłej w kilka godzin po urodzeniu Oldze i o 

zagrożonej ciąży, z której narodził się Lolek, późniejszy Jan Paweł II. O chorobie 

Emilii i jej pielęgnowaniu przez męża, o wdowieństwie Karola seniora i opiece 

jego nad dziećmi, głównie Lolkiem, w czasie której  sam szył ubranka dla syna 

przerabiając swoje mundury. O więzi ojca z najmłodszym potomkiem i o 

okolicznościach jego śmierci. 

Tyle szczegółów dnia codziennego a przecież z dzisiejszej perspektywy możemy dobrze zobaczyć jakie znaczenie 

dla nich osobiście, Polski, Kościoła i świata miało to pozornie nieznaczące życie. I od razu nasuwa się refleksja – jak 

wielkie znaczenie ma zwyczajne życie rodzinne dla nas wszystkich. 

Iza Gomza 


