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100-lecie objawień fatimskich, w sposób szczególny
chcemy celebrować to nabożeństwo i modlić się w
intencji pokoju na świecie.

Przypomnienie:

Wiernym, którzy odmawiają Różaniec (przynajmniej
5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w
rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu
pobożnym udziela się odpustu zupełnego. Warunki
odpustu:
† trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,
† do modlitwy ustnej dodać należy rozmyślanie
tajemnic różańcowych,
† przy publicznym odmawianiu różańca trzeba
zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego
zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym
odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną
łączyć rozważanie danej tajemnicy.
W naszej parafii nabożeństwo różańcowe w
tygodniu jest odprawiane o godzinie 17.00, po
nabożeństwie będzie Msza Św. Zachęcamy do
uczestnictwa w tych nabożeństwach.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież,
dorosłych – przychodźcie do Matki Bożej, odmawiajmy
wspólnie różaniec tyle mamy przecież u Tronu naszej
Matki do wyproszenia.
Dzieci otrzymają na pierwszym nabożeństwie
plansze do wklejania obrazków, które będą zbierać
podczas tegorocznych nabożeństw różańcowych.

KALENDARZ LITURGICZNY
1 X 2016 r. - PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA nabożeństwo
pierwszosobotnie do Niepokalanego
Serca Maryi odprawimy
po Mszy św. o godz. 7.00.
Do chorych pojedziemy od godz. 9.00.

„Modlitwa Różańcowa to czas by utkwić wzrok w
Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w
zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa,
aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w
Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po
prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a
zatem i nasze zadanie”. (Jan Paweł II).
Niektórzy nie rozumieją znaczenia Różańca. Razi
ich jego monotonia. Inni szukają mądrych rozważań i
robią z niego wykład dogmatyczny. Ale Różaniec to nie
wypracowanie teologiczne. Odmawiany w chorobie,
w trudnej podróży, w oczekiwaniu na wyniki badań,
przed drzwiami egzaminatora, jest najmądrzejszą
modlitwą, która pozwala z zaufaniem trzymać się
Matki Bożej, Tej, która nas coraz bardziej prowadzi do
Jezusa. Czasem na drzwiach czytamy: „Nie wchodzić
bez pukania”. Różaniec zaś jest stałą potrzebą pukania
do drzwi Matki Bożej, aby się dostać pod Jej opiekę.
W tym roku, gdy obchodzimy jubileusz 25 - lecia
koronacji Obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej oraz

2 X 2016 r. PIERWSZA NIEDZIELA
MIESIĄCA NABOŻEŃSTWO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

W pierwszą niedzielę miesiąca różańcowego
odprawimy o godz. 15.00 maryjną procesję różańcową
do 5 ołtarzy. W tej niezwykłej procesji poniesiemy
(kolejno stanami) figurę Matki Bożej Fatimskiej,
poświęconą w Fatimie 13 sierpnia 1987 roku specjalnie
dla naszej parafii. Wszystkich czcicieli Matki Bożej
zapraszamy w tym dniu na tę jedyną maryjną procesję,
nawet gdyby trzeba było przyjść po raz drugi do
świątyni. Niech nie zabraknie dzieci oraz młodzieży
szczególnie tej przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania. Prosimy o tradycyjne przygotowanie
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pięciu ołtarzy w tym roku rozważać będziemy
tajemnice światła!

Pawła II. Tworzą go uczniowie szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych a także już ponad 1000
studentów z 60 uczelni, także zagranicznych.
Podstawowe kryteria otrzymania stypendium to
średnia ocen - minimum 4,8, pochodzenie z małej
miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna
sytuacja finansowa.
Tysiące podopiecznych Fundacji, w tym
absolwentów, wchodzących już w dorosłe samodzielne
życie, przyznaje, że wartość programu stypendialnego
Fundacji stanowi nie tylko pomoc finansową, ale
przede wszystkim możliwość nawiązania wspaniałych
relacji z ludźmi z całej Polski, podczas corocznych
wakacyjnych obozów integracyjno-formacyjnych,
organizowanych w największych Polskich miastach.
Za otrzymane dobro stypendyści próbują odwdzięczyć
się, pomagając na co dzień jako wolontariusze w
hospicjach, domach opieki czy świetlicach dla dzieci.

6 X 2016 r. – PIERWSZY
CZWARTEK MIESIĄCA

W tym dniu od godz. 16.00 będzie wystawienie
Pana Jezusa i okazja do osobistego spotkania z Bogiem
w sakramencie pokuty. Szczególnie w tym dniu do
spowiedzi zapraszamy dzieci.
O godz. 20.00 rozpoczniemy WIECZÓR ŚW. JANA
PAWŁA II. Zapraszamy na wspólną modlitwę z naszym
patronem.

7 X 2016 r. – PIERWSZY
PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek miesiąca Msze św. z
nabożeństwem wynagradzającym do Najświętszego
Serca Pana Jezusa będą o godz. 7.00 i po różańcu o
godz. 17.00. Spowiadać się można codziennie przed
Mszą Świętą oraz w czwartek przed pierwszym
piątkiem i w pierwszy piątek od godz. 16.00.
Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci ze szkoły
podstawowej do korzystania ze spowiedzi właśnie w
czwartek przed pierwszym piątkiem.
Pamiętajmy, że aby odprawić 9 pierwszych piątków,
trzeba w tym dniu przyjąć Komunię św. Zauważyliśmy,
że niektóre dzieci się wyspowiadają i odchodzą do
domu, ale nie przyjmują Pana Jezusa.

11 X 2016 R. CZUWANIE Z MATKĄ
BOŻĄ DZIEKANOWSKĄ

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się wieczorem na
czuwaniu wraz z Maryją. W tym miesiącu szczególnie
zapraszamy:
† godz. 17.00 Msza Święta na rozpoczęcie
nabożeństwa, a następnie odmówimy różaniec. Bardzo
prosimy by poszczególne tajemnice poprowadziły
Róże Różańcowe:
 Róża Matki Bożej Szkaplerznej
 Róża Najświętszej Rodziny
 Róża Św. Józefa
 Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Róża Matki Bożej Dziekanowskiej
† Po różańcu adoracja prowadzona przez
Akcję Katolicką.
† Godz. 19.00 MSZA ŚWIĘTA Z PROCESJĄ
MARYJNĄ.

W tym dniu będziemy obchodzić uroczystości
odpustowe w naszej parafii. Msze św. będą w tym
dniu odprawiane o godz.: 7.00, 9.00, 11.30 - suma
z procesją eucharystyczną i 16.00. O godz. 15.30
odprawimy Nabożeństwo Różańcowe.
Jak zawsze, szczególnie do procesji odpustowej
zapraszamy
wszystkich
strażaków,
poczty
sztandarowe, orkiestrę oraz wszystkich noszących
feretrony i sztandary. W procesji winniśmy nieść
wszystkie te feretrony i sztandary, także sztandary
szkolne, strażackie i innych organizacji. Bardzo o to
prosimy, czynimy to dla Matki Najświętszej i Jej Syna,
naszego Zbawiciela.

9 X 2016 R. Odpust Parafialny
i XVI DZIEŃ PAPIESKI

„Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Pod takim
hasłem 9 października obchodzić będziemy XVI
Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej
Polsce i poza jej granicami, organizowana będzie
zbiórka na program stypendialny prowadzony przez
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Fundacja od piętnastu już lat obejmuje opieką
finansową i formacyjną blisko 2500 młodych osób,
nazywanych często „Żywym Pomnikiem” św. Jana

14 X 2016 R. KATECHEZA
PRZEDCHRZCIELNA

Katecheza przygotowująca dla rodziców i
chrzestnych przed uroczystym niedzielnym Chrztem
św. będzie w drugi piątek miesiąca po Różańcu i Mszy
Św., które odprawiamy o godz. 17.00. Chrzty będą w
trzecią niedzielę miesiąca, tj. 15 X 2016 r.
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Drogi Księże Łukaszu
W Biblii znajdujemy słowa:
Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim
dla ich dobra.

Dziękujemy Trójcy Świętej za to, że słowem
i czynem starasz się
potwierdzać tę prawdę.
Współpracujesz z Bogiem dla dobra człowieka,
Kościoła i własnego uświęcenia. Przypominasz nam,
że zostaliśmy powołani do świętości, bo Chrystus
pragnie naszego szczęścia. Za wstawiennictwem
Matki Najświętszej i Świętego Łukasza prosimy Ojca
Niebieskiego o łaski, które Tobie, Księże i Twoim
Bliskim są najbardziej potrzebne, abyś mógł
kontynuować swoją ufną i radosną służbę Panu
Bogu i ludziom.
Szczęść Panie Boże.
Akcja Katolicka

RÓŻANIEC

obrazy przedstawiające Maryję z dzieciątkiem i
różańcem w ręku w otoczeniu scen z życia Chrystusa
i Maryi. Prekursorem tajemnic różańcowych jest
Dominik z Prus, mnich kartuski z klasztoru w Trewirze.
W 1409 podzielił życie Jezusa i Maryi na 50 tajemnic,
pogrupowanych w 5 dziesiątków od Zwiastowania
Pańskiego do powtórnego przyjścia Chrystusa w
Chwale. Mając na uwadze fakt, że ciągłe powtarzanie
tej samej formuły mogłoby często prowadzić do
błądzenia myśli, Dominik z Trewiru zaproponował, aby
połączyć odmawianie Zdrowaś Maryjo z rozważaniem
tajemnic naszej wiary związanych z Pozdrowieniem
Anielskim. W ten sposób, podczas gdy usta
wymawiałyby słowa Pozdrowienia Anielskiego, duch
kontemplowałby różne momenty historii naszego
zbawienia. Dominikanie z Kolonii zmniejszyli ilość
tajemnic z 50 Złotego Różańca do 15 i połączyli je z
odmawianiem 150 Zdrowaś Maryjo na podobieństwo
150 psalmów. Dominikanin Jakub Sprenger
(założyciel Bractwa Różańcowego w Kolonii), dodał
na zakończenie każdego dziesiątka Zdrowaś Maryjo,
odmawianych przy każdej z 15 tajemnic, Ojcze Nasz i
Wierzę. Uważa się, że do Polski modlitwę różańcową
sprowadził św. Jacek Odrowąż, dominikanin. Po
soborze trydenckim, papież Pius V zatwierdził
Różaniec Maryjny 17 września 1569, zastępując nazwę
Psałterz Najświętszej Maryi Panny nazwą Różaniec
Najświętszej Maryi Panny, określając podział na 3
części (radosną, bolesną, chwalebną) i ustalając
ostatecznie tajemnice różańcowe. Zwrócił uwagę
na to, że tajemnice różańcowe należy medytować, i
wprowadził odmawianie Wyznania wiary i 3 Zdrowaś
Maryjo na początku różańca.
Różaniec, zatwierdzony przez św. Piusa V w XVI w,
nie zmienił się aż do początku XXI wieku, kiedy to Jan
Paweł II zaproponował rozszerzenie, wprowadzając
tajemnice światła. Nadmienić tu należy, że odmawianie

Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa
modlitwy
chrześcijańskiej,
pierwotnie
znanej
pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i
kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji
katolickiej, oraz obdarzonej przez Kościół szczególnym
znaczeniem duchowym i błogosławieństwem.
Pierwsze wzmianki na temat różańca pochodzą
z XI w. W tym wieku datują się pierwsze wzmianki
o pojawieniu się różańca w klasztorach. Niektórzy
historycy kościoła uważają, że zwyczaj posługiwania
się sznurami modlitewnymi przywieźli ze sobą
rycerze z wypraw krzyżowych. Modlitwa oparta na
systemie rytmicznych powtórzeń, odmierzanych
przy pomocy sznura z koralami, była bowiem
praktykowana przez mieszkańców średniowiecznej
Palestyny, Sznury modlitewne były powszechne
wśród wszystkich warstw społecznych muzułmanów.
Zapewne duchowieństwo i mnisi ówczesnej Europy
dostrzegli pozytywny aspekt kontemplacyjny modlitw
różańcowych. Pomysł, by różaniec dedykować
Najświętszej Maryi Pannie wynikał zapewne z
tego, że od V w. można zauważyć rozwój kultu
maryjnego, który usystematyzował dogmatycznym
postanowieniem sobór efeski. Ustalono na nim, że
Maryja urodziła nie tylko człowieka, ale i Boga, więc
przynależy Jej tytuł Matka Boga.
Przypuszcza się, że różaniec powstał z myślą
o nieumiejących czytać i odmawiać psalmów
chrześcijanach, by mogli w ten sposób włączyć się w
Liturgię Godzin Kościoła i zmieniał się przez wieki,
zanim uzyskał znaną nam dzisiaj formę. Do powstania
różańca w obecnej formie wiele przyczynili się kartuzi,
benedyktyni, cystersi i dominikanie. Pomocą dla
wiernych nie umiejących czytać były w kościołach
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tajemnic światła Jan Paweł II przedstawił jako
propozycję, a nie obowiązek. Inicjatywa papieża
została przyjęta w całym Kościele katolickim i jest
powszechnie praktykowana.
Różaniec to modlitwa szczególna, miła Bogu i
Matce Najświętszej, która wielokrotnie nawoływała do
jego odmawiania.
Matka Boża objawiła błogosławionemu Alanowi
de la Roche, że po ofierze Mszy Świętej, która jest
pierwszą i najbardziej żywą pamiątką Męki Jezusa
Chrystusa, nie ma praktyki wspanialszej i przynoszącej
większe zasługi niż Różaniec, który jest jakby drugim
upamiętnieniem i przedstawieniem życia i męki Jezusa
Chrystusa.

tego O. Peyton ułożył formułę, uświęconą później
przez papieża Piusa XII: „Rodzina, która modli się
zjednoczona, zjednoczoną
pozostaje.” Różaniec
sprzyja bowiem jedności rodziny, dobru w najwyższym
stopniu cennemu, zwłaszcza w naszych czasach,
gdy rodzina zagrożona jest przez tyle czynników
rozkładu, jak bezbożne wychowanie przekazywane w
tylu szkołach, demoralizujące filmy i programy, które
wdzierają się nawet do takiego schronienia, jakim jest
ognisko domowe, rozpowszechniająca się rozwiązłość
obyczajów etc. Przeciwko temu wszystkiemu Różaniec
odmawiany w rodzinie jest szczególnym antidotum.
Wielkie znaczenie Różańca w walce z szatanem
wielokrotnie podkreślali księża egzorcyści, którzy
wyznawali, że w wielu wypadkach już samo nałożenie
Różańca na osobę opętaną stanowiło dla szatana
zaporę przed dalszym dręczeniem takiej osoby.
Wiele jest świadectw łask otrzymanych za
przyczyną modlitwy różańcowej. Ostatnio bardzo się
rozpowszechnia nowenna pompejańska – zwana też
„nowenną nie do odparcia” – to modlitwa dla każdego,
kto ukochał Różaniec. Dzięki niej wyproszono już wiele
cudów i łask. Jej początki związane są z historią Bartolo
Longo (świecki tercjarz dominikański) , Włocha, który u
Maryi szukał ratunku dla siebie i usłyszał od Niej słowa:
„Jeśli pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia,
rozszerzaj nabożeństwo Różańca Świętego”. Posłuszny
temu wezwaniu, założył w Pompejach Bractwo
różańcowe oraz przyczynił się do wzniesienia tam
sanktuarium ku czci Matki Bożej Różańcowej.
Opr.: SD

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO –
PANI FATIMSKA
– MÓDL SIĘ ZA NAMI.
„Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę
zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali
grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby
odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za
grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci. ”

Odmawianie Różańca zostało wzbogacone
cennymi odpustami: odpustem zupełnym, jeśli
dokonuje się w kościele, w publicznym miejscu
modlitwy lub w rodzinie, społeczności religijnej lub
pobożnym stowarzyszeniu; odpust cząstkowy – w
innych okolicznościach.
Aby uzyskać odpust całkowity, wystarczy odmawiać
jedną trzecią Różańca (cząstkę), lecz wtedy owe pięć
dziesiątek należy odmawiać w sposób nieprzerwany.
A do modlitwy ustnej powinno się dodać pobożne
rozważanie tajemnic. Wierny, który posługuje się
z należytą czcią przedmiotem kultu (Krzyż lub
Krucyfiks, Różaniec, Szkaplerz, Medalik), odpowiednio
pobłogosławionym przez kapłana, może uzyskać
odpust cząstkowy. Warto podkreślić wagę, jaką
przywiązuje Kościół do części Różańca odmawianej
w rodzinie: mianowicie przyznając odpust zupełny
wszystkim, którzy w tym uczestniczą.
Odmawianie Różańca w rodzinie jest bardzo
miłe Matce Boskiej. To właśnie w nawiązaniu do

13 października 1917

Było to 13 maja 1917r. w Fatimie. Trójka dzieci jak co
dzień poszła paść owce na pastwisko. Właśnie wtedy
po raz pierwszy ukazała się Matka Boża dzieciom, Łucji
i jej kuzynom Frankowi z siostrą Hiacyntą. Z prawdziwie
matczyną czułością odezwała się do przerażonych
nieco dzieci: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię.
Jestem z Nieba. Chcę was prosić, byście tu przyszli sześć
razy z rzędu o tej samej godzinie, 13-tego każdego
miesiąca. W październiku powiem wam kim jestem
i czego od was pragnę… Odmawiajcie codziennie
różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.
Następne objawienie było dokładnie miesiąc
później 13 czerwca 1917 r. W tym objawieniu Matka
Boża ponowiła prośbę: „Chcę, abyście odmawiali
różaniec i nauczyli się czytać”. Na prośbę, by ich troje
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zabrała z sobą do Nieba, Pani odpowiedziała: „Wkrótce
zabiorę Hiacyntę i Frania. Ale ty musisz pozostać tu na
ziemi dłużej… Ja cię nigdy nie opuszczę. Moje Serce
Niepokalane będzie twoją ucieczką i drogę, która cię
zaprowadzi do Boga”.
Podczas trzeciego objawienia , które odbyło się 13
lipca 1917r. dzieci otacza już ponad pięć tysięcy osób.
Nikt jednak, oprócz dzieci, nie widzi Pani, która prosi:
„W dalszym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec
na uproszenie pokoju… Ofiarujcie się za grzeszników
i powtarzajcie często, zwłaszcza spełniając jakąś
ofiarę: „O Jezu, to z miłości do Ciebie za nawrócenie
grzeszników… Przyjdę, aby prosić o poświęcenie
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię
świętą wynagradzającą w pierwsze soboty…” Przed
odejściem Pani poleciła dodawać po każdej dziesiątce
różańca: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
chroń od ognia piekielnego; zaprowadź do nieba
wszystkie dusze, a szczególnie te, które najwięcej
potrzebują Twego miłosierdzia”.

„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec na uproszenie
zakończenia wojny… Bóg jest zadowolony z waszych
ofiar…”
Cała Portugalia z wielkim napięciem oczekiwała
na ten dzień. Mimo ulewnego deszczu, w dniu
objawień 13 października 1917 r. zebrało się ponad
50 tysięcy osób. Wspólnie odmawiano różaniec. Pani
przedstawiła się dzieciom: „Jestem Królową Różańca
świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany
życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela,
który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby
się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby
zbudowano tu kaplicę ku mej czci”. Wtem Łucja zwraca
się do zebranych: „Patrzcie na słońce!”
W tej chwili deszcz przestaje padać i chmury się
rozpraszają. Ukazuje się słońce, podobne do tarczy
srebrnej i poczyna się obracać jakby koło ogniste.
Ziemia, drzewa, skały, ludzie, wszystko przybiera
kolejno barwę żółtą, różową, niebieską i fioletową.
Słońce zatrzymuje się na chwilę. I znów poczyna się
obracać jako olbrzymia tarcza. Zatrzymuje się po raz
drugi, by za chwilę ponowić swój „taniec” fantastyczny,
trwający dziesięć minut. Gdy zebrani oprzytomnieli
stwierdzili, że mają suche ubrania. Bp Leirii stwierdził
w liście pasterskim z 1930 roku: „Świadkami
tego zjawiska, nie odnotowanego przez żadne
obserwatorium astronomiczne, a zatem nie będące
zjawiskiem natury, byli ludzie wszystkich środowisk i
klas społecznych, wierzący i niewierzący, dziennikarze
głównych portugalskich dzienników a także osoby
oddalone o wiele kilometrów, co wyklucza możliwość
zbiorowej halucynacji…”
Przeżywamy ostatni rok wielkiej nowenny
przygotowującej nas do obchodów 100 – lecia
objawień Maryi w Fatimie. Z tej racji będę chciał
podczas tegorocznych nabożeństw Nieustającej
Nowenny, którą odprawiamy w każdą środę, pochylić
się nad tematyką objawień fatimskich i nauki, która dla
nas z tych pouczeń płynie. Zapraszam wszystkich do
uczestnictwa w tym nabożeństwie.
Ks. Łukasz

Kazania Biskupa Tihamer’a Toth’a

Czwarte objawienie miało miejsce w Valinhos, sześć
dni później od zamierzonego terminu, tj. 19 sierpnia
1917 r., ponieważ burmistrz miasta, mason, trzymał
dzieci w więzieniu w celu wydobycia z nich tajemnicy
powierzonej im przez Panią, lecz bezskutecznie.
Pani z czułością wyraziła współczucie swym małym
przyjaciołom z powodu cierpień, jakich stały się ofiarą.
Poleciła im: „Chcę, abyście nadal odmawiali codziennie
różaniec”. Zapowiedziała cud w ostatnim miesiącu i na
koniec dodała: „Módlcie się, módlcie się bardzo, gdyż
wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto by się
za nie ofiarował i modlił”.
Tym razem w dniu objawień, czyli 13 września
zgromadziło się ponad 25 tysięcy osób. Wszyscy ujrzeli
biały obłok, który otoczył dąb i dzieci w chwili, gdy
ukazała się Pani. Równocześnie spadały z nieba jakby
białe kwiaty, które rozpływały się w powietrzu zanim
zetknęły się z ziemią. Pani znów nalegała na dzieci:

