
Drodzy Księża Proboszczowie i Katecheci

O odwadze w ogóle, ale przede wszystkim o odwadze współ-
czesnych chrześcĳ an prześladowanych za wiarę w Chrystusa, 
piszemy w marcowym numerze „Małego Gościa”. Proponujemy 
konspekt, który może pomóc katechetom rozwinąć ten ważny 
temat podczas katechezy szkolnej.

OFERTA DLA DUSZPASTERZY

Tegoroczne materiały na nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
mogą być jednym z elementów przygotowania dzieci do 
majowej beatyfi kacji Jana Pawła II.

Dzieci otrzymają miniksiążeczkę składaną w harmonijkę, 
do której będą wklejać obrazki przedstawiające cierpienie 
Jana Pawła II, począwszy od śmierci jego mamy, poprzez 
zamach na Placu św. Piotra, aż po ostatni etap drogi do nieba.

Materiały pakowane są w paczkach po 50 kompletów. 
Komplet to miniksiążeczka składana w harmonijkę i siedem 
obrazków samoprzylepnych formatu 55 x 75 mm. 
Cena kompletu: 1,00 zł 
Cena paczki: 50 zł 

Zamówienia:
Materiały dusz-
pasterskie można 
zamawiać:
■ u kolporte-
rów „Gościa 
Niedzielnego”
■ w Dziale 
Sprzedaży 
wyd. „Gość 
Niedzielny”
tel. 32 251 85 24
w godz. 
8.00–16.00 
e-mail: sprze-
daz@goscnie-
dzielny.pl

proponuje 

na Wielki Post 
materiały na nabożeństwa 

Drogi Krzyżowej
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Odważni to nie tylko nad-

zwyczajni bohaterowie scenariu-

sza fi lmowego. Odważni żyją obok 

nas. Kiedy trzeba, ryzykują życie 

i ratują. Spod zamarzniętego lodu, 

z rwącej rzeki, z płomieni. 

KRUCHY LÓD

Styczeń, ośnieżone łąki nad 

ogromną rzeką Nogat w pobliżu 

Malborka. Patryk, jak co dzień, 

wyszedł na spacer ze swoim psem. 

Chwila nieuwagi i 12-latek zna-

lazł się na zamarzniętym lodzie 

na rzece, kilka metrów od brzegu. 

Nagle cienki lód załamał się i chło-

piec wpadł do lodowatej wody. 

Głośne ujadanie przestraszonego 

psa usłyszeli geodeci pracujący 

niedaleko przy pomiarach roz-

budowy nowego mostu. Wśród 

nich Henryk Ostenda z Sosnowca. 

– Byłem akurat sam na brze-

gu, gdy usłyszałem szczekanie 

psa – opowiada pan Henryk. – 

Pobiegłem w tamtą stronę i zoba-

czyłem głowę w wodzie. Nie za-

stanawiałem się wcale. Położyłem 

się na lodzie i podałem chłopcu 

swoją kurtkę. Gdy już go wycią-

gnąłem, bałem się tylko, że lód się 

pod nami załamie. Na szczęście 

wszystko dobrze się skończyło. 

Jedynie przerażony pies niespo-

dziewanie ugryzł pana Henryka 

w nogę, podczas gdy ratował jego 

małego pana. 
Wielu ludzi gratulowało po-

tem odwagi i opanowania panu 

Henrykowi, ale dla niego najważ-

niejsze jest coś innego. – To może 

dziwne, ale w tej dramatycznej 

chwili przypomniały mi się słowa 

Jana Pawła II, który zachęcał czę-

sto, by „pochylić się nad drugim 

człowiekiem”. I z tego jestem naj-

bardziej dumny, że miałem okazję 

pomóc drugiemu człowiekowi.

RWĄCY DUNAJEC

2 sierpnia 2009 roku był pięk-

nym słonecznym wakacyjnym 

dniem. Paweł Wilczyński z  ko-

legami i siostrą poszli popływać 

w Dunajcu. Paweł wszedł do rzeki 

pierwszy, odwrócił się w stronę 

znajomych, gdy nagle usłyszał 

krzyk kobiety: Topią się! Bez chwi-

li zastanowienia zaczął płynąć 

w tamtym kierunku. W wodzie 

Cienki lód załamał 
się nagle i chłopiec 
wpadł do lodowatej 

wody. Bez chwili 
zastanowienia 
geodeta położył się 

na lodzie i rzucił 
chłopcu swoją kurtkę.

tonęły dwie osoby: 10-letni chłopak 

i drugi, starszy o 9 lat. 
– Wiedziałem, że dwóm naraz 

nie pomogę – wspomina Paweł. – 

Powiedziałem więc młodszemu, 

żeby mi wskoczył na plecy, to go 

doholuję. Jednak w tym momen-

cie starszy chłopak złapał mnie za 

brzuch i zaczął ciągnąć w dół. Zwy-

kła reakcja tonącego: za wszelką 

cenę chce się ratować. Nie miałem 

wyjścia. Ile sił w rękach i w nogach 

zacząłem płynąć do brzegu. 

Tam już ktoś pomógł wycią-

gnąć 19-latka, a z młodszym Paweł 

wyszedł z rzeki jak z plecakiem 

na plecach. – Dopiero po godzi-

nie dotarło do mnie, co się stało 

i poczułem straszne zmęczenie – 

opowiada. Dlaczego zaryzykował 

życie? – To był zwyczajny odruch 

– mówi Paweł. – Kiedy zobaczy-

łem topiących się, chciałem im 

pomóc. 
Największe zaskoczenie przy-

szło trochę później. Za piękną 

postawę biskup tarnowski Wik-

tor Skworc ufundował Pawłowi 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej. – Je-

stem bardzo wdzięczny księdzu bi-

skupowi. To było tak niesamowite 

zaskoczenie i spełnienie marzeń. 

Wrażeń z Ziemi Świętej nie da się 

opisać – dodaje Paweł.

OGIEŃ W POKOJU BABCI

W sobotnie popołudnie 15-letni 

Eryk Pollak siedział w pokoju i słu-

chał muzyki. – W pewnej chwili 

usłyszałem krzyk babci z drugiego 

pokoju – wspomina. To, co zoba-

czył, było przerażające. Drzwi do 

pokoju były już w płomieniach po 

sam sufi t. 
– W pierwszej chwili zupełnie 

mnie zamurowało – opowiada. – 

Serce biło mi strasznie, ale wie-

działem, że muszę pomóc babci. 

