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1 XI 2016 R. UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

naszym patronem. W tym miesiącu będziemy modlić
się za wszystkich uwikłanych w nałogi.

4 XI 2016 R. PIERWSZY
PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek od 16.00 będziemy spowiadać
młodzież i dorosłych. Msze św. z nabożeństwem
wynagradzającym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
będą o godz. 7.00 i 17.00. przed Mszą wieczorną będzie
różaniec za zmarłych.

5 XI 2016 R. PIERWSZA
SOBOTA MIESIĄCA

W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwa
Wynagradzające Sercu Najświętszej Maryi Panny
będą po Mszach o godz. 7.00 i 17.00. Od godz. 9.00
pojedziemy do chorych.

Przed południem Msze św. będą jak w każdą
niedzielę; o godz. 7.00; 9.00, następna Msza Św. będzie
o godz. 11.00. Po południu zaś o godz. 14.00 będzie w
kościele nabożeństwo za zmarłych, a po nim udamy
się w procesji na cmentarz, zatrzymując się przy
czterech stacjach i w modlitewnych wypominkach
polecimy naszych zmarłych Miłosiernemu Bogu.
Po kazaniu zakończymy nabożeństwo na cmentarzu,
a następnie w kościele, zaraz po powrocie, odprawimy
ostatnią już Mszę św. Po procesji poświęcimy nowe
nagrobki, każdemu kto o to poprosi, a w kościele będzie
ostatnia w tym dniu Msza Św.
Wieczorem o godz. 19.00 młodzież na cmentarzu,
poprowadzi różaniec za zmarłych!!!

11 XI 2016 R. NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
WIECZÓR MARYJNY

W dzień Św. Marcina wspominamy rocznicę
odzyskania niepodległości po przeszło stu latach
niewoli. W tym roku święto to przypada w piątek – na
każdej Mszy św. będziemy się modlić w intencji naszej
umiłowanej Ojczyzny. Nasza modlitwa w tym dniu
będzie miała szczególny wymiar, gdyż w tym dniu
wypada comiesięczne spotkanie Maryjne. Program
tego nabożeństwa będzie następujący:
O godz. 17.00 Msza Święta i Różaniec w intencji
naszej Ojczyzny. Prosimy by poprowadziły go Róże:
1. Róża Św. Faustyny,
2. Róża Matki Bożej Anielskiej,
3. Róża Matki Bożej Fatimskiej,
4. Róża Matki Bożej Różańcowej,
5. Róża Matki Bożej Częstochowskiej.
O godz. 18.00 Adoracja Prowadzona przez Akcję
Katolicką.
O godz. 19.00 Msza św., którą poprowadzi nasz
rodak ks. Sławomir Półtorak. Po Mszy św. będzie
procesja Maryjna (pamiętajmy by mieć ze sobą znicze
lub świece).

2 XI 2016 R. WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH ZMARŁYCH

Zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych
Kościół obchodzi wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej
modlitwy do Boga za zmarłych o to, by mieli udział w
Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. W tym roku
ten dzień zadumy przypada w środę. Msze św. zatem
odprawimy o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. O godz. 9.00 i o
17.00 będą uroczyste Msze św. zbiorowe, w intencji
zmarłych. Po Mszy św. o godz. 9.00 odprawimy
procesję wokół naszych kościołów i zatrzymamy się
przy grobach, aby pomodlić się za naszych zmarłych.

20 XI 2016 R. TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA
KATECHEZA CHRZCIELNA

3 XI 2016 R. PIERWSZY
CZWARTEK MIESIĄCA

Jak co miesiąc, zapraszamy wszystkich na wieczorną
Mszę św. Będziemy się modlić szczególnie za naszych
ofiarodawców, polecając ich Bożemu Miłosierdziu w
modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Przed Mszą
św. o godz. 16.30 będzie różaniec za naszych bliskich
zmarłych. Po Mszy św. o godz. 17.00 w salce na plebanii
będzie katecheza dla rodziców i chrzestnych przed
uroczystym, niedzielnym Chrztem Św.