DEKALOG
„Nie będziesz brał imienia Pana
Boga swego nadaremno”
Jahwe

Kochani Bracia w Chrystusie! Treść drugiego
Przykazania jest zupełnie jasna: Imię Boże możemy
wymawiać tylko z jak najgłębszym szacunkiem! Kto
z nienawiścią, ze złością, czy lekkomyślnie wymawia
Imię Boże – grzeszy przeciwko Drugiemu Przykazaniu.
Niektórzy brutalni ludzie lubują się w
bluźnierstwach i przekleństwach; są to prawdziwi
buntownicy, którzy nie uznają drugiego Przykazania.
Aż nie chce się wierzyć, że niektórzy ludzie, nie w
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gniewie, nie przez zapomnienie, ale z piekielną
nienawiścią , z diabelską przyjemnością , zupełnie
świadomie bluźnią Bogu. Niedowiarkowie wypierają
się Boga i bluźnią Mu, mówiąc, że nie wierzą w Niego;
wyzywają czarta, o którym gdy słyszą z ambon, dziwią
się, jak można w coś podobnego wierzyć! Przeklinają
Matkę Bożą, świętych, sakramenty…
Są ludzie wykształceni, uczeni znani pisarze, którzy
widocznie znajdują przyjemność w bluźnierstwie, bo
w przeciwnym razie bohaterom swoich utworów nie
wkładaliby do ust bluźnierstw, od których ścina się
krew w żyłach.
Do tych bluźniących niedowiarków nie mam się
po co zwracać, ich języki poskromi dopiero śmierć.
Ale za to muszę mówić do chrześcijan, którzy bluźnią,
bo niestety i między nimi znajdują się buntownicy.
Przeważnie są to ludzie złamani życiem, rozgoryczeni,
którzy fałszywie sądzą, że ulżą swej doli i zwalą ciężar z
serca, jeśli się zbuntują przeciwko Bogu. Chciałbym im
jasno wytłumaczyć, co czynią, złorzecząc Bogu.
Ktoś może się zapytać: czy bluźnierstwo jest
naprawdę tak ciężkim grzechem? Przecież „imię” to
taka martwa rzecz! Czy tak groźną rzeczą jest obraza
Imienia Pana Boga?
Bracia! Jeśli przeczytamy dosłowny tekst Dziesięciu
Przykazań, przekonamy się, że świadome bluźnierstwo,

naszego codziennego życia. Imieniem tym jest: Święte
Imię Boga! Nawet najdzikszy naród ma pojęcie Boga.
W każdym języku, chociażby najprostszym, istnieje
wyraz określający pojęcie Boga!
Zdawałoby się, że każda istota na świecie powinna
najwyższą czcią otaczać to Imię. Każde stworzenie
powinno wymawiać to Imię z jak największym
szacunkiem.
A jednak, Bracia, tak nie jest! Człowiek posiada
smutny przywilej, że zdolny jest i najświętsze Imię
zmieszać z błotem, i dlatego Bóg w osobnym
Przykazaniu starał się przypomnieć o szacunku dla
Swego świętego Imienia. Treść drugiego Przykazania
jest zupełnie jasna: Imię Boże możemy wymawiać tylko
z jak najgłębszym szacunkiem! Kto z nienawiścią, ze
złością, czy lekkomyślnie wymawia Imię Boże – grzeszy
przeciwko Drugiemu Przykazaniu.
Aż nie chce się wierzyć, że niektórzy ludzie, nie
w gniewie, nie przez zapomnienie, ale z piekielną
nienawiścią , z diabelską przyjemnością , zupełnie
świadomie bluźnią Bogu. Niedowiarkowie wypierają
się Boga i bluźnią Mu, mówiąc, że nie wierzą w Niego;
wyzywają czarta, o którym gdy słyszą z ambon, dziwią
się, jak można w coś podobnego wierzyć! Przeklinają
Matkę Bożą, świętych, sakramenty…
Czasami nawet poważni ludzie myślą: czy nie ma
przesady w drugim Przykazaniu. Ostatecznie dla
takiej błahostki, dla obrony Imienia Bożego, czy warto
było wydawać osobne Przykazanie? I to jeszcze z tak
ostrym zawarowaniem? Po chwili namysłu musimy
jednak uznać, że tu chodzi o daleko więcej, aniżeli
o zewnętrzną obronę króciutkiego imienia. Tak:
wymówienie krótkiego imienia nie może być wielkim
grzechem, ale Imię to oznacza Osobę, toteż jego
nieuszanowanie obraża samą Istotę, którą ono określa.
Człowiek tedy, który bluźni, obraża nie Imię Boże, ale
samego Boga.
Szanujemy imiona ludzi i przywiązujemy do
nich wielką wagę, o ile więcej powinniśmy czcić
Imię Boże! Są imiona, np. imiona naszych rodziców,
dobrodziejów, przyjaciół, na dźwięk których żywiej
biją nam serca. Z daleko większym szacunkiem niż imię
ojca, największego dobrodzieja, czy najwierniejszego
przyjaciela, powinien człowiek wymawiać Imię Boga!
Każde dziecko oburzy się, usłyszawszy przekleństwa
miotane na matkę; żaden żołnierz nie zniesie w
milczeniu obelgi i znieważenia swego ukochanego
wodza; co więcej nawet żaden pies nie zachowa się
obojętnie, widząc, że ktoś krzywdzi jego pana, a tylko
ludzie ciskają z nienawiści setkami przekleństw na
Króla królów?!
Czy odważyłby się człowiek w bluźnierczy sposób
wymówić Imię Boga, gdyby chociaż na chwilę
uprzytomnił sobie, kim jest Bóg, którego spotwarza?!
Kim jest Bóg? – Kochani Bracia! – Kim jest Bóg?
Kiedy Mojżesz klęczał przed krzakiem gorejącym,
który, mimo że płonął, nie zgorzał, i zapytał: „Panie,
jak się nazywasz?” – Bóg odezwał się: „JESTEM, KTÓRY
JESTEM.” (Wj 3, 14), to znaczy: Ja jestem, który istnieje,
którego istotą jest istnienie! Wszystko inne, co jest
poza Mną na świecie, jest przygodne: może być,

urąganie Bogu w nienawiści, jest daleko większym
grzechem, niż to sobie ludzie wyobrażają.
Do drugiego Przykazania dodał Pan Bóg osobne
napomnienie, bo według II księgi Mojżesza brzmi w
ten sposób: „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga
twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi
bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych
rzeczy.” (Wj 20, 7).
Za przykładem Starego Testamentu i Nowy
Testament wskazuje, jakie znaczenie ma cześć dla
Imienia Bożego. W Modlitwie Pańskiej, zaraz po
słowach „Ojcze nasz, który jesteś w niebie…”- umieścił
Pan Jezus – „święć się Imię Twoje!”.
Mamy jedno imię wspólne wszystkim językom,
imię, które zajmuje wyjątkowe stanowisko między
wszystkimi innymi imionami, imię, które urabia nasze
pojęcia, przenika do naszego światopoglądu, imię,
wypisane żywymi zgłoskami we wszystkich przejawach
7

Matczyne Królestwo, Październik 2016

albo nie. Wszystko dlatego tylko istnieje, bo Ja chcę.
Jest dopóty, dopóki zechcę. Ja jestem źródłem życia
wiecznego: wszystko bierze we Mnie swój początek,
jak kropla ze źródła, a promień ze słońca. Bóg,
Wszechmocny Stwórca! Bóg, nieskończony Pan! Bóg,
kochający Ojciec! Bóg, surowy sędzia! – i ty, kochany
Bracie, ty rozgoryczony, smutny Bracie, ośmielasz się
bluźnić temu Bogu!
Bracie, ciężkie jest twoje życie? Pokryte czarnymi
chmurami? Mimo to nie waż się bluźnić Bogu! Nie
mów – jak inni – że „Bóg zapomniał o tobie”, że „nie
troszczy się o ciebie”, że „nie istniej Opatrzność”, że
życie jest bezcelowym chaosem”. Wszystko to jest
bluźnierstwem! Patrz na sieć drutów telegraficznych:
biegną, zda się bezładnie w różnych kierunkach. A
jednak wiesz, że każdy z nich ma swój cel, że wszystkie
zbiegają się na końcu w jednym punkcie! Gdzie?
Chociaż tego ludzie nie widzą, ale wiedzą gdzie. Ja
również nie widzę, ale wiem i wierzę, że wypadki
życia mojego i nas wszystkich, że miliardy faktów z
historii świata, wszystko zbiega się w ojcowskiej ręce
nieskończenie mądrego Boga. Nie, nie, nie wolno
nam bluźnić! Świadoma nienawiść, która skłania nas
do bluźnierstwa, rodzi się pod wpływem diabelskich
podszeptów, każde świadome bluźnierstwo, to iskra
wiecznego ognia piekielnego.
Bracie, nie ubliżaj Bogu!
Jest mało ludzi na świecie, jeśli ich w ogóle można
nazwać ludźmi, którzy z upodobaniem i świadomą
nienawiścią rzucają bluźnierstwa i przekleństwa.
Ale niestety więcej jest tych, którzy wprawdzie nie
zupełnie dobrowolnie, nie z zupełną świadomością,
ale w złości, w gniewie, zapominając się , spotwarzają
Imię Boga. Większa część bluźniących i przeklinających
należy do ludzi porywczych, którzy już po chwili żałują
tego, co powiedzieli. Pamiętam, jak zdziwiłem się,
czytając gdzieś takie zdanie: „Ludzie więcej przeklinają
i złorzeczą, aniżeli się modlą”. O, jak przeklinają, jak
złorzeczą ludzie! Nie ze złej woli, tylko z gwałtowności
z niepanowania nad sobą! Na ulicy! W tramwaju!
W poczekalniach! Na rynkach! W karczmach! W
fabrykach! Na budowach. Mężczyźni i kobiety! Starzy i
młodzi! Nawet… dzieci! Ludzie klną po pijanemu, klną,
gdy są trzeźwi, klną w biedzie i w dobrym humorze.
„Proszę księdza, ja nie klnę, tylko wtedy, gdy muszę!”
– bronią się niektórzy. „Zajęcie moje mnie denerwuje:
muszę kląć”. Czy istnieje zawód, który by zmuszał do
przekleństwa? Mówi się np. „to żaden żołnierz, który
nie klnie” – takie jest ogólne mniemanie. To samo
mówi rzemieślnik, bo „w inny sposób nie można sobie
poradzić z pracownikami. Są nawet nauczyciele, którzy
otwarcie przeklinają swoich uczniów. Przeklina fornal
swojego gospodarza, przełożeni swoich podwładnych;
rodzice, aż zgroza powiedzieć, swoje dzieci. Są ludzie,
którzy przeklinają słońce, bo zanadto grzeje, są tacy,
którzy klną deszcz, bo za krótko padał… Przeklinanie
– to paskudny zwyczaj!
Stary Testament wspomina, że do ludzi,
którzy przeklinali, stosowano karę śmierci przez
ukamienowanie (Kpł 24, 10 – 16), gdyby to prawo
obowiązywało dzisiaj, to zabrakłoby kamieni!
Bracia, starajcie się zachować tę na pozór prostą