Pobiegłem do łazienki i próbowa-

łem gasić ogień ręcznikiem. To 

nic nie dało. Od ognia zajęła się 

już wykładzina i zaczęły topić się 

buty w korytarzu. Mieszkanie wy-

pełniały kłęby dymu. Otworzyłem 

okna i drzwi, żeby się nie udusić. 

Wróciłem do łazienki i złapałem 

za prysznic, na szczęście węża wy-

starczyło. Zacząłem polewać drzwi 

i udało mi się ugasić pożar z mojej 

strony. Ale w pokoju babci ogień 

dalej szalał – dodaje chłopak. – 

Nie dało się tam wejść, bo płaszcz 

wiszący po drugiej stronie drzwi 

stopił się zupełnie i uniemożliwiał 

ich otwarcie. Każda chwila była 

cenna. W środku już zaczynała 

palić się kanapa. Po chwili udało 

mi się częściowo drzwi otworzyć 

i podałem babci wiadro z wodą. 

Z drugim wiadrem przecisnąłem 

się sam i udało się ogień zgasić – 

opowiada Eryk. 
Gdy przyjechali powiado-

mieni przez sąsiadów strażacy, 

dziękowali Erykowi. Gdyby nie 

szybka i  przytomna akcja gim-

nazjalisty, pożar bardzo szybko 

objąłby całe mieszkanie. W ro-

dzinnym Mogilnie z podziwem 

opowiadano o  bohaterskim na-

stolatku. A nauczycie gratulowa-

li swemu uczniowi opanowania 

i dużej odwagi.
Adam Śliwa

  Ratowali życie

   Zwyczajnie odważni

Henryk Ostenda jest dumny, że uratował spod załamanego lodu 

12-latka. Wypełnił słowa Jana Pawła II, które od dawna brzmiały 

w jego sercu: "Trzeba się pochylić nad drugim człowiekiem"

Eryk Pollak prysznicem gasił płonące drzwi  w mieszkaniu babci

Paweł Wilczyński w czasie 

pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

To była nagroda biskupa 

Skworca za odwagę
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sza fi lmowego. Odważni żyją obok 

nas. Kiedy trzeba, ryzykują życie 

nich Henryk Ostenda z Sosnowca. 

– Byłem akurat sam na brze-

gu, gdy usłyszałem szczekanie 

psa – opowiada pan Henryk. – 

Pobiegłem w tamtą stronę i zoba-

Jana Pawła II, który zachęcał czę-
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człowiekiem”. I z tego jestem naj-

bardziej dumny, że miałem okazję 

pomóc drugiemu człowiekowi.
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cie starszy chłopak złapał mnie za 
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okna i drzwi, żeby się nie udusić. 
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opowiada Eryk. 
Gdy przyjechali powiado-

mieni przez sąsiadów strażacy, 

dziękowali Erykowi. Gdyby nie 

szybka i  przytomna akcja gim-
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B yła chłodna noc z 26 na 27 marca 1996. W klasztorze trapistów Tibhirine u stóp algier-skich gór Atlas panowała cisza. Nagle od strony bramy rozległ się łomot, a po chwili korytarze wypełniły się stukotem buciorów i krzykiem biegających męż-czyzn. Nieproszeni goście 

z  karabinami otwierali jedne drzwi po drugich. „Wychodzić!” – wrzeszczeli, wyciągając z  cel wyrwanych ze snu mnichów. Niebawem siedmiu mężczyzn w  białych habitach znalazło się w samochodach i kolumna ruszy-ła, znikając w ciemności. 
Porwani mnisi nigdy już nie wrócili do klasztoru. Dwa miesiące później zostali zamordowani przez 

islamskich terrorystów w nieja-snych okolicznościach.  
ONI WIEDZIELI
Gdy o losie francuskich zakon-ników dowiedział się świat, wielu ludzi było zaskoczonych. – Jak to? Zamordować spokojnych, bezbron-nych ludzi? – dziwiono się. Prze-cież ci mnisi nikomu nie przeszka-dzali. Przeciwnie – służyli swoim muzułmańskim sąsiadom, leczyli ich chorych, a z wieloma się przy-jaźnili. Choć sami żyli skromnie, nikomu nie odmawiali pomocy i chętnie dzielili się tym, co mieli. Sami zakonnicy z  Tibhirine jednak nie byli zaskoczeni. Od dawna byli prawie pewni, że zgi-ną z rąk islamistów. W Algierii od dłuższego 

czasu narastał niepokój. Wokół ginęli ludzie, wystarczyło, że byli cudzoziemcami albo mieli z nimi jakiś związek. Terror dosięgał tak-że muzułmanów, zwłaszcza wtedy, gdy okazywali obcym życzliwość.Mnisi zostali ostrzeżeni o nie-bezpieczeństwie przez władze. – Powinniście wyjechać z Algierii – radzili ofi cerowie armii rządo-wej. Oni jednak nie chcieli opuścić tych, wśród których mieszkali. Tamci ludzie ich potrzebowali. Ufali im. Dzięki zakonnikom wi-dzieli, że Jezus ma prawdziwych uczniów, dla których miłość bliź-niego jest ważniejsza niż życie. I to również wtedy, gdy ten bliźni nie jest chrześcĳ aninem. Ich odejście byłoby złym świadectwem. I choć 

trapiści z Tibhirine nie byli wolni od lęku, uznali, że powinni zostać. 
DRABINA WSTYDU
Najścia na klasztor zdarzały się już wcześniej. W Wigilię Bożego Narodzenia 1994 roku do klaszto-ru wtargnęli bojówkarze emira Sa-yada Attyi. Przeor klasztoru o. Christian de Chergé nie przestra-szył się napastników. Nie chciał rozmawiać z uzbrojonymi ludźmi w klasztorze. 

– To dom pokoju. Nikt nigdy nie wszedł tu z bronią w ręku – powie-dział i wyszedł przed bramę. Tam wyjaśnił intruzom, że na bogac-twa nie mają co liczyć, bo mnisi utrzymują się tylko z tego, co sami zrobią. Nie zgodził się też wydać im lekarstw, bo były potrzebne dla lu-dzi ze wsi. Emir przyłożył mu lufę do brzucha. – Nie masz wyboru – powiedział. 
– Zawsze mam wybór – odparł przeor, śmiało patrząc terroryście w oczy. 