W tym dniu od godz. 16.00 będzie wystawienie
Pana Jezusa i okazja do osobistego spotkania z Bogiem
w sakramencie pokuty, oraz różaniec za zmarłych.
Szczególnie w tym dniu do spowiedzi zapraszamy
dzieci. O godz. 17.00 będzie Msza Święta za wszystkich
zmarłych wypominanych w tym roku.
O godz. 20.00 rozpoczniemy WIECZÓR ŚW. JANA
PAWŁA II. Zapraszamy na wspólną modlitwę z
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Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
za Króla i Pana rozpocznie się w sobotę o godz.
10.00 w Krakowie-Łagiewnikach. Jej kulminacyjnym
punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00.
Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem
Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
– Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary,
który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do
życia na miarę zawartego z Nim przymierza.

20 XI 2016 R. NIEDZIELA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
– AKT ODDANIA SIEBIE POD
PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA –
ZAKOŃCZENIE ROKU ŚWIĘTEGO
Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie
wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na
zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie
jego
miłości
w
Królestwie
Bożym.
Królowanie Chrystusa
wyraża
się
w
zbawieniu człowieka.
Przez swoją śmierć na
krzyżu dał on dowód
miłości
względem
wszystkich ludzi i
odpuszczając nasze
grzechy pojednał nas
z Ojcem oraz uczynił
ludem
wybranym,
czyli
królestwem
i kapłanami Boga
samego.
W
tym
roku
tę uroczystość będziemy obchodzić w sposób
szczególny. To właśnie w tę niedzielę zakończy
się Rok Święty, zostaną zamknięte Drzwi Święte i
będziemy starali się realizować postanawiania, które
powzięliśmy w tym niezwykłym czasie. Z tej racji na
każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego
Sakramentu i akt oddania siebie pod panowanie
Chrystusa Króla.

19 XI 2016 R. JUBILEUSZOWA MSZA
ŚW. W SANKTUARIUM BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

Na zakończenie obchodów Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski, 19 listopada br. – w przededniu uroczystości
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – pasterze Kościoła
w Polsce wraz ze zgromadzonym ludem Bożym dokonają
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach szczególnego aktu. Przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem złożą Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

27 XI 2016 R. PIERWSZA
NIEDZIELA ADWENTU

Jeszcze w listopadzie rozpoczniemy Nowy Rok
Liturgiczny. Czas biegnie tak szybko a my często w
tym biegu zapominamy o tym, co najważniejsze –
o Bogu i naszym nawróceniu. Niech ten nowy Rok
Liturgiczny przyniesie nam zatem wiele czasu byśmy
mogli wydawać owoce – godne nawrócenia! Hasłem
tego roku liturgicznego będzie zawołanie „Nowe
życie w Chrystusie”. Nawróceni i umocnieni owocami
roku świętego chcemy na co dzień żyć z Chrystusem,
niech Bóg pomaga nam w realizacji naszych
postanowień.
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JUBILEUSZOWY AKT
PRZYJĘCIA JEZUSA
CHRYSTUSA ZA
KRÓLA I PANA

•

stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a
zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak
miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za
narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi
i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich
jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
• Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić
Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
• Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec
prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
• Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych
rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
• Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić
go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
• Przyrzekamy czynnie angażować się w życie
Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste,
nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz
ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać
Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i
poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania
nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas
święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc
swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy
Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem,
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z
wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
• W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
• W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
• W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
• W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam
Chryste!
• W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam
Chryste!
• W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i
odpoczynku – Króluj nam Chryste!
• W naszych miastach i wioskach – Króluj nam
Chryste!
• W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj
nam Chryste!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,
Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo
Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie
podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i
stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu
Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych
członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i
wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami
naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie
swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany
im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu
panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić
serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań
płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i
dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze
postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece
Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów
naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj
w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i
świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju.

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
• Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego
Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
• Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym
Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz
Królu, dziękujemy!
• Za macierzyńską i królewską obecność Maryi
w naszych dziejach – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
• Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam
4
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Oto
Polska
w
1050.
rocznicę
swego
Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Króla i Pana można wykorzystać duszpastersko – w pracy
parafialnej, i w diecezji. Chodzi o to, żeby przyjmowanie
Jezusa za Pana i Króla, uznawanie Go Panem i Królem,
dokonywało się również w mniejszych grupach czy
wspólnotach.
Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została
zapoczątkowana w związku z wszczęciem w archidiecezji
krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i
mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas
światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać
treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których
Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu
polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek
dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w
zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych
częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów
i całkowitym zwrotem do Boga”.
Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach
danych Celakównie szybko się rozniosła. Pojawiło
się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było
doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. Konferencja
Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds.
Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla.
Od początku było wielu ludzi dobrej woli, autentycznie
zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa,
zawierzających realizację swoich dążeń i oczekiwań
Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w
Polsce wytrwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz należytego
rozeznania sprawy. Okazało się również, że analogiczna
myśl o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i
Zbawicielem stanowi centralny rys duchowości i formacji
wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza
środowiska oazowego i charyzmatycznego; jest też u
podstaw spotkań młodzieży w Lednicy.
Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy wiernych,
inspirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale
mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie
w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice „Quas
Primas” Piusa XI, nie mogła być lekceważona, ani
odkładana na bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej
bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego. W
2013 roku biskupi powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów
Intronizacyjnych. Owocem dialogu i współpracy Zespołu
z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych
jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana.