zasadę: „Jeśli jesteś zgniewany, milcz!” Mówią, że
Juliusz Cezar, gdy był zły, to miał zwyczaj liczyć do
dwudziestu, a dopiero potem mówić. Człowiek
zupełnie inaczej mówi w chwili uniesienia. Znikłyby
zupełnie z powierzchni ziemi ordynarne przekleństwa,
gdyby się ludzie nauczyli trochę panować nad sobą.
Przyczyną przekleństw jest przeważnie nie piekielna
nienawiść względem Boga, ale brak zastanowienia się i
porywczość, której za chwilę żałujemy.
Bracia! Nie ubliżajmy Bogu!
Kiedy słyszy się straszne przekleństwa, miotane z
piekielną nienawiścią,
– albo gdy się widzi szyderczy triumf złych ludzi, to
mimo woli ogarnia nas rozgoryczenie: „Panie, jak można
na to patrzeć? Dlaczego nie ukarzesz śmiercią tych,
którzy Cię przeklinają? Dlaczego znosisz triumfalny
pochód zła na ziemi?…” Bracia! Z ust niejednego z nas
płyną takie skargi, gdy widzimy, jak ludzie wyzyskują
bezgraniczną cierpliwość Boga i kują sobie z niej broń,
żeby Go jeszcze więcej znieważać; kiedy widzimy, jak
nie zważają na cierpliwość boską i klecą sobie barłogi
do dalszej rozpusty! Bracia, nie złośćmy się: Bóg jest
cierpliwy, czeka, nie spieszy się ale ostatnie słowo
zachował dla Siebie!Wystarczy przytoczyć przykład z
epoki, w której żyli nasi prarodzice. Panowało wtedy
zepsucie i bałwochwalstwo, szerzyła się niemoralność,
trudno było znaleźć uczciwego człowieka, gdyż
wszyscy byli pogrążeni w morowej zarazie rozpusty i
w nocy niewiary. Była to epoka, o której mówi Pismo
Święte w charakterystyczny sposób, że Bóg „żałował,
że stworzył ludzi na ziemi” (Rdz 6, 6). A jednak nie
karał natychmiast! Czekał. Dał polecenie Noemu,
żeby budował przez lat sto arkę i żeby przez lat sto
napominał ludzi pogrążonych w rozpuście… Może się
opamiętają! Czy się nawrócili? Bynajmniej! Żartowali
ze starego Noego, że w tak podeszłym wieku zabiera
się do olbrzymiej budowy, że przez zbyt czarne
okulary patrzy w przyszłość! Że mówi im o karze,
zapowiedzianej przez Boga. O karze? Czy ktokolwiek
słyszał, żeby Bóg karał? Takie bajki w dzisiejszych
kulturalnych czasach! Obecny stan nauki już dawno
przeszedł nad tym do porządku dziennego!… A
kiedy miara się przebrała… Bóg się ozwał. I otworzyły
się spusty niebieskie… wyszły z brzegów wody…
i potop zalał góry, doliny, ludzi, zwierzęta, gmachy,
mienie, życie, wszystko… Pamiętajcie wszyscy, którzy
przeklinacie, że Bóg czeka długo – ale ostatnie słowo
do Niego należy.
Patrzmy na inny przykład. Najstraszniejsze
bluźnierstwo, jakie było wypowiedziane na świecie,
było wymierzone przeciwko Chrystusowi, konającemu
we krwi, na górze Kalwarii; złość ludzka święciła
największe triumfy u stóp krzyża… a jednak, jak się
zachował Bóg?
Gdyby nas to spotkało, co byśmy, zrobili? – Na
pewno bylibyśmy zesłali pioruny, ogień, deszcz
siarczysty na ten grzeszny motłoch!…
A co robił Bóg? Cierpiał, milczał, czekał.
Chrystus umarł na krzyżu. Ciało Jego spoczęło w
opieczętowanym grobie. Triumf Jego nieprzyjaciół
był zupełny. Wszystko przepadło. Wszystko! Ale nie,
oto świta dzień trzeci… drży ziemia… z nieba zlatuje
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anioł, straż przy grobie olśniona blaskiem pada, jak
martwa… a twarz Chrystusa zwycięskiego promienieje
nadziemskim blaskiem… Alleluja! Zwyciężył Bóg! Ten
Bóg, który w milczeniu znosił policzkowania w noc
wielkoczwartkową, ten Bóg, który przelał Swoją krew
w Wielki Piątek na Golgocie. Zwyciężył Bóg, którego
pogrzebano w beznadziejnych ciemnościach! Ludzie,
którzy bluźnierstwo uważacie za chleb powszedni,
którzy pytacie się bezczelnie: „no, i co złego mi się
stało?” – pamiętajcie, że ostatnie słowo należy do
Boga!
Bracia! Majestat Boga nie jest zależnym od
naszych modlitw, albo przekleństw. Jeśli ktoś
przeklina, Bóg przez to nie będzie mniejszy, jeśli
się modli, nie powiększy przez to Jego majestatu.
Ale za to mniejszym, albo większym staniesz się ty,
biedny człowiecze! Bóg pozostanie Bogiem. chociaż
bluźni jakiś zbłąkany człowiek. Bracia! Imię Boże jest
święte, i nie będziesz wzywał świętego Imienia Boga
nadaremno. Amen

nadzorem byli księża udzielający sakramentów
ludziom prześladowanym przez bezpiekę. Jednym
z nich był ksiądz Stefan Muniak, skazany w 1951 roku
na siedem lat bezwzględnego więzienia za udzielenie
ślubu Franciszkowi Mrozowi.
Stefan Muniak urodził się 10 października 1911 roku
w Pcimiu. Do gimnazjum, a później liceum, uczęszczał
w Myślenicach, następnie podjął naukę na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie
przygotowywał się do kapłaństwa. Jego pierwsza
parafia znajdowała się w Marcyporębie (1936–1939),
następnie w latach 1939–1945 był wikarym w
Dobczycach. Tam poznał Franciszka Mroza, mieszkańca
Skrzynki, gdzie ten prowadził gospodarstwo rolne.
Założył on winnicę, sprowadziwszy mrozoodporne
sadzonki ze Szwecji, a uzyskane wino przekazywał
między innymi dobczyckiej parafii. Ponadto znany był
jako organizator chóru i amatorskiego teatru.

„Żółw” i „Bóbr”

Ksiądz Muniak wiedział również o jego działalności
konspiracyjnej. Franciszek Mróz był żołnierzem
kampanii wrześniowej w stopniu plutonowego.
W 1943 roku sformował oddział dywersyjny o
kryptonimie „Żółw” (taki był pseudonim dowódcy),
operujący głównie na terenie Skrzynki i Kędzierzynki
oraz wchodzący w skład Armii Krajowej myślenickiego
obwodu „Murawa”. Sam Mróz organizował pomoc dla
kilku rodzin żydowskich i uciekinierów z niemieckiej
niewoli, głównie Rosjan. Za działalność konspiracyjną
został awansowany do stopnia chorążego oraz
odznaczony Krzyżem Walecznych.

PS.

Są to wybrane fragmenty kazania bp. Tihamer’a
Toth’a na temat Drugiego Przykazania (SD).

Ks. Stefan Muniak
Budowniczy naszego Sanktuarium
Po wojnie ofiarami represji byli nie tylko przeciwnicy
komunistycznej władzy, ale też zwykli ludzie, którzy
wykonując swoją pracę, stykali się z żołnierzami
podziemia niepodległościowego. Pod specjalnym

Józef Mika (fot. ze
zbiorów Archiwum IPN
Kraków)

W lecie 1946 roku
Franciszek
Mróz
zorganizował oddział
Ruchu Oporu Armii
Krajowej (ROAK) o
kryptonimie „Bóbr” –
taki pseudonim przyjął
po wojnie. Grupa
ta miała kontakty z
zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość oraz partyzantami
Józefa Kurasia „Ognia”. Żołnierze Mroza uczestniczyli
między innymi w akcji rozbicia więzienia św. Michała w
Krakowie. Po ogłoszeniu amnestii w 1947 roku oddział
przestał istnieć.
Sam Mróz ukrywał się na własną rękę, po czym w
październiku 1947 roku skontaktował się z Józefem
Miką z Gruszowa. Razem z Tadeuszem Lenartem oraz
Emilem Przeciszewskim stworzyli czteroosobowy
(początkowo pięcioosobowy) oddział partyzancki.
Mimo usilnych starań miejscowych służb, UB, KBW, MO
i ORMO, grupa utrzymała się w terenie do 1950 roku.
Dopiero wprowadzenie do niej agenta podającego się
9
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za łącznika z Zachodem pozwoliło UB przeprowadzić
w październiku 1950 operację, w wyniku której Mróz
i Mika zostali aresztowani, a Przeciszewski z Lenartem
zginęli w walce. Wspomnianym agentem był Marian
Strużyński vel Reniak, a wydarzenia te opisał on w
książce: „Człowiek stamtąd”.

w Krakowie skazał go na siedem lat pozbawienia
wolności i dwa lata utraty praw publicznych. W
orzeczeniu wyroku czytamy:
„Ks. Muniak Stefan […]. jest winien, że w
Dziekanowicach pow. Myślenice udzielił pomocy
bandzie terrorystyczno-rabunkowej Miki Józefa w ten
sposób, iż we wrześniu 1948 r. udzielił członkowi tejże
bandy Mrozowi Franciszkowi ślubu kościelnego, a w
październiku 1948 r. udzielił Mice Józefowi, Mrozowi
Franciszkowi i innym członkom tej bandy sakramentu
spowiedzi oraz informacji o sytuacji w terenie czym
popełnił przestępstwo […]”.
W uzasadnieniu tegoż wyroku sędzia nie krył
charakteru
państwa
komunistycznego,
gdyż
zanegował prawo kapłana do udzielania pociechy
duchowej poprzez sakrament spowiedzi osobom
ściganym przez aparat bezpieczeństwa.