Odwaga mnicha zdu-miała islamistów. Ode-
szli, zostawiając klasztor 
w spokoju. 

Nie wszyscy trapi-
ści tego dnia wykazali 
się podobnym opano-
waniem jak przeor. 
Ojciec Christophe, 
słysząc głosy ter-
rorystów, w  panice 
schował się w  kry-

jówce, którą na taką 
okoliczność urządził 

sobie wcześniej na stry-
chu. Gdy okazało się, że nic się nie stało i wszyscy bracia żyją, zszedł po dra-binie na dół. „To były moje schody do piekła” – zanoto-wał potem. Długo przeży-wał wstyd, że nie był z brać-mi, gdy groziła im śmierć. Następnym razem, tamtej marcowej nocy, gdy braci zabrano na śmierć, ojciec Christophe nie próbował nawet uciekać. Poszedł do ciężarówki bez oporu.

Porywacze sądzili, że zabrali wszystkich braci. Nie wiedzieli, że w budynku pozostało jeszcze dwóch zakonników: brat Jean-Pierre i  sędziwy brat Amédée. Ten ostatni, gdy usłyszał hałas, schował się pod łóżkiem. 
Dzięki ocalałym braciom wspólnota Notre Dame z Tibhirine przetrwała, ale już nie w Algierii, lecz w klasztorze w Midelt w Ma-roko. Brat Amédée jednak obwi-niał się, że się wówczas schował. Do końca swoich dni zazdrościł współbraciom, że wyprzedzili go na spotkanie z Jezusem, któremu przecież i on poświęcił swoje życie.

Z BOGIEM, PRZYJACIELU
Po śmierci zakonników otwar-to list przeora wspólnoty, ojca Christiana de Chergé. Okazało się, że już kilka lat przed śmier-cią spodziewał się czekającego go losu. Pisał tam, że przypuszczal-nie spotka go śmierć z  rąk mu-zułmanów. Poczucie zagrożenia jednak zupełnie nie odebrało mu wobec nich życzliwości. Nawet przeciwnie – prosił w liście, żeby jego śmierć nie spowodowała ni-czyjej nienawiści. Pisał: „Gdyby pewnego dnia zdarzyło się – a mo-głoby to być już dzisiaj – że padnę ofi arą terroryzmu, który zdaje 

 Zawsze mam wybórNa terrorystów mówili „bracia z gór”, na wojsko „bracia z dolin”. Wszyscy byli dla nich braćmi i siostrami. Za wszystkich oddali życie. Jak Jezus.
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Męczennicy w habitach

i krzykiem biegających męż-czyzn. Nieproszeni goście dawna byli prawie pewni, że zgi-ną z rąk islamistów. W Algierii od dłuższego 

jest chrześcĳ aninem. Ich odejście byłoby złym świadectwem. I choć 
utrzymują się tylko z tego, co sami zrobią. Nie zgodził się też wydać im lekarstw, bo były potrzebne dla lu-dzi ze wsi. Emir przyłożył mu lufę do brzucha. – Nie masz wyboru – powiedział. 

– Zawsze mam wybór – odparł przeor, śmiało patrząc terroryście w oczy. 
Odwaga mnicha zdu-miała islamistów. Ode-

szli, zostawiając klasztor 
w spokoju. 

ści tego dnia wykazali 

jówce, którą na taką 
okoliczność urządził 

sobie wcześniej na stry-
chu. Gdy okazało się, że nic się nie stało i wszyscy bracia żyją, zszedł po dra-binie na dół. „To były moje schody do piekła” – zanoto-wał potem. Długo przeży-wał wstyd, że nie był z brać-mi, gdy groziła im śmierć. Następnym razem, tamtej marcowej nocy, gdy braci zabrano na śmierć, ojciec 

Autentyczne zdjęcie trapistów z Tibhirine. Na pierwszym 
planie przeor o. Christian de Chergé
Na sąsiedniej stronie: aktorzy, odgrywający role mnichów w fi lmie „Ludzie Boga” 

W czasie wojny w Algierii, gdy młody Christian jako kleryk został powołany do francu-skiego wojska, zaprzyjaźnił się z  algierskim muzułmaninem Mohamedem, ojcem dwojga dzieci. Często rozmawiali o Bogu. Któregoś dnia Christian znalazł się w niebezpieczeństwie. Ocalił go Mohamed. Zaręczył grożącym mu muzułmanom, że to dobry człowiek. Jednak właśnie to zgu-biło Mohameda. Znaleziono go kilka dni później zamordowa-nego. Christian pomyślał, że ten muzułmanin oddał za niego ży-cie jak Chrystus. Odtąd poczuł się wezwany przez Boga do życia jako chrześcijanin wśród muzuł-manów. Dlatego został trapistą w algierskim Tibhirine. „Boże powołanie, które usłyszałem, przeznaczyło mnie do trwania w tym klasztorze, aby wraz ze wszystkimi mieszkańcami tego kraju przyczyniać się do wciela-nia owego Miasta Bożego, gdzie muszą zniknąć wszystkie 

granice krajów, ras i religii” – za-pisał. Chciał być „modlącym się pośród modlących się”. 
Pragnienie ojca Christiana miało się spełnić dosłownie. Któregoś dnia, gdy modlił się w kaplicy, wszedł tam muzułmanin, który zapytał go, czy może się z nim pomodlić. Odmówili więc „Ojcze nasz” (tamten człowiek znał tę modlitwę), potem powtarzał za Christianem słowa „Magnifi cat”. Potem przyszedł chrześcijanin, który wcześniej przyprowadził do klasztoru tamtego muzułma-nina i szukał go teraz po całym budynku. Dołączył się więc do modlitwy i tak trwali w trójkę, wielbiąc Boga przez dwie go-dziny.