MODLITWA DO JEZUSA
NASZEGO KRÓLA I PANA
(do codziennego odmawiania)
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i
Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest
z tego świata, który wzywałeś nas do szukania
Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić
w modlitwie do Ojca:
„przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu
i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy
i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę
i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej
Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać
na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie
i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie, na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta
i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości
i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków.
Amen.

Teologiczne uzasadnienie Aktu

Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym
Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc
Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń
doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata
zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej
liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek
odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek
odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby
powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa Polska
przeciwstawiła Jego intronizację.
Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być z

KOMENTARZ DO JUBILEUSZOWEGO
AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA
ZA KRÓLA I PANA
W kwietniu br. został zatwierdzony Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Będzie on
odmówiony 19 XI 2016 r. przed uroczystością Chrystusa
Króla Wszechświata, w Krakowie-Łagiewnikach.
Konferencja Episkopatu Polski uznała, iż tekst
Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za
5
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założenia aktem wiary narodu. Celem tego aktu nie
jest zapewnienie doczesnej władzy czy dostatku,
ale poddanie osobistego, rodzinnego i narodowego
życia Chrystusowi i życie według praw Bożych. Akt
ten powinien wpłynąć na rzeczywistość doczesną, ale
nie może stanowić nadużycia Najświętszego Imienia
Jezusa do osiągania celów doczesnych. Jest wyrazem
posłuszeństwa Bogu, czyli odpowiedzią człowieczej
miłości na Miłość Bożą, jest też aktem sprawiedliwości,
czyli oddaniem Bogu tego, co Jemu należne.
Pierwsze w Dziejach Apostolskich wezwanie do
uznania w Jezusie Pana i Mesjasza zostało wypowiedziane
przez św. Piotra w dniu Zesłania Ducha Świętego: „Tego
Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem,
i Mesjaszem [czyli Królem]” (Dz 2, 36). To znaczy, że od
Ojca ma Jezus wszelką władzę na niebie i na ziemi,
i wskutek tego jest „Królem narodów godnym czci”
(Hymn Eucharystyczny św. Tomasza z Akwinu). Stało
się tak, jak zapowiadał prorok Daniel: „Powierzono Mu
panowanie, chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i
języki. Panowanie Jego jest wiecznym
panowaniem, które nie przeminie, a Jego
królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,
13-14).
Dlatego publiczne i uroczyste
przyjęcie panowania Jezusa, nie może
Mu dodać władzy, którą posiada sam z
siebie jako Bóg i Zbawiciel. Jego władza
jest niezależna od jakiegokolwiek
stworzenia. Naszym zadaniem jest uznać
w wierze, że Jezus jest zapowiadanym
przez
proroków
Namaszczonym
potomkiem Dawida (Królem-Mesjaszem),
a równocześnie Panem (w greckim
tłumaczeniu Ksiąg Starego Testamentu
tytułem Kyrios oddawano imię Jahwe).
W Dziejach Apostolskich głosiciele
Ewangelii, idąc do pogan nie znających zapowiedzi
dotyczących Mesjasza, wzywają do uznania w wierze,
że Jezus jest Panem, zapewniając, że w ten sposób
będą zbawieni. Tak właśnie czyni Paweł i Sylas w Filippi,
gdy zwracają się do strażnika więzienia: „Uwierz w Pana
Jezusa a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16, 31).
Ten akt wiary i uznania Jezusa za Zbawiciela i Pana
(Grecy) lub Króla, czy Władcy (Żydzi) jest sprawczy,
gdyż umożliwia zbawienie człowieka. Tak pisze o tym
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian (10, 9-10): „Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych –
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi
do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do
zbawienia.
Z tekstu wynika, że najbardziej proste wyznanie
panowania Jezusa wystarcza do osiągnięcia zbawienia,
bo wyraża ono wiarę, że Jezus z Nazaretu jest
zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Stąd do
istoty aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana należy
wyznanie z wiarą Jego panowania.
Oznacza to zadanie, które tak określa papież Pius XI w
zakończeniu encykliki „Quas primas” z 1925 roku: „Trzeba
więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego

obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej
przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę
Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna
słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu,
które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade
wszystko miłować i do Niego jedynie należeć; niech
króluje w ciele i członkach jego, które jako narzędzia,
lub – że słów św. Pawła Apostoła użyjemy (Rz 6, 13): jako
‘zbroja sprawiedliwości Boga’, mają przyczynić się do
wewnętrznego uświęcenia dusz”.
Tak określone zadanie: „trzeba, by Chrystus panował”,
domaga się najpierw uznania Chrystusa za swego i
naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli
dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy,
okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania,
ułożenia życia osobistego i społecznego po Bożemu.
Dlatego ciągle jakże aktualne są słowa św. Jana Pawła
II z homilii inaugurującej jego pontyfikat: „Nie lękajcie
się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego
zbawczej władzy otwórzcie granice
państw, systemów ekonomicznych,
systemów politycznych oraz kierunków
cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!”.
Prezentacja treści Jubileuszowego
Aktu
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za
Króla i Pana podejmuje biblijną formułę
przymierza Boga z narodem i wpisuje
się w tradycję podobnych aktów, które
miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła.
Można też powiedzieć, że niejako
podejmuje zobowiązanie zawarte w
Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego:
„Zobowiązujemy się uczynić wszystko,
ażeby Polska była rzeczywistym
królestwem Maryi i jej Syna”.
Tytuł Aktu ma formułę otwartą i
powszechnie zrozumiałą. Nie zawiera
słowa „intronizacja”, które nie dla wszystkich jest
zrozumiałe, choćby dlatego, że w odniesieniu do Jezusa
możemy mówić jedynie o uznaniu, a nie o ustanowieniu
go królem. Stąd przyjęto formułę szeroką i scalającą
pragnienia i postulaty wielu środowisk – akt przyjęcia
Jezusa za Króla i Pana.
Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wskazuje
na szczególny moment dziejowy, w jakim dokonujmy
tego narodowego Aktu. Jest nim Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka oraz
Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.
W akcie można dostrzec formę odnowienia
przymierza chrzcielnego narodu. Niewątpliwie jest też
formą zawierzenia całego narodu Bożemu Miłosierdziu.
Zostanie dokonany w tym miejscu, w którym podczas
Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek spotka się z
młodym Kościołem całego świata, aby przypomnieć mu
przesłanie Ewangelii o Bożym Miłosierdziu.
Akapit pierwszy jest wprowadzeniem do całego
Aktu. Otwiera go uroczyste wezwanie skierowane do
Jezusa Króla: Nieśmiertelny Królu Wieków… Następnie
przewiduje się wskazanie reprezentantów władzy
kościelnej i świeckiej, którzy wezmą udział w dokonaniu
Aktu.
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W ostatniej części akapitu zawarte są istotne elementy
składowe Aktu: uznanie panowania Chrystusa, poddanie
się Jego prawu, zawierzenie i poświęcenie Chrystusowi
Królowi Ojczyzny i całego Narodu.
Akapity drugi i trzeci stanowią zasadniczą część
uznania i przyjęcia królewskiej władzy Jezusa nad Polską.
Wszyscy uczestnicy mają możliwość włączenia się w nią
aklamacją Króluj nam, Chryste i wyrażenia publicznie
swej woli, by Jezus panował w naszej Ojczyźnie.
Kolejny akapit wyraża hołd wdzięczności Chrystusowi
za Jego niezgłębioną miłość i wszystkie łaski. Wszyscy
uczestnicy mają możliwość wyrażenia wdzięczności za
nie w formie aklamacji Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Dalej Akt przechodzi w formę przebłagalnej
modlitwy, której treścią jest wyrażenie skruchy z powodu
grzechów osobistych i społecznych. Jako taki zakłada
osobisty i narodowy rachunek sumienia, który jest
niezbędnym początkiem każdego nawrócenia. Do aktu
skruchy dołączone zostało wyrzeczenie się złego ducha
i jego spraw, nawiązujące do rytuału chrztu świętego
– szczególnie aktualne w 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Znaczenie tego wyrzeczenia nie jest tylko symboliczne:
odrzucenie uzurpatora jest koniecznym warunkiem
przyjęcia prawowitego Króla.
W następnym akapicie w pięciu symbolicznych
przyrzeczeniach
Akt
zawiera
zobowiązanie
podporządkowania prawu Bożemu całego życia
osobistego, rodzinnego i narodowego. Uczestnicy mogą
się włączyć w deklarowane treści poprzez uroczystą
aklamację Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
W kolejnych trzech akapitach akt przechodzi w formę
zawierzenia Chrystusowi: Państwa Polskiego i jego władz,
całego narodu, a szczególnie tych, którzy nie podążają
drogami Bożymi oraz wszystkich narodów świata w imię
miłości bratniej. Kończy się prośbą o łaskę rozpoznania
w Chrystusie prawowitego Pana i Króla dla wszystkich,
którzy jeszcze tego nie dokonali.
Dwa kolejne zapisy mają charakter inwokacji – do
Najświętszego Serca Jezusowego i do Ducha Świętego. W
pierwszej inwokacji zawarta jest prośba o upodobnienie
serc ludzkich do Serca Jezusowego; druga jest prośbą
skierowaną do Ducha Świętego o wsparcie w realizacji
zobowiązań płynących z Aktu i nawiązuje do modlitwy
św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie.
Postanowienia i zobowiązania zawarte w Akcie
składane są w Niepokalanym Sercu Maryi Królowej
Polski i powierzane wstawiennictwu świętych Patronów
Ojczyzny.
Ostatni akapit jest inwokacją do Chrystusa Króla i
stanowi podsumowanie treści całego Aktu. Zamykają
go słowa prefacji z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Akt kończy się stwierdzeniem faktu
uznania przez Polskę królowania Jezusa Chrystusa oraz
uwielbieniem Trójcy Świętej.