Ślub partyzanta

Po wojnie ksiądz Stefan Muniak został
administratorem parafii w Dziekanowicach. W
1948 roku zwróciła się do niego Celina Drozdowicz
z prośbą o udzielenie jej potajemnego ślubu
kościelnego z Franciszkiem Mrozem. Ksiądz Muniak
znał tę pochodzącą z Dobczyc kobietę, gdyż
wcześniej była ona jego uczennicą na katechezie.
Być może słyszał także o jej powojennej działalności
antykomunistycznej, gdyż w styczniu 1947 roku została
skazana na rok więzienia w zawieszeniu za działalność
w WiN i udział w ataku na więzienie św. Michała.

W więzieniu

Po procesie Stefan Muniak został przeniesiony
z Montelupich do więzienia w Nowym Wiśniczu.
Najwyższy Sąd Wojskowy, do którego ksiądz złożył w
1951 roku rewizję, utrzymał surowy wyrok mimo złego
stanu zdrowia kapłana. Stało się tak prawdopodobnie
dlatego, że ksiądz organizował życie duchowe
przetrzymywanych, nie robiąc przy tym różnicy
pomiędzy więźniami politycznymi i kryminalnymi.
Władze zakładu patrzyły na jego działalność
nieprzychylnie i wystawiły mu negatywną opinię.
Zachowała się notatka naczelnika więzienia w Wiśniczu
sporządzona na wyroku: „Nie stosować amnestii – zła
opinia”. Dopiero interwencja wikariusza kapitulnego
archidiecezji krakowskiej, biskupa Franciszka Jopa,
który zwrócił się do ministra Jana Izydorczyka,
dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, o
darowanie kary księdzu Muniakowi, spowodowała, że
udzielono mu warunkowego zwolnienia.

Znając oboje narzeczonych, ksiądz Muniak nie
odmówił ich prośbie. Zwrócił się do kurii z pisemnym
zapytaniem, czy może udzielić sakramentu bez
zapowiedzi, nie informując przy tym, o kogo chodzi.
Kiedy uzyskał zgodę, powiadomił o tym Celinę
Drozdowicz. Ślub odbył się 25 wrześniu 1948 roku
około godziny dwudziestej, kiedy kościół był już
pusty. Prawdopodobnie uczestniczyli w nim wszyscy
członkowie grupy Miki. Następnie w Dobczycach,
w domu państwa Pinkowskich (Jana Pinkowskiego,
urodzonego w 1907 roku), odbyło się przyjęcie
weselne. Ks. Muniak spotkał się z członkami tego
oddziału jeszcze raz w październiku tego samego
roku, kiedy przyszli do niego wyspowiadać się, tak jak
obiecali mu w czasie spotkania weselnego. Warte jest
podkreślenia, iż ks. Muniak jako jedyny ksiądz z okolicy
miał odwagę by udzielić takiego ślubu partyzantom
oraz ich spowiadać.

Na wolności

Ksiądz Muniak wyszedł na wolność 27 stycznia
1955 roku. Powrócił do Dziekanowic, gdzie mieszkał
i pracował do śmierci. Jeszcze jesienią tego samego
roku oskarżono go o odprawienie nabożeństwa w
podzięce za wyjście z więzienia. Później był stale
„odwiedzany” przez funkcjonariuszy UB o różnych
porach dnia i nocy. Takie wizyty często trwały wiele
godzin, w czasie których ubowcy robili wszystko, aby
księdza Stefana zniszczyć psychicznie.
Mimo licznych szykan podjął on dzieło budowy
nowego kościoła, które udało mu się doprowadzić
do końca. Nowa świątynia została poświęcona 24
września 1966 roku. To wielkie szczęście, iż właśnie
ten kapłan mógł być i uczestniczyć w poświęceniu
tego kościoła, na którym mu tak bardzo zależało i
któremu oddał całe swoje życie. Ks. Stefan Muniak
nasz wieloletni proboszcz, nawet gdy był na wygnaniu,
zmarł w Dziekanowicach 30 marca 1969 roku. Mszy
pogrzebowej, w której uczestniczyli liczni parafianie
oraz duchowni, przewodniczył arcybiskup krakowski
kardynał Karol Wojtyła.

Proces i aresztowanie

W trakcie rozpracowywania grupy Miki w 1950
roku funkcjonariusze UB dowiedzieli się o tych
wydarzeniach od ludzi i oskarżyli księdza Muniaka o
pomoc oddziałowi. Duchowny został aresztowany 21
października przez PUBP w Myślenicach i poddany
brutalnemu śledztwu. 5 lutego 1951 roku sąd wojskowy

ks. Łukasz

10

Matczyne Królestwo, Październik 2016

Rozważania Jana Pawła II

jej wzoru na przykazaniu miłości opierało się wasze
życie osobiste, rodzinne i społeczne. Jest to zarazem
najgłębsze źródło kultury moralnej ludzi i narodów. Od
kultury moralnej zależy zaś istotny ich postęp.
Człowiek jest istotą stworzona na obraz i
podobieństwo Boga. Stąd też jego istotny rozwój i
prawdziwa kultura wynika z rozpoznania tego obrazu i
podobieństwa, i z wytrwałego kształtowania własnego
człowieczeństwa na tę ludzką i Boską zarazem miarę.

Święta Jadwiga
Śląska – żona
Patrzymy więc poprzez siedem z górą stuleci w
stronę świętej Jadwigi i widzimy w niej wielkie światło,
które rozświeca sprawy ludzkie na ziemi naszych
sąsiadów – a równocześnie na naszej ojczystej ziemi.
Wyraziła się w jej życiu jakby cała pełnia
powołania chrześcijańskiego. Odczytała święta
Jadwiga ewangelię do końca i w całej jej życiodajnej
prawdzie. Nie ma w niej rozbieżności pomiędzy
powołaniem wdowy-fundatorki klasztoru w Trzebnicy
a powołaniem żony-matki w piastowskim domu
Henryków. Jedno przyszło po drugim, a równocześnie
jedno było zakorzenione w drugim.

Jan Paweł II „Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”

Ludzie wiary

Bł. Bartłomiej Longo

„Moje powołanie to pisać o Maryi,
służyć Maryi, kochać Maryję.”
bł. Bartłomiej Longo

Jadwiga od początku żyła dla Boga, żyła miłością
Boga nade wszystko, tak jak głosi pierwsze przykazanie
Ewangelii. Tak żyła w małżeństwie jako żona i matka. A
kiedy owdowiała, z łatwością dostrzegła, że ta miłość
Boga nade wszystko może stać się teraz miłością
wyłączną Boskiego Oblubieńca. I poszła za tym
powołaniem.
W ewangelicznym przykazaniu miłości tkwi
bowiem najgłębsze źródło duchowego rozwoju
każdego człowieka. I dlatego też Wam Wszystkim,
Drodzy Bracia i Siostry, życzę z całego serca, aby wedle

Bartłomiej Longo przyszedł na świat 10 lutego
1841 roku w Latiano w południowych Włoszech. Jego
ojciec, Bartolomeo, był lekarzem, a matka, Antonia z
domu Luparella, prowadziła dom. Pobożni rodzice,
przekazali mu najwyższe wartości duchowe i nauczyli
go także modlitwy różańcowej. Bartolo w wieku 5 lat
został wysłany do pijarskiego Kolegium Braci Szkolnych
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w mieście Francavilla Fontana. W kolegium otrzymał
on wszechstronne wykształcenie, także muzyczne.
Grał na fortepianie i flecie, został dyrygentem szkolnej
orkiestry. Wykazywał duże zdolności literackie.
Po ukończeniu szkoły elementarnej i średniej podjął
studnia prawnicze na Uniwersytecie w Neapolu i Lecce.
Studia zakończył doktoratem. Był to burzliwy okres w
historii Włoch. Uniwersytety zostały skażone ateizmem,
materializmem i liberalizmem. Wielu studentów,
a nawet wykładowców, parało się praktykami
okultystycznymi i spirytystycznymi. Teologią katolicką
otwarcie pogardzano, a masoneria rozszerzała swoje
wpływy. Niektórzy wykładowcy
jawnie występowali przeciwko
Kościołowi. Polecali studentom
antyreligijne lektury jak np. „Życie
Jezusa” francuskiego filozofa
Ernesta Renana. Pod wpływem
tej książki i ateistycznego
otoczenia, wiara Bartłomieja
uległa załamaniu. Wstąpił on
do popularnej w Neapolu sekty
spirytystycznej i sam zaczął
uprawiać zakazane przez Kościół
okultystyczne
praktyki.
W
krótkim czasie poczynił takie
„postępy”,
że
„antybiskup”
mianował
go
kapłanem
szatana. W czasie jednego z
bluźnierczych rytuałów Bartolo
oddał swoją duszę diabłu. W szatańskim opętaniu
Longo trwał półtora roku. W tym czasie praktykował
obrzędy, które były małpowaniem sakramentów
świętych, zajmował się okultyzmem, organizował
seanse spirytystyczne, brał udział w publicznych
wystąpieniach
antypapieskich
inicjowanych
przez wolnomularstwo. Długie wyniszczające
posty, diaboliczne wizje, nasilająca się depresja,
doprowadziły Bartłomieja na skraj obłędu. Wrócił do
wiary dzięki przyjaźni z profesorem Vincenzo Pele
oraz oddziaływaniu dominikanina o. Alberta Radeute,.
Powrót do Boga zupełnie zmienił jego drogi. Porzucił
praktykę sądowniczą w Lecce na rzecz działalności
religijnej. Bartłomiej w pewnym momencie zwrócił
się do Boga, co ma czynić, by odpokutować za swoje
grzechy i osiągnąć spokój sumienia. Usłyszał w głębi
serca głos, który mówił: „Jeżeli pragniesz spokoju
duszy i kiedyś jej zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo
Różańca Świętego, bo ten, kto to czyni, nigdy nie
zginie”, tak obiecała Matka Boża św. Dominikowi.
Longo podniósłszy rękę do góry na znak przysięgi
rzekł: ”Jeżeli Twoja obietnica, Matko jest prawdziwa,
to na pewno odzyskam upragniony spokój sumienia i
będę zbawiony, bo nie opuszczę tej krainy, dopóki nie
rozszerzę Twego nabożeństwa różańcowego stąd jak
najdalej”. Longo dotrzymał swego przyrzeczenia.
Został świeckim tercjarzem dominikańskim i
poświęcił życie Maryi Różańcowej. Aby wyeksponować
upodobanie do modlitwy różańcowej, przyjął imię
brata Rosario. Zaczął w okolicy katechizację i szerzenie
Różańca. 13 października 1875 roku sprowadził
do Pompejów do podupadłej parafii wizerunek