Po tym wydarzeniu łatwiej zro-zumieć słowa przeora z testa-mentu: „Jeśli Bóg zechce, będę mógł zobaczyć Jego dzieci islam-skie, tak jak On je widzi, ludzi ogarniętych światłością chwały Chrystusa, owocu Jego Męki, ob-darzonych Darem Ducha, któ-rego tajemną radością będzie zawsze tworzenie wspólnoty, ukazywanie podobieństw i ra-dowanie się różnicami”.

o. Christian de Chergéprzełożony klasztoru trapistów w Tibhirine

słysząc głosy ter-
rorystów, w  panice 
schował się w  kry-

jówce, którą na taką 
okoliczność urządził 
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Christophe nie próbował nawet uciekać. Poszedł do ciężarówki bez oporu.
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Asia Bibi w roku 2003
Po prawej: Asia skazana na 
śmierć, „pieczętuje” odciskiem 
kciuka oświadczenie o swojej 
niewinności
Po lewej: Mąż Asii (po prawej) 
z córkami na spotkaniu 
z pakistańskim ministrem do 
spraw mniejszości. Rodzina 
skazanej jest zagrożona i musi 
się ukrywać 
U dołu: Demonstracja poparcia 
dla Asii Bibi przed włoskim 
parlamentem

się obecnie zagrażać wszystkim 
cudzoziemcom zamieszkującym 
w Algierii, pragnąłbym, aby moja 
wspólnota, mój Kościół, moja ro-
dzina pamiętali, że moje życie było 
oddane Bogu i temu krajowi”. Na 
końcu zaś dodał przejmujące sło-
wa pożegnania:

„Za życie utracone, całkowi-
cie moje i całkowicie ich, dziękuję 
Bogu, który jak gdyby tylko dla 
tej radości je stworzył, radości 
ze wszystkiego i mimo wszystko. 
Do tego »dziękuję« za całe moje 
życie wraz z tym, co jeszcze może 
się w nim zdarzyć, włączam Was 
wszystkich, przyjaciół dawnych 
i dzisiejszych (...). A także ciebie, 
przyjacielu mojej ostatniej minu-
ty, który nie będziesz wiedział, co 
czynisz. Tak, ciebie też do mojego 
»dziękuję« włączam i do mojego 
»A Dieu – Z Bogiem«, którego wi-
dzę także w twojej twarzy. By dane 
nam było się spotkać, jak dobrym 
łotrom, w raju: bo tak spodobało 
się Bogu, który jest Ojcem nas obu. 
Amen. Inch’Allah”. 

Obecnie trwa proces beatyfi -
kacyjny mnichów z Tibhirine.

Franciszek Kucharczak

PA
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A

Pakistan

Asia Bibi (właściwie: Asia Noreen) jest chrześcĳ anką. Razem 
z mężem i pięciorgiem dzieci mieszkała w pakistańskiej wiosce Ittan-
wali, gdzie spośród 1500 rodzin tylko 3 wyznają Chrystusa. Miesz-
kała – bo od wielu miesięcy przebywa w więzieniu. A od listopada 
ubiegłego roku, gdy w jej sprawie zapadł wyrok, siedzi w celi śmierci. 
Ma zostać zabita za „bluźnierstwo”, którego się rzekomo dopuściła. 

Jej droga krzyżowa zaczęła się 19 czerwca 2009 roku. Tego dnia 
Asia Bibi, kolejny raz nakłaniana przez znajome do przejścia na islam, 
opowiedziała im o nauce Jezusa. I zakończyła: „Jezus Chrystus umarł 
za nasze grzechy, a potem zmartwychwstał, a tego nie uczynił Maho-
met”. Słysząc to, muzułmanki podniosły krzyk, pobiły Asię i uwięziły 
ją. Z umieszczonych na meczecie głośników podano komunikat, że 
„bluźnierczyni” zostanie przewieziona po wsi z zaczernioną twarzą 
na ośle. Chrześcĳ anie jednak zaalarmowali policję, a ta zabrała kobietę 
do aresztu. Tam okazało się, że Asia jest oskarżona na mocy obowią-
zującej w Pakistanie ustawy o bluźnierstwie. Ustawa ta przewiduje, 
że ktokolwiek znieważy proroka Mahometa, podlega karze śmierci. 
A za znieważenie Mahometa można uznać cokolwiek, nawet wyrzu-
cenie wizytówki mężczyzny o imieniu Muhammad (czyli Mahomet).

17 listopada ubiegłego roku, po 16 miesiącach aresztu, Asia Bibi 
została skazana na śmierć i oczekuje teraz w strasznych warunkach 
na wykonanie wyroku. Sprawa nie jest jeszcze ostatecznie przesądzo-
na, bo Sąd Najwyższy ma rozważyć odwołanie, jakie złożyła rodzina 
chrześcĳ anki.

W Algierii mieszka prawie 35 milionów ludzi, z czego 98 proc. 
to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią 0,2 proc. społeczeństwa. 
Katolików jest 4 tysiące

MAROKO
TUNEZJA

LIBIA

NIGERMALI

HISZPANIA

MAROKO
TUNEZJA

LIBIA

MALI

A L G I E R I A

Tibhirine

W Algierii mieszka prawie 35 milionów ludzi, z czego 98 proc. 

� � �

Klasztor Tibhirine leży u podnóża gór Atlas. Po zamordowaniu mnichów pozostaje niezamieszkany

Krew męczenników jest 
posiewem chrześcĳ an – napisał 
Tertulian, jeden z wczesnych pisa-
rzy chrześcĳ ańskich. Choć w „cy-
wilizowanym świecie” wiele dziś 
mówi się o tolerancji, walczy się 
z karą śmierci, a nawet piętnuje 
się kary cielesne, prześladowa-
nia chrześcĳ an wcale nie ustają. 
Przeciwnie – w ostatnich latach 
nasilają się. 

Właśnie chrześcĳ anie są dziś 
spośród wszystkich żyjących na 
świecie ludzi najczęściej prześla-
dowani. Wyznawcom Chrystusa 
w wielu krajach, zwłaszcza muzuł-
mańskich, nie wolno publicznie 
przyznawać się do swojej wiary. 

Prześladowania trwają

Krew na zasiew
Średnio co 3 minuty 
śmiercią męczeńską 
umiera na świecie 
jeden chrześcijanin.

EA
ST

 N
EW

S/
PO

LA
R/

 IR
FA

N
 A

LI

EA
ST

 N
EW

S/
AF

P 
PH

O
TO

/A
N

D
RE

AS
 S

O
LA

RO

PA
P/

 E
PA

/T
. M

U
G

H
AL

O
. D

AR
EK

 Z
IE

LI
Ń

SK
I M

AF
R

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY

24

MARZEC 2011  ☻ 

www.malygosc.pl
25

By utrzymać dobrą formę, każdy 

gwardzista bierze udział w regu-

larnych ćwiczeniach z samoobrony. 