co nam oferuje i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o
umiłowanie Jezusa do końca, zawierzenie Mu naszych
rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz
realizację Ewangelii we wszelkich wymiarach życia, nie
wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego
i politycznego.
Aby tak ważne dzieło intronizacji Jezusa w narodzie
polskim mogło zostać zrealizowane, trzeba z pewnością
zadbać o większe otwarcie na nie społeczności Kościoła
w Polsce, a to wymaga solidnej prezentacji dzieła. Byłoby
dobrze opracować program mający na celu włączenie
w realizację dzieła istniejące wspólnoty intronizacyjne,
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana
Jezusa, ruch oazowy i charyzmatyczny oraz inne, które
stawiają sobie za cel uznać Jezusa Panem i Zbawicielem.
W programie tym z pewnością trzeba określić zasadnicze
treści formacyjne i zasady współpracy podmiotów
realizujących dzieło, zawsze w duchu posłuszeństwa
tym, których Jezus ustanowił pasterzami. Przedmiotem
szczególnej troski powinno być otwarcie wiernych
świeckich na zaangażowanie społeczno-polityczne,
stąd należałoby zadbać o ich solidną formację z zakresu
katolickiej nauki społecznej.
Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba się uczyć
spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma wiary,
szukając światła w prawdzie objawionej. Nie wolno
przy tym zagubić świadomości, że w realizacji tego
wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne
jest powierzanie Duchowi Świętemu całego dzieła i
poszczególnych przedsięwzięć. Potrzeba wiele modlitwy
i ofiary w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej
Ojczyzny.
Źródło: strona Konferencji Episkopatu Polski

Sztandar Chrystusa Króla
Listopad i ostatnie dni roku liturgicznego
przeżywamy modląc się w sposób szczególny za
naszych drogich zmarłych. Zapraszam do rozmyślania,
które proponuje św. Ignacy Loyola w drugim tygodniu
ćwiczeń duchownych. Chodzi o rozmyślanie o dwóch
sztandarach. Św. Ignacy wprowadza nas w temat:
„Rozmyślanie o dwóch sztandarach: jeden należy do
Chrystusa, najwyższego naszego Wodza i Pana, drugi do
Lucyfera, śmiertelnego wroga naszej natury... Chrystus
wzywa i zaprasza wszystkich pod swój sztandar, a Lucyfer
przeciwnie: pod swój. Wyobrażę sobie miejsce, jakbym
je widział. Tutaj trzeba będzie widzieć wielkie pole całej
okolicy Jerozolimy, na którym najwyższym Wodzem
dobrych jest Chrystus, nasz Pan. Inne pole w okolicach
Babilonu, gdzie hersztem nieprzyjaciół jest Lucyfer”.
Św. Ignacy zaprasza nas do rozmyślania nad walką,
która toczy się na naszych oczach w całym świecie i w
naszych sercach. Zachęca nas do spojrzenia na Chrystusa
Króla: „nasz Pan staje na wielkim polu w okolicach
Jerozolimy w miejscu skromnym, pięknym i miłym...
wybiera On tylu ludzi, apostołów, uczniów i wysyła ich na
cały świat, a świętą naukę swoją rozpowszechnia wśród
ludzi różnych stanów i warstw”.