Maryi Różańcowej, który nazwał: „Narzędziem do
realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego
Miłosierdzia”.
Ten fakt ożywił religijnie miejscową społeczność.
Longo wraz ze swoją małżonką hr. Marianną de Cusco,
żarliwą współpracownicą w apostołowaniu, wzniósł na
ruinach pompejańskich wspaniałą świątynię, która dziś
jest sławna wśród Jej czcicieli. Zbudowany przez nich
kościół znajduje się pod osobistym zarządem papieża,
jest też najważniejszym „kościołem różańcowym” na
świecie. Rozwijał w Pompejach działalność misyjną,
zakładał sierocińce, domy opieki dla dzieci więźniów,
żłobki, szkoły i warsztaty pracy
dla miejscowej młodzieży. Na
gruzach starożytnego miasta,
które przed wiekami legło w
gruzach, powstało dzięki niemu
nowe miasto – miasto Królowej
Różańcowej. Miasto co roku
odwiedza 4 mln pielgrzymów.
Longo pisał też książki o
historii Różańca Świętego, układał
nowenny oraz modlitewnik dla
potrzeb świątyni. Został też
fundatorem Zgromadzenia Sióstr
Różańca Świętego w Pompejach.
Jako
tercjarz
dominikański
wielokrotnie zwracał się w
imieniu Maryi do świata,
rozpowszechniał Jej chwałę
i głosił Jej cuda. Temu celowi służyło czasopismo
„Różaniec Nowej Pompei”.
Dawny satanista, oddany konwertyta, prawnik i
opiekun sierot przeżył 85 lat. Zmarł 5 października 1926
roku. Zmarł w opinii świętości. Grobowiec Longo i Jego
żony znajduje się w krypcie sanktuarium w Pompejach.
Obietnica Matki Bożej, że ten kto propaguje
Różaniec, zostanie zbawiony, spełniła się, gdyż papież
Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Apostoła Różańca
Świętego - Bartłomieja Longo ceremonią beatyfikacji
w dniu 26 października 1980 roku.
Opr.: SD

Święci Kościoła katolickiego

ŚW. GERARD MAJELLA
Gerard urodził się 23 kwietnia 1726 roku w
Muro Lucano w królestwie neapolitańskim. Jego
rodzicami byli Dominik Majella i Benedykta Gajella.
Matce zawdzięczał wpojenie zasad wiary oraz
nieograniczonej miłości do Boga. Kiedy miał zaledwie
12 lat, umiera jego ojciec i na nim spoczywa troska
o utrzymanie rodziny. U jednego z mieszkańców
miasteczka uczył się krawiectwa. Potem przez dwa
lata był kamerdynerem biskupa Lacedonii. Już wtedy
wiele czasu spędzał Gerard na adorowaniu Chrystusa.
Z tego czasu pochodzi piękna legenda. Pewnego dnia
w zimie Gerard miał zgubić w studni klucz od pałacu
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biskupa. Pełen wiary wziął ze żłóbka figurę Dzieciątka
Jezus, umieścił ją w wiadrze i opuścił do studni w
przekonaniu, że Pan Jezus odnajdzie klucz, który
wpadł do studni. Tak się też stało.
Po śmierci biskupa Gerard powrócił do krawiectwa,
od dawna jednak zamierzał poświęcić się na wyłączną
służbę Bożą. Kiedy jednak zgłosił się do kapucynów,
nie został przyjęty z powodu zbyt słabego zdrowia.
Zgłosił się więc do założonego przed 17 laty przez
św. Alfonsa zakonu redemptorystów. Rodzina nie
chciała się na to zgodzić, obawiając się zarówno
utraty zysków z jego pracy, jak też z troski o jego słabe
zdrowie. Gerard uciekł więc potajemnie z domu, mając
23 lata. Nowicjat odbył w Deliceto pod kierunkiem
sługi Bożego Pawła Cafaro, który adeptom do zakonu
stawiał bardzo wysokie wymogi. Śluby zakonne
złożył w roku 1752. W charakterze brata zakonnego
spełniał różne zajęcia: krawca, zakrystiana, kucharza,
infirmarza, ekonoma. Gerard całkowicie rozmiłował
się w tej formie życia, którą św. Alfons, założyciel
redemptorystów, przewidział dla członków swojego

W roku 1754 jego kierownik duchowy polecił mu,
żeby napisał na kartce, jakie jest jego największe
pragnienie. Gerard napisał wówczas: „Bardzo kochać
Pana Boga; być zawsze zjednoczonym z Bogiem;
czynić wszystko dla Pana Boga; kochać wszystkich ze
względu na Pana Boga; wiele dla Pana Boga cierpieć;
jedyne co się w życiu liczy, to pełnienie woli Bożej”.
W tym samym roku Gerard przeszedł przez
ciężką próbę, dzięki której nabył szczególnej mocy
pomagania matkom i ich dzieciom. Został fałszywie
oskarżony o popełnienie grzechów nieczystych z
młodą dziewczyną, córką rodziny, w której domu
Gerard często zatrzymywał się podczas swoich
misjonarskich podróży. Święty Alfons Maria Liguori
wezwał Gerarda, żeby wytłumaczył się z tych oskarżeń.
Zamiast się jednak bronić, Gerard, za wzorem swego
Boskiego Mistrza, milczał. W tej sytuacji św. Alfons
nie miał nic innego do zrobienia, jak surowo ukarać
młodego zakonnika. Zakazał mu więc korzystania z
przywileju przyjmowania Komunii świętej i wszelkiego
kontaktu ze światem zewnętrznym. Nie było łatwo dla
Gerarda zrezygnować z zapału o zbawienie drugich, nie
da się jednak tego porównać z faktem zabronienia mu
przyjmowania Komunii św. Cierpiał do tego stopnia, że
prosił o pozbawienie go przywileju służenia do Mszy
św., ponieważ obawiał się, że z powodu tak wielkiego
pragnienia Komunii mógłby wyrwać kapłanowi z rąk
konsekrowaną hostię.
Oskarżenia zostały wkrótce odwołane, a święty
Alfons poczuł się bardzo szczęśliwy na wieść, że Gerard
jest niewinny.
Młody organizm, spalany nadmiernym życiem
wewnętrznym i surowością, zaczął gwałtownie
słabnąć. Przełożeni dla ratowania zdrowia posłali
brata Gerarda do Materdomini w okolicach Avellino
w nadziei, że klimat górski go podtrzyma. Niestety,
Gerard zmarł na rękach ojców i braci w nocy z 15 na
16 października 1755 roku, mając zaledwie 29 lat.
W charakterze testamentu pozostawił karteczkę na
drzwiach swojej celi: „Tutaj spełnia się wolę Bożą, tak
jak chce Bóg i jak długo będzie chciał”.
Niezwykłe łaski, jakie wierni zaczęli otrzymywać
przy jego grobie, skłoniły władze zakonne do starań
o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego. Papież
Leon XIII w roku 1893 zaliczył Gerarda w poczet
błogosławionych, a papież św. Pius X w 1904 r. go
uroczyście kanonizował.
Gerard był lubiany przez współbraci za swoją
dobroć dla wszystkich. Mimo słabego zdrowia, chętnie
spieszył z pomocą i wszystkim okazywał delikatną
życzliwość. Przejawiał zdolności muzyczne i poetyckie,
miał też zamiłowanie do plastyki i dekoracji. Chociaż
nie dokonał żadnych wielkich dzieł, jego sanktuarium
w Materdomini przyciąga rocznie setki tysięcy
pielgrzymów. Wśród świętych i błogosławionych
zakonu redemptorystów jest jednym z najbardziej
znanych i czczonych. Za swojego orędownika uważają
go szczególnie kobiety mające trudności z zajściem w
ciążę i spodziewające się potomstwa. Jest też patronem
dzieci (w szczególności nienarodzonych), niesłusznie
oskarżonych, spowiedników i dobrej spowiedzi.

Zgromadzenia. Jest bardzo szczęśliwy z odkrycia, że
miłość do Jezusa w Najświętszym Sakramencie stanowi
centrum ich życia, oraz że bardzo istotna jest dla nich
miłość do Maryi, Matki Jezusa. Dla uproszenia sobie
łaski kruszenia serc oddawał się uczynkom pokutnym.
Osobistym życiem wewnętrznym czynił więcej dobra
niż niejeden płomienny kaznodzieja. Pan Bóg obdarzył
go też darem czytania w sumieniach, rozmnażania
pożywienia, uzdrawiania, a nawet rzadkim darem
bilokacji.

Opr.: SD
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Najskuteczniejsza pomoc!

„Aniele Boży
stróżu mój...”

Postęp XXI wieku jest niesamowity. Człowiek potrafi
wymyślić najbardziej zdumiewające rzeczy. Nauka,
medycyna, technika dążą do ułatwienia życia na
ziemi. Sami często gubimy się w tym co nowoczesne
zapominając o tym, że życie ziemskie dobiegnie końca,
a wspaniałe technologie nie doprowadzą nas do nieba.
Jest jednak coś, co może ułatwić drogę do Boga, a
także pomóc przemieniać oblicze ziemi. I wcale nie są
to drogie, trudno dostępne rzeczy, a z doświadczenia
wiemy, że niejednokrotnie przynosiły wspaniałe
efekty. To 59 kulek zawieszonych na sznurku lub
łańcuszku. To co je odróżnia od innych dewocjonaliów
to krzyż zawieszony na ich początku. Niby nic, a
jednak korzysta z niego każdego dnia wiele ludzi, po
to, by przemieniać siebie, innych i cały świat. Ile razy

„Aniele Boży stróżu mój...” to prosta modlitwa,
której najczęściej uczą nas rodzice, odmawiając ją
od najmłodszych lat przy wieczornym pacierzu. I
chociaż ten prosty, rymowany tekst jest dla wielu
z nas wspomnieniem z dzieciństwa to jednak
obecność Aniołów Stróżów jest ważnym elementem
naszej wiary, a modlitwa ta jest zarówno pomocą
dla dorosłych jak i dzieci. Aniołowie mają specjalne
zadanie, które realizują od naszego dzieciństwa.
Bóg stworzył je po to, aby pomagały ludziom i stale
sprawowały nad nimi opiekę. W Piśmie Świętym nie

zwątpiliśmy, powtarzając, że my już nic nie możemy
zrobić? A jednak... zawsze możemy. Różaniec nie jest
przypadkowym powtarzaniem modlitwy, to sposób na
życie w ciągłym ofiarowywaniu go Bogu. Odmawiając
różaniec nasze intencje oddajemy w ręce Maryi, która
następnie zanosi je do Jezusa. A przecież On może
zmienić wszystko! Żeby przemieniać nasze życie
wystarczy kilkanaście minut, szczere chęci i zaufanie
Bogu. Nic więcej nie gwarantuje nam wieczności.
Paulina

„Tobie wielu zawdzięcza
łaskę wiary, zdrowie i życie...”

brakuje tekstów, które ukazują Anioły uczestniczące w
dziejach zbawienia człowieka. Dlatego też nie mogły
pozostać obojętne i ich wspomnienie obchodzimy
2 października. Nie wszystkie Anioły znamy z imienia
jednak możemy wyróżnić św.Michała, św.Rafała oraz
św.Gabriela. Ich misja była wyjątkowa. Św.Michał to
uosobienie bezgranicznego zaufania Bogu, ochrania
nas od złego, pomagając zwalczać pokusy i trudności.
Św.Rafał czuwa nad nami , uzdrawiając i lecząc nasze
słabości, a Św.Gabriel zaprasza do zaufania Bogu mimo
wszystko, to jego obecność ukazuje, że „dla Boga nie
ma nic niemożliwego”. Aniołowie strzegą nas każdego
dnia, dlatego warto wzywać ich pomocy!