– Podczas służby jesteśmy 

często bardzo blisko papieża, ale 

oczywiście wtedy nie możemy 

z nim rozmawiać – wyznaje Vale-

rio. Taką okazją do bliższego spo-

tkania są urodziny Ojca Świętego. 

Wtedy zespól muzyczny Gwardii 

Szwajcarskiej, w którym Valerio 

gra na trąbce, wykonuje dla niego 

koncert. Potem jest okazja, by zło-

żyć  prywatne życzenia solenizan-

towi. – To krótkie, ale serdeczne 

spotkania – mówi Valerio. – Za-

wsze ujmuje mnie „zwyczajność”, 

prostota i pokora papieża. 

WATYKAN W KIESZENI 

Na teren Państwa Watykań-

skiego wchodzimy przez bramę 

św. Anny. To główne „przejście 

graniczne” między Republiką Wło-

ską a najmniejszym państwem na 

ziemi (Watykan to tylko 0,44 km²). 

Codziennie wchodzi i  wychodzi 

tędy kilka tysięcy osób. Gwardzi-

ści, pełniący tu „służbę graniczną”, 

często słyszą pytania: Którędy do 

Sekretariatu Stanu? Jak znaleźć 

aptekę? Gdzie znajduje się sklep? 

Jak dojechać na stację benzynową? 

W którym budynku znajduje się 

Bank Watykański? Żeby odpowie-

dzieć na wszystkie pytania, muszą 

znać Watykan jak własną kieszeń.

Dochodzimy na długi, ozdobio-

ny fl agami 39 kantonów szwajcar-

skich, Dziedziniec Honoru (Cortile 

d’Onore). Na asfalcie namalowane 

dwie długie linie ułatwiają gwar-

dzistom równe ustawienie w dwu-

szeregu podczas apelu. – To nie 

lada wyczyn – Valerio opowiada 

o honorowej warcie. – Stać nieru-

chomo w jednym miejscu z hala-

bardą w dłoni przez dwie godziny. 

Cała sztuka polega nie na potędze 

mięśni, ale głowy – zapewnia. – 

Musisz mieć silną psychikę i we-

wnętrzną dyscyplinę. Nie chodzi 

o to, by tylko stać, ale by czuwać. 

Gwardzista w każdej chwili musi 

być gotowy obronić papieża.

Jeszcze kilka kroków i... jeste-

śmy pod oknami pałacu apostol-

skiego, czyli budynku w którym 

mieszka Ojciec Święty. Tu zaczyna 

się mur łączący Watykan z Zam-

kiem św. Anioła, a w nim wydrążo-

ny korytarz o długości 800 metrów, 

którym uciekał papież Klemens VII 

przed wojskami cesarza. Jeszcze 

zwiedzamy garnizonowy kościół 

św. Marcina, jednego z trzech pa-

tronów Gwardii Szwajcarskiej. Po-

zostali to św. Sebastian (żołnierz) 

i św. Mikołaj z Flüe (patron Szwaj-

carii, symbol pokojowego rozwią-

zywania konfl iktów). Przez Arco 

delle Campanelle wychodzimy na 

Plac św. Piotra. Spoglądamy na 

bazylikę. – Dlaczego to robisz? – 

pytam. Młody Szwajcar, który po 

pięciu latach służby w Gwardii jest 

podofi cerem, odpowiada jednym 

zdaniem: „Zapewnianie bezpie-

czeństwa Ojcu Świętemu to dla 

mnie sprawa honoru!”.
Ks. Piotr Studnicki

Co roku – w rocznicę jedynej 

stoczonej przez Gwardię Szwaj-

carską bitwy – około 30 rekrutów 

przysięga „służyć wiernie, lojalnie 

i uczciwie papieżowi, a także po-

święcić się ze wszystkich sił, od-

dając w razie potrzeby także swoje 

życie w jego obronie”. Przysięgę 

składają na co najmniej dwa lata. 

Mogą ją przedłużyć albo zakoń-

czyć służbę i wrócić do domu. 

Gwardia Szwajcarska w Wa-

tykanie liczy ok. 110 mężczyzn. To 

najmniejsza armia na świecie. Pa-

trząc jednak na liczbę osób miesz-

kających na terytorium Watykanu 

– ok. 800 osób – gwardziści stano-

wią ponad 10 proc. mieszkańców 

państwa. Dlatego Jan Paweł II żar-

tobliwie nazwał kiedyś Watykan 

„najbardziej zmilitaryzowanym 

krajem świata”. 

ĆWICZENIA 
Z SAMOOBRONY

Uniformów gwardzistów pa-

pieża nie można pomylić z żadny-

mi innymi. Mundury w niebieskie, 

czerwone i pomarańczowe paski 

zaprojektowano w 1914 roku, ale 

nawiązuję do tych, w  jakich na 

początku XVI wieku przybyli do 

Rzymu pierwsi szwajcarscy żoł-

nierze. Gwardziści mają też bar-

dziej wygodne „stroje robocze”. 

To granatowe spodnie i  kurtka 

oraz czarny beret.

Watykański żołnierz jest 

uzbrojony w halabardę, czyli broń 

szwajcarskiej piechoty z okresu 

renesansu. Oprócz tego ma miecz, 

pancerz i charakterystyczny hełm 

zwany morionem. Mało kto wie, 

że obrońcy papieża mają też broń 

palną. Noszą ją przede wszystkim 

podczas pełnienia służby nocnej. 

Początki Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie 

Był chłodny dzień, 22 styczniu 1506 roku, kiedy grupa blisko 

dwustu szwajcarskich najemników pod dowództwem Kaspra 

von Silenena dotarła wreszcie do Rzymu. Żołnierze mieli za sobą 

kilkanaście dni pieszej wędrówki. Pokonali przeszło 

800 kilometrów. Najbardziej wyczerpująca była przeprawa przez 

ośnieżone Alpy. 
Na stopniach Bazyliki św. Piotra czekał na nich papież Juliusz II. 

To na jego polecenie przybyli. W słowach przywitania nazwał ich 

„obrońcami wolności Kościoła”.

Nie trzeba było długo czekać, by te słowa gwardziści potwierdzili 

własnym życiem. 

21 lat później, 6 maja 1527 roku, dziesięciotysięczna armia cesarza 

Karola V najechała na Rzym. Podczas gdy 189 gwardzistów toczyło 

odważną i ofi arną walkę na stopniach Bazyliki św. Piotra, papież 

Klemens VII zdołał uciec (przez tajne przejście w murze) i schronić 

się w Zamku św. Anioła. W tej pierwszej i jedynej bitwie Gwardii 

Szwajcarskiej poległo aż 147 szwajcarskich żołnierzy. Ale Ojciec 

Święty, a z nim wolność Kościoła, został uratowany.