Epilog

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła
intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie
polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie.
Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi
Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego,
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Jednym z takich uczniów Chrystusa jest,
kanonizowany 16 października br., święty Józef Sanchez
del Rio (ur. 1913 r.), który dzielnie walczył pod sztandarem
Chrystusa Króla. Ten niespełna 14-letni chłopiec
zniósł tortury i został rozstrzelany właśnie za to, że nie
wyrzekł się Chrystusa. W dniu wykonania kary śmierci
Józefowi przecięto skórę na stopach i prowadzono
go krwawiącego na cmentarz. Kazano mu stanąć nad
wykopanym dla niego grobem. Pchnięto go nożem i
zmuszano do wyparcia się wiary. Ostatnie jego słowa:
„Niech żyje Chrystus Król” zdenerwowały herszta
bandytów, który zastrzelił go. Przewróciwszy się, Józef
zakreślił własną krwią znak krzyża na ziemi i umarł.
Krew tego świętego poruszyła do głębi ludzi
wierzących, którzy widzieli jego śmierć. Wzywa także i
nas do „mężnego wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad” (nasze przyrzeczenia z sakramentu
bierzmowania).
Każdego dnia mamy możliwość walczyć pod
sztandarem Chrystusa. Bardzo tego doświadczają chorzy,
samotni, cierpiący, opuszczeni. Każdy chrześcijanin na
każdym kroku jest zapraszany pod sztandar Chrystusa.
Być wiernym codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy
św., umacnianiu swojej wiary, umiejętność przebaczenia
– oto, tylko niektóre, aspekty walki pod sztandarem
naszego Pana.
Święty Ignacy zachęca, abyśmy na ten temat
porozmawiali z naszą Panią, to jest Matką Najświętszą:
„żeby wyjednała mi u Swego Syna i Pana łaskę przyjęcia
pod Jego sztandar”. (św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia
duchowe, p.136 - 147) Zachęca on, aby prosić o trzy dary:
ubóstwo duchowe, ubóstwo rzeczywiste oraz łaskę
znoszenia obelg i zniewag, żeby móc lepiej naśladować
Jezusa.
Nasi święci i zmarli bracia i siostry zakończyli już swoją
walkę; nasza walka trwa. W tym roku jubileuszu 25-lecia
koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej
i 50-lecia poświęcenia kościoła w sposób szczególny
jesteśmy powołani do przyniesienia Chrystusowi daru
duchowego. Oby tym darem była nasza wierność
obietnicom chrztu świętego, który przyjęliśmy. Pan
oczekuje na nas pod swoim sztandarem – królestwa
sprawiedliwości, miłości i pokoju i nam błogosławi.
Nie bójmy się przyjść do Niego i nie bądźmy leniwi do
współpracy z Nim.

