
"Dla każdego z was Bóg chce najbardziej, abyście mogli stać się świętymi. Kocha was znacznie 

bardziej niż możecie to sobie wyobrazić i chce dla was wszystkiego tego, co najlepsze. A najlepszą 

rzeczą jest dla was wzrastanie w świętości!". 

(Benedykt XVI do młodych). 

 

Siedemnastki 

 

bł. Chiara Luce Badano , ur. 29 października 1971, beatyfikacja 2010-09-25. 

„Ja nie mogę już biegać, ale chciałabym Wam przekazać pochodnię, jak na 

Olimpiadzie. Macie tylko jedno życie, warto przeżyć je dobrze”... 

 „Choroba przyszła w odpowiedniej chwili, gdyż zaczęłam się «gubić». (…) Nie 

potraficie sobie wyobrazić, jaki mam dzisiaj kontakt z Bogiem… Tę chorobę 

Jezus dał mi w odpowiedniej chwili, zesłał mi ją, abym na nowo Go odnalazła” 

. 

 „Gdybym miała wybierać między możliwością chodzenia a pójściem do nieba, 

bez wahania wybrałabym to drugie. Teraz interesuje mnie tylko to. Chcę pójść 

do Jezusa”.  

 Prosiła rodziców i przyjaciół: „Nie płaczcie po mnie. Ja idę do Jezusa, by 

zacząć inne życie” 

 Ostatnie słowa skierowała do swojej mamy: „Ciao. Bądź szczęśliwa, bo ja nią 

jestem”. 

 

Cassie Bernal, + April 20, 1999 in Columbine, in the State of Colorado in United 

States. 

 „Kiedy Bóg nie chce, żebym coś zrobiła, zdecydowanie o tym wiem. Kiedy chce, 

żebym coś zrobiła, nawet jeżeli oznacza to wyjście poza strefę mojego komfortu 

— również o tym wiem. Czuję się popychana w tym kierunku, w którym mam 

pójść… Staram się bronić mojej wiary w szkole… Może to być zniechęcające, 

ale może również dawać wiele zadowolenia… Umrę za mojego Boga. Umrę za 

moją wiarę. Przynajmniej tyle mogę zrobić dla Chrystusa, który umarł za 

mnie”  

 Na marginesie w jakieś książce napisała: „Nie szukać pociechy w ludzkiej 

miłości, lecz szukać miłości Boga”. 



  W liście do przyjaciółki: „Muszę być całkowicie szczera wobec siebie i Boga i 

przestać myśleć, że mogę Go okpić — On jest BOGIEM, trzeba o tym głośno 

krzyczeć! Nie mogę iść na kompromisy. To tak, jakbym była letnia — On mnie 

zdemaskuje, jeśli będę tak postępować. Nie mogę jednego dnia być neutralna i 

wmawiać sobie, że kiedy zachowuję się „normalnie”, docieram do ludzi, a 

nazajutrz być zaangażowaną chrześcijanką. Nie chcę, żeby ktokolwiek uważał 

mnie za hipokrytkę.” 

 Zamachowiec przystawił przebywającej w bibliotece Cassie lufę do skroni i 

zapytał: - Czy wierzysz w Boga? Po chwili usłyszał odpowiedź: Tak. Wierzę w 

Boga. Z ust mordercy padło kolejne pytanie: - Dlaczego? Ale na nie Cassie nie 

zdążyła już dać odpowiedzi. Padł śmiertelny strzał. 

 

Rachel Joy Scott 

 

 On the day of the shooting, Rachel was outside the school building having her 

lunch. Eric and Dylan entered the school campus and first shot Rachel. They 

shot her in the leg twice and shot her again in the back. They left but returned 

seconds later. On noticing that she was still alive, Eric walked over to Rachel 

and grabbed her by the hair, lifted up her head and asked her “Do you still 

believe in your God?” Her response was unflinching and unwavering, ”You 

Know I Do”, and that provocated Eric and he responded “Then go be with 

Him,” and shot her in the head. 

 Rachel wrote addressing to God, “I want you to use me to reach the 

unreached.” The diary was in her backpack the day she was shot. 

 “God is going to use me to reach the young people, I don’t know how, I don’t 

know when.” 

 “I have this theory that if one person can go out of their way to show 

compassion, then it will start a chain reaction of the same. People will never 

know how far a little kindness can go.“ 

 On April 20, 1998, Rachel wrote in her diary , “I lost all my friends at school, 

now that I’ve begun to ‘walk my talk’, they make fun of me. I don’t even 

know what I have done. I don’t really have to say anything and they turn from 

me.”  She continues, “I have no more personal friends at school, But you 

know what? I am not going to apologize for speaking the name of Jesus. I am 

not going to justify my faith to them, and I am not going to hide the light that 

God has put into me. If I have to sacrifice everything I will. I will take it. If 

my friends have to become my enemies for me to be with my best friend Jesus, 



then that’s fine with me. I always knew being a Christian is having enemies, 

but I never thought that my ‘friends’ were going to be those enemies. She states 

also, “If I have to give up everything, I will”.  