Na zdjęciu pomnik na Dziedzińcu Honoru poświęcony 

147 gwardzistom, którzy zginęli, broniąc papieża.

Valerio składa przysięgę

Poniżej: Koncert urodzinowy 

dla Benedykta XVI i spotkanie 

gwardzistów z papieżem

Na sąsiedniej stronie: Valerio 

przed kościołem św. Marcina, 

patrona gwardii szwajcarskiej 

i pałacem apostolskim oraz na 

Dziedzińcu Honoru

� � �
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Odwaga

Nie bój się
STRACHU

Plakat z Małyszem i Stochem
SZUKAJ W ŚRODKU!

Mistrz niemożliwych goli
CZYTAJ NA STR. 40
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Plakat z Małyszem i Stochem
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Adam Małysz
Urodzony: 3 grudnia 1977 r. w WiśleWzrost: 170 cm
Mąż Izabeli od 1997 r. i tata KarolinyKlub: KS Wisła UstroniankaPierwszy skok: Wisła – 1983 r.Debiut w Pucharze Świata – grudzień 1994 r.

Najdłuższy skok: 225 m –  Planica, 2003 r. 
Pierwsze zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata – 17 marca 1996 r. w Oslo
Największe sukcesy: 
– czterokrotny medalista olimpijski;– czterokrotny mistrz świata; – czterokrotny zdobywca Pucharu Świata; 

– zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni;
– dwudziestojednokrotny zimowy mistrz Polski.
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– zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni;
– dwudziestojednokrotny zimowy mistrz Polski.
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Kamil Stoch
Urodzony: 25 maja 1987 r. 

w Zakopanem
Wzrost: 172 cm 
Mąż Ewy od 2010 r.
Klub: AZS Zakopane

Pierwszy skok: Poronin – 1996 r.

Najdłuższy skok: 222,5 m 

– Planica, 2010 r.
Debiut w Pucharze Świata 

– styczeń 2004 r.
Pierwsze zwycięstwo w konkursie 

Pucharu Świata 
– Zakopane, 23 stycznia 2011 r.

Największe sukcesy: 

– czwarte miejsce na 

mistrzostwach świata;

– dwukrotny zimowy mistrz Polski.
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W marcowym numerze „Małego Gościa” temat odwagi 
i problem chrześcĳ an prześladowanych za wiarę podejmują 
teksty zatytułowane: 

• „Zawsze mam wybór” w rubryce „PoWażny Temat”;
• „Krew na zasiew” w rubryce „PoWażny Temat”;
• „Piękniejsza wersja siebie” – w rubryce „Niezły Gość”;
• „Zwyczajnie odważni” – w rubryce „Startowe”.

Ponadto warto zwrócić uwagę na stałe rubryki:
• „Maksymalni Ministranci” – tym razem z Zebrzy-

dowic koło Cieszyna ministranci-hokeiści;
• „Niezły Gość” – 15-latek z Bretanii, który w założo-

nym przez siebie internetowym radiu gra tylko muzykę 
chrześcĳ ańską;

• „Co się dzieje” – studentka z Bytomia i licealistka 
z Kluczborka zachęcają w swoich blogach do modlitwy (jedna 
za księży, druga za zakonnice) zwanej duchową adopcją.

• W marcowym „Małym Gościu” jest też plakat z naszymi 
skoczkami Adamem Małyszem i Kamilem Stochem.

Polecamy uwadze księży proboszczów i katechetów nasz 
miesięcznik i zachęcamy, by proponowali „Małego Gościa” 
swoim parafi anom i uczniom.

Redakcja

W Algierii mieszka prawie 35 milionów ludzi, z czego 98 proc. 
to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią 0,2 proc. społeczeństwa. 
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By utrzymać dobrą formę, każdy 

gwardzista bierze udział w regu-

larnych ćwiczeniach z samoobrony. 

– Podczas służby jesteśmy 

często bardzo blisko papieża, ale 

oczywiście wtedy nie możemy 

z nim rozmawiać – wyznaje Vale-

Sekretariatu Stanu? Jak znaleźć 

aptekę? Gdzie znajduje się sklep? 

Jak dojechać na stację benzynową? 

W którym budynku znajduje się 

Bank Watykański? Żeby odpowie-

dzieć na wszystkie pytania, muszą 

znać Watykan jak własną kieszeń.

Dochodzimy na długi, ozdobio-

mały Gość NiedzielNy
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elew id zow ie pozna li ją jako Madzię w  programie „Ziarno”. Dziś Madzia, czyli Magdalena Korzekwa ma 22 lata. Studiuje psychologię i  prawo. I jest autorką 12 książek o rado-ści, miłości, przyjaźni. „Małemu Gościowi” opowiedziała o tych 

chwilach, w których warto było wykazać się odwagą.
Po pierwsze: 
wystąp
10-letnia Madzia miała popro-wadzić szkolny festyn. – Pamię-tam, że przybyły tłumy dzieci i dorosłych – wspomina tamten dzień. – A ja miałam zapowiadać kolejnych wykonawców. Trochę 

się denerwowałam, bo to był mój pierwszy publiczny występ – do-daje. – A  już wtedy marzyłam, żeby występować w moim ulubio-nym programie „Ziarno”.
Rok później z maleńkiego Bo-ronowa jechała do Warszawy na telewizyjny casting. – To wyma-gało ode mnie sporej odwagi, żeby zgłosić się na casting, pojechać tak daleko i stanąć przed kamerami 