Najświętszej Maryi Panny w miasteczku Vale. Kapłanem
jestem 8 lat. Jestem księdzem inkardynowanym do
Administratury Apostolskiej Kaukazu i moim biskupem
jest Giuseppe Pasotto. Zostałem ochrzczony w wieku
7 lat w kościele prawosławnym na Syberii. Moja mama
jest prawosławna a tata katolikiem. O powołaniu moim
muszę dużo powiedzieć. Najważniejsze jest to, że Pan
Bóg uczynił wiele cudów w moim życiu abym przyszedł
do Niego i żebym teraz mógł być przy Jego ołtarzu.
Kiedy byłem chłopcem (około 13, 14 lat) to byłem, można
powiedzieć, takim chuliganem. W ogóle nie wiedziałem
co to jest Kościół katolicki, bo nie otrzymałem w domu
religijnego wychowania. O Kościele wiedziałem tylko
z filmów i ze słyszenia. Ale Pan Bóg zadziałał w moim
życiu tak, że zacząłem szukać mojej drogi w życiu. Lata
90- te XX wieku w Gruzji były trudne – było to po upadku
komunizmu, państwo było nowe. Działały mafie, każdy
pilnował swoich interesów. I ja także pytałem siebie: „co
chcę osiągnąć w życiu?”. Kiedyś spacerowałem po mieście
Tbilisi (stolica Gruzji) i wstąpiłem do cerkwi prawosławnej
aby trochę się pomodlić. Znałem tylko modlitwę jedną:
Ojcze nasz”. Tam przyjęto mnie bardzo nieprzyjaźnie i
wyproszono mnie z cerkwi. Powiedziałem sobie – „nigdy
więcej nie wejdę do cerkwi”. Spacerując dalej zobaczyłem
piękny kościół – zupełnie inaczej wyglądający niż cerkiew
– był to kościół katolicki Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Powiedziałem sobie „wejdę do tego kościoła. Jeśli
będzie coś nie tak, to już więcej nie wejdę do kościoła i
niech Pan Bóg nie czeka na mnie”. Kiedy wszedłem do
kościoła, spotkałem jedną Panią, która bardzo miło mnie
przywitała. Spytała mnie, w czym mogłaby pomóc. Ja
jej odpowiedziałem, że chciałem tylko się pomodlić,
bo szukam odpowiedzi na moje życiowe pytania. Pani
uśmiechnęła się i powiedziała, że także będzie modliła
się za mnie. Zostawiła mnie w kościele – było tam bardzo
cicho – i odeszła na bok i trzymała coś w ręce. Później
dowiedziałem się, że to różaniec i pewnie modliła się
za mnie na różańcu. Ale droga do Jezusa była jeszcze
długa. Po jednej drace, sąsiadka przyszła do mojej
mamy i powiedziała: „może Misza zacząłby chodzić do
sióstr Matki Teresy z Kalkuty?”. Mama zaproponowała
mi, że może bym po lekcjach uczęszczał na jakieś zajęcia,
bo wtedy byłem niegrzecznym chłopcem. Zgodziłem
się na próbę. Przyprowadzono mnie do Sióstr Matki
Teresy z Kalkuty, ale wtedy w ogóle nie wiedziałem, że
to są siostry katoliczki. Widziałem w salce krzyż, obrazy
i najpiękniejszy obraz – Pana Jezusa Miłosiernego. One
podarowały mi ten obraz – z czego bardzo się ucieszyłem.
Gdzieś po 2 miesiącach mojego przychodzenia do
sióstr one powiedziały, że jutro pójdziemy do kościoła.
Pomyślałem sobie: „O.... proszę bardzo.... Nie wiedziałem,
że one mają kościół jeszcze....”. Wiedziałem, że one mają
kaplicę, wiedziałem, że jakiś ksiądz przychodzi. Kiedy
poszliśmy do kościoła, to okazało się, że to ten kościół,
w którym była ta Pani z różańcem. Powiedziałem sobie
wtedy: „O proszę bardzo. Oto Pan Bóg mi odpowiedział”.
Zostałem w tym kościele. Komunię św. przyjąłem w 1996
roku po kilkuletnich katechezach. Pamiętam, że gdy
przyjmowałem Komunię św. powiedziałem Jezusowi
taką modlitwę: „Panie Jezu. Przyjmuję Ciebie w Komunii
św. Teraz zamknę oczy a gdy je otworze – niech wszystko
się zmieni”. Kiedy otwarłem oczy, ku mojemu zdziwieniu

ks. Dariusz Firszt

Św. Jan Paweł II i historia
jednego powołania
18 października był w naszej parafii ks. Michał
Surmawa z Gruzji, który chciał pokłonić się Matce Bożej
Dziekanowskiej. Zgodził się na udzielenie wywiadu do
„Matczynego Królestwa”.
Pytanie: Proszę księdza Michała opowiedzieć trochę
o sobie. O genezie swojej wiary w Jezusa i powołania.