To słowa modlitwy do Matki Bożej Dziekanowskiej,
usłyszane pierwszy raz szczególnie zapadły w mojej
pamięci. Ten prosty tekst ukazuje nie tylko wiarę,
ale olbrzymie zaufanie do Maryi, która wielokrotnie
pochylała się nad błagającym ją ludem. Gdyby tak nie
było, nie słyszelibyśmy tak wielu próśb kierowanych
przed cudownym wizerunkiem podczas środowej
Niestającej Nowenny, nie widzielibyśmy tak licznie
zgromadzonych wiernych na Wieczorach Maryjnych
oraz parafian zmierzających z radością po obraz

Paulina

14

Matczyne Królestwo, Październik 2016

Maryjny, aby nieść go w procesjach. I można by
powiedzieć, że przecież takich obrazów na świecie jest
wiele, a Maryja ciągle ta sama. To oczywiście prawda!
Jednak dla wielu osób to właśnie w tym miejscu działy
się największe cuda, które odmieniły ich życie. To tutaj
każdego dnia szturm modlitwy wypełnia niebo, kiedy
wierni przynoszą swoje prośby, pozostawiają obawy i
dzielą się radościami. A Matka cały czas z macierzyńską
troską okazuje wszystkim, że jest Matką nadziei i
przyjmuje każdego do swego serca.
Paulina

Radość Jubileuszu
W roku jubileuszowym nasza parafia przeżyła
wielki złoty jubileusz poświęcenia kościoła oraz 25
lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej. Z
wiarą i radością przywitaliśmy w niedzielę 25 IX 2016
r. ks. bp. Tadeusza Pieronka, który przewodniczył tym
wspaniałym uroczystościom. W kazaniu ks. Biskup
podkreślał znaczenie każdego z nas w budowaniu
wspólnoty Kościoła. Każdy został powołany
do świętości a świętość nasza w codzienności
jednocześnie jest budowaniem świętości całego
Kościoła. W tym wszystkim przewodzi nam Matka
Najświętsza, która cierpliwie i ze wzruszeniem błaga i
prosi każdego o modlitwę i oddanie się Chrystusowi.
Nie ustajemy w dziękczynieniu za te wydarzenia i
dziękujemy Dobremu Bogu za ludzi, dzięki którym te
jubileusze były możliwe.
Ten czas niech wszystkich nas zmobilizuje i pomoże
zrozumieć potrzebę troski o tę świątynię. Niech ten
cudowny obraz Matki Bożej Dziekanowskiej, który w
naszym sanktuarium czcimy przyciąga nas i pomoże
w budowaniu świętości i doskonałości w sobie na co
dzień.
ks. Łukasz
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DOŻYNKI PARAFIALNE

17

Matczyne Królestwo, Październik 2016

18

Matczyne Królestwo, Październik 2016

PROCEZJA RÓŻAŃCOWA
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PARAFIALNY KOMITET
ORGANIZACYJNY
ŚDM KRAKÓW 2016

uczestniczyć. Ale przede wszystkim chcemy pójść
do przodu i zadać sobie pytania: co można zrobić z
naszymi doświadczeniami i potencjałem, jaki wlał
na nas Bóg? W związku z przygotowaniami do
tego wydarzenia mamy do was prośbę, abyście
się zastanowili nad dwoma krótkimi pytaniami i
podzielili się z nami swoimi przemyśleniami:
1. Co powiedział mi Papież Franciszek? Co jest dla
Ciebie ważne, co przemówiło do Ciebie w wyjątkowy
sposób, co szczególnie zapamiętałeś?
2. Co z tym chcę zrobić sam i z innymi? Jakie masz
pomysły, jakie macie plany?
Możecie odpowiedzieć na te pytania indywidualnie,
możecie spróbować zastanowić się nad nimi we
wspólnotach czy grupach. Możecie wreszcie te pytania
podesłać komuś, kto w Waszym środowisku tematem
się zainteresuje. Serdecznie Was prosimy, podzielcie
się z nami wynikami tych przemyśleń. Napiszcie
nawet krótkiego maila, ale niech te pytania w Was
pracują. Szkoda zmarnować wielkiego potencjału, jaki
uruchomiły w nas Światowe Dni Młodzieży.
Na odpowiedzi czekamy do 23 X 2016 r. po
znanym adresem: diecezja@krakow2016.com.

INFORMACJA SEKCJI PASTORALNEJ
Minęły już 2 miesiące od zakończenia ŚDM Kraków
2016. Jak wielokrotnie wspominaliśmy, bez Waszego
wspaniałego zaangażowania nie udało by się to
wielkie dzieło, tak w Waszych Parafiach jak i w czasie
Wydarzeń w Krakowie. Dlatego serdecznie w imieniu
wszystkich zainteresowanych osób i sekcji Komitetu
Organizacyjnego Wam dziękuję.

28 X, g. 16.00, Tauron Arena Kraków!
Zapraszamy wszystkich, dla których idea
ŚDM’u nie jest tylko historią. Mamy głęboką
nadzieję, że Pan Bóg przygotował dla
nas jeszcze wiele wspaniałych rzeczy!

UWAGA
ZAPISY NA TAURON ARENE
PRZYJMUJEMY DO 25 X 2016 R. W
ZAKRYSTII LUB U KS. ŁUKASZA

Dlaczego czekaliśmy tak długo z podziękowaniami?
Chcieliśmy, aby to co się wydarzyło w lipcu tego
roku w naszych Parafiach i w Krakowie, miało swoją
kontynuację! Żeby nie stało się pięknym, co prawda,
ale tylko wspomnieniem. Chcemy, aby nasz wspólny
wysiłek, mógł dalej wydawać owoce. Mamy głęboką
nadzieję, że przy pomocy Jezusa tak się będzie działo.
Papież nas pytał: Are you ready? Chcemy
odpowiedzieć: Yes! Już dziś, wraz z Sekcją Pastoralną
i Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji w naszej
Archidiecezji kierowanym przez bpa Grzegorza
Rysia, zapraszamy Was wszystkich na spotkanie,
które odbędzie się 28 X w Tauron Arenie Kraków.
Rozpoczniemy spotkanie o g. 16, a potrwa ono do
ok. g. 20.30.
Kto jest zaproszony? Wszyscy, którzy w
jakikolwiek sposób byli zaangażowani w organizację,
a więc Liderzy, członkowie Komitetów Parafialnych,
wolontariusze parafialni, gospodarze parafialni, a także
wszyscy uczestnicy ŚDM z terenu naszej Archidiecezji.
(także studenci, którzy pochodzą spoza naszej diecezji)
Co chcemy zrobić? Chcemy wspominać piękne
i ważne momenty, w których Pan Bóg dał nam
20
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POZIOMO:
1). ...,,Jezus Chrystus ... i dziś, ten sam na wieki”...
(Hbr13, 8); 4). ...,,Bo szeroka jest brama i przestronna
ta ..., która prowadzi do zguby”... (Mt7, 13); 7).
...,,Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać,
to ... niestateczne, pełne zabójczego jadu”... (Jk3, 8);
9). Anioł,Opiekun każdego człowieka przydzielony
mu od chwili jego narodzin aż do śmierci; chroni
nas przed złem i prowadzi ku dobru; 10). Sumieniaocena własnego postępowania; pierwszy z
warunków dobrej spowiedzi; 12). Loretańskamodlitwa ku czci Najświętszej Maryi Panny; 15). ...,,I
tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów,
po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a
następnie tych, co mają ... czynienia cudów’’...
(1Kor12, 28); 16). Jedna z trzech Cnót Boskich;
wymienia je Św.Paweł w hymnie o miłości; 19). ...,,...
nie przewyższa nauczyciela”... (Łk6, 40); 20). Dla
niej Papież Polak zapoczątkował spotkania religine
-ŚDM, które w lipcu br. odbyły się w Krakowie pod
przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka; 21).
...,,Wyrzućcie więc stary ... ,abyście się stali nowym
ciastem, jako że przaśni jesteście’’... (1Kor5, 7); 22).
...,,A ... za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę, jak
rzekę, żeby ją rzeka uniosła”... (Ap12,15);

w wino; 2). Modlitwa ku czci Matki Najświętszej,
o którą Ona sama prosiła objawiając się Św.
Dominikowi, dzieciom w Fatimie, w Lourdes i w
innych miejscach świata; 3). Rzeka, nad którą Jezus
przebywał w latach młodzieńczych, w niej póżniej
został ochrzczony przez Jana Chrzciciela; 4). ...,,Sam
Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby
nienaruszony ... wasz i dusza i ciało bez zarzutu
zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa
Chrystusa’’... (1Tes5, 23); 5). ...,,Albowiem jeden
jest Bóg, jeden też posrednik między Bogiem a
ludżmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał
siebie samego na ... za wszystkich jako świadectwo
we właściwym czasie „... (1Tm2, 5); 6). Modlitwa
wieczorna do Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski w
intencji naszej Ojczyzny i Kościoła; 8). ...,,Światłem
ciała jest... „ ...(Mt6, 22); 11). Święty wspominany
22 pażdziernika, nasz Rodak; 13). Pojawiła się po
potopie na obłokach, była znakiem przymierza
między Bogiem a ludzkością; 14). Stolica Apostolska;
17). Miasto Św. Franciszka, Biedaczyny; 18). Apostoł
Tadeusz, Patron spraw beznadziejnych.
Krzyżówkę nadesłała
Pani Halina Herzog z Dziekanowic. Dziękujemy.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać
do 20 października 2016 r.
na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii – z
dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.