– opowiada. – I odpowiedzieć na pytanie komisji: „Co byś zrobiła, będąc wszechmocną jak Bóg?” – uśmiecha się studentka. – „Zro-biłabym wszystko, żeby każdy człowiek był szczęśliwy i święty”,11-latka spodobała się. A w swo-im debiucie w „Ziarnie” przepro-wadziła wywiad z zastępcą szefa ochrony rządu. Dziś Magdalena Korzekwa prowadzi dla studentów wiele spotkań ze znanymi osoba-mi. A czasem pojawia się w pro-gramach telewizyjnych. Patronem akademickiego stowarzyszenia Soli Deo, w  którym działa, jest kardynał Stefan Wyszyński. – To zachęca do odwagi – mówi Mag-da. – Bo kardynał Wyszyński jest wzorem odwagi – wyjaśnia.
Po drugie: 
Nie bój się marzeń
– 5 lat w „Ziarnie” było speł-nieniem marzeń. Gdybym nie odważyła się wystąpić w  tym programie, nie spełniłoby się moje kolejne marzenie – opowiada. 4 listopada 2004 roku, we wspomnienie św. Karola Boro-meusza, Magda przybyła z ekipą „Ziarna” do Watykanu. Jak się później okazało, były to ostatnie imieniny papieża. Zaplanowano wspólne zdjęcie z Ojcem Świętym. Ale 15-latka bardzo chciała spotkać się z nim twarzą w twarz. – Wy-rwałam się jakoś papieskiej ochro-nie i przepchnęłam się do niego jako jedyna z grupy – wspomina. – Pocałowałam lewą dłoń papieża, tę bardziej chorą. A on pobłogosła-wił mnie prawą. Wręczyłam mu też order „Ziarna” przyznawany tym, którzy odważnie robią coś dla innych. Gdy wyjaśniłam Ojcu Świętemu, za co go odznaczamy, zdziwił się – śmieje się Magda. 

– Ale był wtedy bardzo radosny – dodaje.
Gdy Magda kończyła przy-godę z telewizją, spełniało się jej kolejne marzenie. Zaczęła pisać i wydawać książki. Pierwsza sa-modzielna książka „Niezawodna radość” ukazała się kilka tygodni po jej 18. urodzinach. 

Po trzecie: 
rozmawiaj
Niedawno w  telewizyjnym programie „Pytanie na śnia-danie” Magda przekonywała, że warto poczekać z  seksem do ślubu. – W studiu telewizyjnym usłyszałam, że moje podejście jest idealistyczne, a w poglądach jestem osamotniona – wspomina Magda Korzekwa. – Po programie dostałam kilkaset e-maili od nie-znajomych. Pisali, że myślą tak samo. A moje słowa upewniły ich w przekonaniu, że warto poczekać – mówi studentka. – Wiem też, że niektórzy wściekli się na mnie za to, co powiedziałam. Ale to ważne, by nie bać się głośno bronić swoich przekonań – dodaje. 

Na studiach nie brakuje oka-zji do dyskusji na ważne tematy. – Zajęcia z prawa medycznego – opowiada Magda. – Głośniejsza część grupy zgodnie twierdziła, że kobieta ma prawo dokonać aborcji. 

Dopiero, gdy się sprzeciwiłam, zabrali głos inni. I okazało się, że sporo osób również broniło życia poczętych dzieci. 
Po czwarte: 
Nie zgódź się
– Nigdy nie zapomnę pewne-go spotkania w kinie – opowiada kolejną historię Magda. – Byli tam gimnazjaliści i licealiści z różnych szkół. A temat dotyczył ochrony przed AIDS. Prowadzący nama-wiał uczniów do seksu z prezer-watywą. Byłam w szoku, że żaden nauczyciel nie zareagował – wspo-mina. Magda odważyła się wtedy poprosić o mikrofon. – Dlaczego nikt nie powiedział, że najlepszą ochroną przed tą chorobą jest czy-stość przedmałżeńska i wierność małżeńska? – zapytała przy peł-nej sali. Prowadzącemu wypadł ze zdenerwowania mikrofon. Między nastolatką a nim wywiązała się wymiana zdań.

Trochę wcześniej Magda Ko-rzekwa była na obozie dla uczniów, którzy wygrali konkurs plastyczny lub literacki. – Już drugiego dnia przekonałam się, że każdy wieczór będzie się kończył piciem alkoho-lu – opowiada. – A były tam osoby z gimnazjum, a nawet z podstawów-ki. Wiedziałam, że jeśli się wyłamię i nie zgodzę na to, stracę sympatię 

grupy. I faktycznie, przez dwa tygo-dnie byłam całkiem sama. 
Po piąte: 
powiedz sobie prawdę
Znajomi Magdy wiedzą dobrze, jak ważna jest jej dbałość o czy-stość języka. – Nie pozwalam, żeby koledzy w mojej obecności prze-klinali i zachowywali się nieele-gancko. Jeśli się na to nie zgadzają, żegnamy się – przyznaje student-ka. I zwraca jeszcze uwagę na to, że najważniejsza jest odwaga, by wyznaczyć sobie cel i powiedzieć całą prawdę o samym sobie. 

– Trzeba mieć odwagę stawać się coraz piękniejszymi wersjami samych siebie – uśmiecha się au-torka książek o radości. 
Oprócz studiów na uniwersy-tecie Magda uczy się samodzielnie czterech języków obcych. Sporo czyta. Pisze książkę skierowa-ną do nastolatków o  przyjaźni. A w wolnych chwilach dużo tań-czy. – Myślę, że najodważniejszy czyn wciąż jeszcze jest przede mną – stwierdza. 

– A  co byś zrobiła, będąc wszechmocną jak Bóg? – powta-rzam pytanie sprzed 11 lat. – Od-powiem tak samo, jak wtedy na castingu w „Ziarnie” – śmieje się Madzia.
Piotr Sacha

– Najodważniejszy czyn wciąż jeszcze jest przede mną – mówi 
Magda Korzekwa

Magdalena Korzekwa

Piękniejsza wersja  siebie
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Przed kamerami 
broniła czystości 
przedmałżeńskiej. Na 
uczelni miała odwagę, 
by nie zgodzić 
się z większością 
studentów.  
Nie bała się  
przedrzeć przez grupę 
ochroniarzy papieża,  
by ucałować  
jana Pawła ii  
w chorą rękę.