PIONOWO:
1). Podczas tej uroczystości, odbywającej się w
Kanie Galilejskiej, Pan Jezus na prośbę Swej Matki
dokonał pierwszego cudu, przemieniając wodę
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z sierpnia 2016)
Kochana Matko Najlepsza, z wielką pokorą proszę
o uzdrowienie mojego syna Dawida, pomyślne
ukończenie przez niego studiów oraz Boże
błogosławieństwo. Ukochana Matko Najlepsza, z
wielką pokorą proszę o uzdrowienie mojego syna
Dawida, pomyślne ukończenie przez niego studiów
oraz Boże błogosławieństwo. Ukochana Matko
Najlepsza, z wielką pokorą proszę o uzdrowienie
mojego syna Dawida, pomyślne ukończenie przez
niego studiów oraz Boże błogosławieństwo. Ukochana
Matko Najlepsza, z wielką pokorą proszę o uzdrowienie
mojego syna Dawida, pomyślne ukończenie przez
niego studiów oraz Boże błogosławieństwo. Bardzo
dziękuje za wszystko i proszę w intencji Marka i mnie o
umocnienie naszej relacji, miłość, radość, piękno i żeby
nikogo nie skrzywdzić. Dziękuje za wszystko. Mateńko,
dziękuję Tobie za wszystkie łaski. Błagam Cię o zdrowie
dla moich dzieci, męża, dla mnie i naszych Bliskich.
Proszę Ciebie, abym szybko znalazła dobrą pracę.
Mateńko Jezusowa wybłagaj proszę uzdrowienie mnie
z otyłości olbrzymiej. Matko Najdroższa przebłagaj
Pana, aby uzdrowił syna Jacka. Dziękuje Matce za
opiekę i proszę o modlitwę za pokój na świecie, księży;
dusze czyśćcowe, Sare na studiach, Za Miguela i za
mnie żebyśmy mogli być razem i wszystkie pozostałe
intencje Bogu wiadome. Dziękuje Ci Kochana Matko
za wszystko. Proszę w intencji Marka i mnie oraz naszej
relacji o umocnienie jej, miłość, radość, piękno, dobro
i żeby nikogo nie skrzywdzić. Dziękuje za wszystko.
Prośba o uzdrowienie relacji między Alicją i Mirkiem
oraz łaskę zawarcia sakramentu małżeństwa. Proszę
o modlitwę w intencji dobrej spowiedzi generalnej,
trwałego nawrócenia i o kierownika duchowego.
O zdrowie dla całej rodziny oraz zdrowie dla mnie
Prośba do Matki Bożej o zdrowie wnuczka i córki i
miłość w rodzinie. W intencji Katarzyny i Bogdana o
uzdrowienie relacji małżeńskich, wzajemna miłość i
życzliwość, umiejętność wybaczania sobie błędów,
Boże miłosierdzie i potrzebne łaski. Proszę o modlitwę
w intencji mieszkania i znalezienia pracy. Proszę o
modlitwę w intencji mieszkania i znalezienia pracy.
Szczęść Boże Proszę o modlitwę w intencji: o ochronę
Maryi od złego, szczęśliwy powrót Tomasza do domu
oraz wypełnienie się Świętej Woli Bożej w uzdrowieniu
go z nałogów. Proszę o łaskę zdrowia i uzdrowienia
fizycznego, psychicznego i duchowego dla mnie, mojej
mamy, brata i jego rodziny. Proszę o pomoc w rozeznaniu
dalszej drogi zawodowej, na której będę mogła
dalej służyć Bogu i ludziom rzetelnie i jednocześnie
otrzymywać za nią godziwe wynagrodzenie w myśl
słów „Wart jest robotnik zapłaty”, jeśli praca podoba
się Panu Bogu. Bym umiała pracować jeszcze lepiej,

rozwijać się, a ludziom by dobrze moja praca służyła,
jeśli jest miła Bogu. By mnie nie oszukiwano w zapłacie,
a efekty mojej pracy sprzedawały się znacznie lepiej niż
w ostatnich miesiącach, gdy trudno związać koniec z
końcem. Dziękuję Panie Boże za troskliwość i uwielbiam
Cię w każdej chwili mojej pracy. Proszę Matko Boża o
wstawiennictwo, przez Chrystusa Pana naszego. Matko
Boża błagam przyjdź nam z pomocą i uzdrów nasze
małżeństwo. Uproś u Boga Ojca Wszechmogącego
łaskę miłości, zgody i pojednania. Spraw by mąż wrócił
do domu. Maryjo dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę
o dalszą pomoc, opiekę dla całej rodziny i dla mnie.
Proszę by w naszej rodzinie i małżeństwie zapanowała
zgoda, miłość, życzliwość, pojednanie i otwartość na
drugich. Proszę Cię uzdrów mnie i moją Żonę. Proszę
aby było nam dane jeszcze wspólnie spędzać Święta
i dni wolne, a nie osobno jak to ma miejsce teraz.
Kochana Matko Ty wiesz jak cierpi matka, której dzieci
odchodzą od kościoła . Spraw, pokornie proszę by
moim synowie i wnuki żyli wg. przykazań Bożych, by
powrócili do Twojego Syna , do spowiedzi Św. Niech
Duch święty zamieszka w ich sercach i oświeci ich
rozum i wskaże im właściwą drogę.

Dobroczyńcy Sanktuarium
Ofiarodawcy naszego kościoła:
Antonina i Ludwik Dziewońscy – Dziekanowice;
Anna Ślęczka – Sieraków; Zbigniew Parafiniuk –
Sieraków; Barbara i Kazimierz Wania – Rudnik;
Julian Michalik – Rudnik; Małgorzata i Jerzy Cygan –
Bieńkowice, Anna Baran – Grajów (Zalesie).
Bóg zapłać za Wasze ofiary – szczególnie na
nowy dębowy konfesjonał, nagłośnienie procesyjne
- zewnętrzne sanktuarium i za ofiary na nowe okna,
dzięki którym będziemy mogli w lecie wietrzyć kościół.
Być może w przyszłości uda się nam wstawić witraże,
które upiększą nasze Sanktuarium. Inwestycje będą
postępować w miarę naszych możliwości. Wszystkie
inwestycje w Sanktuarium pochodzą wyłącznie z ofiar
Parafian. Gdy chodzi o kościół zabytkowy – w tym
roku Województwo Małopolskie przekazało 5000 zł
na częściowe dokończenie remontu tabernakulum
odrestaurowanego ołtarza. Konserwator Wojewódzki
obiecał 40 000 zł na prace konserwatorskie drugiego
ołtarza, który znajduje się w pracowni w Krakowie.
Wszystkich naszych Dobroczyńców polecamy
opiece Matki Bożej Dziekanowskiej.
ks. Dariusz Firszt
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
26.09. – 02.10. z Jankówki spod nr: 56, 41, 43, 58, 100,
1, 52, 28, 59, 55, 83, 53, 79, 87.
03.10. – 09.10. z Jankówki spod nr.: 5, 76, 36, 103, 20,
91, 92, 72, 85, 67, 97, 75, 29, 51, i Sierakowa: 27.
10.10 – 16.10. z Sierakowa spod nr: 36, 34, 32, 31, 30,
130, 123, 181, 85.
17.10 – 23.10. z Jankówki spod nr: 25, 90, 61, 68, 17,
16, 39, 62, 15, 66.
24.10. – 30.10. z Jankówki spod nr: 60, 13, 71, 54, 11,
21, 2, 89, 78, 14, 98.
31.10 – 06.11. z Jankówki spod nr: 34, 33, 84, 44, 19,
86, 38, 18, 69, 57, 35.
07.11. – 13.11. z Sierakowa spod nr: 95, 99, 35, 37, 61,
135, 1, 94, 125, 100, 108.
14.11. – 20.11. z Sierakowa spod nr: 128, 137, 13, 47,
71, 74, 133, 9, 8, 7, 161, 171, 177, 191, 211.
21.11. – 27.11. z Sierakowa spod nr: 188, 87, 2, 154,
173, 77, 117, 11, 222, 10, 3, 4, 103, 5, 129, 54.
28.11. – 04.12. z Sierakowa spod nr: 120, 57, 57A, 159,
158, 121, 78, 140, 140A, 45, 114, 68, 93, 82, 17.
05.12. – 11.12. z Sierakowa spod nr: 151, 65,
195, 102, 67, 44, 217, 84, 49, 208, 60, 189
i z Nowej Wsi: 17, 44, 38.
12.12.- 18.12. z Nowej Wsi spod nr: 25, 2, 85, 30, 1, 24,
98, 59, 51, 105, 20, 118.

Dnia 03.09.2016
32. Gabriela Elżbieta Nowak z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Piotr Fox z Krakowa
		
2. Magdalena Nicieja-Filuciak z Rudnika
Dnia 11.09.2016
33. Kajetan Maciej Zając z Krakuszowic
Chrzestnymi byli: 1. Krzysztof Zając z Krakuszowic
		
2. Małgorzata Feliks z Kunic
34. Wiktor Andrzej Słabosz z Winiar
Chrzestnymi byli: 1.Paweł Plezia z Michałowic
		
2. Danuta Długosz z Krakowa
Dnia 18.09.2016
35. Adrian Franciszek Błaszczyk z Grajowa
Chrzestnymi byli: 1. Marek Błaszczyk z Grajowa
		
2. Bożena Pachacz z Raciborska
		
Dnia 24.09.2016
36. Eliza Antonina Feliks z Kunic
Chrzestnymi byli: 1. Dominik Feliks z Gdowa
		
2. Monika Jamróz-Książek z Sierakowa
Dnia 02.10.2016
37. Piotr Grzegorz Misiorek z Dziekanowic
Chrzestnymi byli: 1. Dominik Suder z Sierakowa
		
2. Sabina Ketoń z Grębnic

Dnia 24.09.2016
Maria Woźniak i Jarosław Cichoń
Świadkami byli: 1. Monika Wrona z Grajowa
		
2. Bogdan Wawryka z Brzeska
Małgorzata Popiel i Darem Tary
Świadkami byli: 1. Barbara Ligensa
		
z Woli Radziszowskiej
		
2. John Berennman z Anglii

25. + Antoni Godzik z Huciska
ur. 10.06.1948 r., zm. 05.09.2016 r.
26. + Wiesław Łukasik z Jankówki
ur. 19.06.1951 r., zm. 07.09.2016
27. + Karol Lasko z Jankówki
ur. 07.04.1924 r., zm. 08.09.2016
28. + Rozalia Szczygieł Niezdowa
ur. 15.07.1927 r., zm. 14.09.2016
29. + Janina Stasiak z Bieńkowic
ur. 24.01.1927 r., zm. 16.09.2016
30. + Marek Dziewoński z Winiar
ur. 20.04.1964 r., zm. 19.09.2016
31. + Krystyna Płatek z Sierakowa
ur. 17.06.1950 r., zm. 21.09.2016

Zatroszczyli się o Sanktuarium
Zatroszczyli się o sanktuarium:
27.08.2016 r. Rudnik: Genowefa Oliwa, Danuta Strojny.
03.09.2016 r. Rudnik: Władysława Ptak, Stanisława
Kmiecik, Aneta Karcz, Szczepan Michalik, Renata
Nosal, Małgorzata Ślósarczyk.
10.09.2016 r. Dziekanowice, Sieraków: Andrzej Pałys,
Aleksandra Pałys, Irena Wrona, Dorota Pracuch.
17.09.2016 r. Sieraków: Kazimiera Dyrdał, Jacek Siutaj,
Anna Siutaj, Maria Dębowska, Anetka Dębowska,
Janina Jędrzejczyk, Agnieszka Jędrzejczyk, Jerzy
Jędrzejczyk, Małgorzata Jakubowska.
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