katecheta powinien ukazać, trudną sytuację wielu chrześcĳ an 
w różnych zakątkach świata i podkreślić ich ogromną odwagę 
w głoszeniu wiary w Jezusa Chrystusa, nawet kosztem wła-
snego życia. Na tę część katechezy powinniśmy przeznaczyć 
maksymalnie 15 minut.
Następnie wyjaśniamy tematykę kolażu, który każda grupa 
powinna wykonać w dalszej części lekcji. Prosimy klasę, by 
spróbowała przedstawić w formie plastycznej, w jaki sposób 
ktoś w ich wieku, żyjący w ich środowisku, może głosić w sposób 
odważny Ewangelię? Kolaż ten ma na celu zachęcenie wszyst-
kich do większego wysiłku w krzewieniu wiary, a tych, którzy 
odczuwają obawy przed wyśmianiem czy brakiem akceptacji 
z racji wyznawanej wiary, powinien pokrzepić i uczynić odważ-
niejszymi. Generalnie praca ta powinna stać się apelem do 
wszystkich chrześcĳ an o wytrwałość w swoich przekonaniach.
Na zakończenie lekcji można zastanowić się z uczniami, w jaki 
sposób oprócz modlitwy możemy pomóc chrześcĳ anom, którzy 
obecnie są prześladowani za swoje przekonania. Można zapro-
ponować akcje, o których wspomniałem w punkcie poświęco-
nym celom katechezy. Oczywiście takie inicjatywy powinny 
być dostosowane do możliwości uczniów. W  młodszych 

CEL:
•  Zwrócenie uwagi młodzieży na trudną sytuację chrześcĳ an, 
w wielu zakątkach świata.
•  Zachęta do modlitwy w intencji prześladowanych braci i sióstr.
•  Próba zainicjowania akcji solidarności z prześladowany-
mi. Może to być napisanie listów protestacyjnych do ambasad 
krajów, które prześladują naszych współbraci, lub pism do pol-
skich przedstawicieli przy Parlamencie Europejskim z prośbą 
o zajęcie stanowiska na forum międzynarodowym w sprawie 
prześladowań na tle religĳ nym. 

METODY
•  Tworzenie kolażu – praca w grupach.
•  Publiczna prezentacja rezultatów prac poszczególnych grup.
•  Pogadanka.

MODLITWA 
W  intencji prześladowanych chrześcĳ an o  wytrwałość 
w wierze.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Należy wcześniej w formie zadania domowego 
zlecić uczniom przyniesienie papieru formatu 
min. A3, kolorowych gazet, nożyczek i  kleju. 
W jednej grupie powinno być nie więcej niż 
pięciu uczniów, którzy między siebie powinni 
podzielić obowiązki przygotowania materiałów.

PRZEBIEG LEKCJI
Przed rozpoczęciem lekcji należy przygotować 
klasę. Stoliki połączyć tak, żeby uczniowie mogli 
swobodnie pracować nad tworzeniem kolażu. Po 
modlitwie, sprawdzeniu obecności, uczniowie zaj-
mują swoje miejsca i przygotowują wyżej wymie-
nione materiały. Prowadzący powinien wprowadzić 
uczniów w tematykę lekcji oraz specyfi kę wyrazu 
artystycznego, jakim jest kolaż.
Każdej grupie można dodatkowo udostępnić tekst 
o prześladowaniach chrześcĳ an, zamieszczony 
w „Małym Gościu”. Opierając się na tym tekście, 

Hardcore Christian 

KONSPEKT KATECHEZY 
Z „MAŁYM GOŚCIEM”

klasach, można zaproponować, by dzieci wraz z rodzicami 
przez tydzień odmawiały dziesiątek Różańca w intencji prze-
śladowanych chrześcĳ an. Starsze klasy (poziom gimnazjalny 
i szkół średnich) mogą zorganizować koncerty, wystawy, 
czuwania, a także wysyłać pisma do różnych instytucji, które 
powinny – choć często tego nie robią – zabierać głos w obronie 
poszanowania prawa do wyznawania w Jezusa.

ZADANIE DOMOWE
Każdy z uczniów, powinien napisać swoimi słowami modli-
twę, w intencji wzbudzenia większej odwagi dla siebie, by 
głosić Dobrą Nowinę, słowem i czynem w swoim środowisku. 
Prace powinny być dostarczone na osobnych kartkach, dzięki 
czemu łatwiej będzie je pokazać szerszemu gronu, np. w for-
mie gazetki, umieszczonej w miejscu ogólnie dostępnym na 
terenie szkoły.

DODATKOWE MATERIAŁY POMOCNICZE
Marcowy numer „Małego Gościa”, a w nim teksty:
•  „Zawsze mam wybór” w rubryce PoWażny Temat
•  „Krew na zasiew” w rubryce „PoWażny Temat”
•  „Piękniejsza wersja siebie” w rubryce „Niezły Gość”.

W części omawiającej sytuację chrześcĳ an warto 
też skorzystać z pomocy następujących źródeł:

http://www.pkwp.org
ht tp://info.w iara.pl/doc/361808.
Chrzescijanie -przesladowani-w-75-krajach

http://www.kapucyni.pl/index.
php/info/3515 -przesladowania-

chrzescijan-wystawa
http://www.kapucyni.pl/index.
php/aktualnopci-mainmenu-
389/3548-przesladowania-
chrzescijan-raport

Opracował Adam Maniura, 
katecheta z diecezji gliwickiej

  Publiczna prezentacja rezultatów prac poszczególnych grup.

W  intencji prześladowanych chrześcĳ an o  wytrwałość 

Należy wcześniej w formie zadania domowego 
zlecić uczniom przyniesienie papieru formatu 
min. A3, kolorowych gazet, nożyczek i  kleju. 
W jednej grupie powinno być nie więcej niż 
pięciu uczniów, którzy między siebie powinni 
podzielić obowiązki przygotowania materiałów.

Przed rozpoczęciem lekcji należy przygotować 
klasę. Stoliki połączyć tak, żeby uczniowie mogli 
swobodnie pracować nad tworzeniem kolażu. Po 
modlitwie, sprawdzeniu obecności, uczniowie zaj-
mują swoje miejsca i przygotowują wyżej wymie-
nione materiały. Prowadzący powinien wprowadzić 
uczniów w tematykę lekcji oraz specyfi kę wyrazu 

Każdej grupie można dodatkowo udostępnić tekst 
o prześladowaniach chrześcĳ an, zamieszczony 
w „Małym Gościu”. Opierając się na tym tekście, 

  „Piękniejsza wersja siebie” w rubryce „Niezły Gość”.

W części omawiającej sytuację chrześcĳ an warto 
też skorzystać z pomocy następujących źródeł:

http://www.pkwp.org
ht tp://info.w iara.pl/doc/361808.
Chrzescijanie -przesladowani-w-75-krajach

http://www.kapucyni.pl/index.
php/info/3515 -przesladowania-

chrzescijan-wystawa

Scena z fi lmu „Ludzie Boga” 
o trapistach z algierskiego 
Tibhirine, zamordowanych przez 
islamistówG
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