Jestem ksiądz Michał Surmawa z Gruzji.
Jestem od dwóch lat proboszczem Parafii Narodzenia
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wszystko było takie jak przedtem. I powiedziałem
Jezusowi: „Panie Jezu. Cóż to zrobiłeś? Wszystko jest jak
było...”. Ten rok po Komunii św. był ważny w moim życiu.
Jezus uczynił wiele w moim życiu – dużo cudów. Tak
dużo, że zechciałem też zostać Jego sługą. Zapytałem
jednego księdza: „co mam zrobić, żeby pójść do
Seminarium?”. Ksiądz odpowiedział: „Teraz nie możesz.
Trzeba poczekać trzy lata. Proboszcz zobaczy jak żyjesz,
czy jesteś aktywnym parafianinem, będziesz praktykował
wiarę i dopiero wtedy – po trzech latach, może otrzymasz
zgodę”. Pomyślałem wtedy: „Trzy lata , to minie. Zgoda.
Zobaczymy jak będzie”. Przez te trzy lata chciałem zostać
kamilianinem, franciszkaninem, salezjaninem. Zostałem
jednak księdzem diecezjalnym. Cieszę się, że mogę
pracować z dziećmi, młodzieżą, chorymi, z parafią. Do
Seminarium wstąpiłem w 2001 roku po ukończeniu
Koledżu Medycznego, gdzie uzyskałem dyplom felczera
i pielęgniarza. Do Seminarium wstąpiłem w Sankt
Petersburgu (Rosja), byłem w diecezji Saratow, gdzie
biskupem był Klemens Pickel. Potem wróciłem do Gruzji
i prosiłem o przyjęcie mnie biskupa Giuseppe Pasotto. To
jest krótka historia mojego powołania.
Ksiądz jest w Polsce jakiś jeszcze czas i wybiera
się z krótką wizytą do Austrii i do Niemiec. Wiem, że
zbiera ksiądz pomoc dla Kościoła w Gruzji. Gruzja jest
w trudnej sytuacji gospodarczej. Proszę powiedzieć na
jaki cel ksiądz szuka pomocy materialnej?

Rzeczywiście, byłem zaproszony przez dwie
polskie parafie (diecezja ełcka) na kolekty na rzecz
moich parafian. Posiadam pismo od mojego biskupa,
który mnie posyła w tym właśnie celu. Kościół katolicki
w Gruzji jest mały. Mieszkam w tej części Gruzji, gdzie
ludzie są niebogaci. Można powiedzieć, że 90 % to
bardzo biedni ludzie. Jesteśmy całkowicie zdani na
pomoc zaprzyjaźnionych Kościołów, na przykład w
Polsce. Potrzebujemy też środków na pomoc dla dzieci
i młodzieży zbierających się w oratoriach (świetlice
przykościelne). Planujemy utworzyć oratorium w Vale.
Będzie ono nosiło imię jednego misjonarza z Polski, ks.
Jerzego Szymerowskiego z parafii ełckiej. Ten ksiądz
20 lat pracował w Gruzji i zmarł na raka w tym roku. Był
on pierwszym misjonarzem w Gruzji po komunizmie.
Wraz z głoszeniem Jezusa przywiózł nam wiele tradycji
polskich, które pielęgnujemy do teraz. Dziękujemy
misjonarzom, którzy przyjeżdżają do nas, do Gruzji. W
całej Gruzji jest 17 księży katolickich, ponad połowa z
Polski, z różnych diecezji. Jako ksiądz z Gruzji, otrzymałem
błogosławieństwo od biskupa, aby zebrać ofiarę na
kościół, na parafię a przede wszystkim na oratorium.
Będzie ono służyć jako punkt katechetyczny dla dzieci.
Właśnie w tym celu jeżdżę – jeszcze te kilka dni. Proszę
też o modlitwę za nas, aby Pan Bóg nam pomagał. Bóg
zapłać!.
Proszę jeszcze opowiedzieć, jak bardzo chciał ksiądz
odwiedzić kardynała Stanisława Dziwisza w Krakowie.
Dlaczego ksiądz tak bardzo chciał się spotkać z nim i
jaki przebieg miało to spotkanie?

Dziękuję za to pytanie. Wiemy, że trzeba
troszczyć się o swoje parafie, ale trzeba też czasem zrobić
sobie taką małą pielgrzymkę dla siebie. Codziennie
szukam jakiegoś miejsca świętego bym mógł odprawić
Mszę św. lub spotkać się z ludźmi. Kardynał Stanisław

Dziwisz jest dla mnie osobistością historyczną. Kiedy
św. Jan Paweł II papież przyjeżdżał do nas do Gruzji w
1999 roku, to razem z Nim był Jego przyjaciel kardynał
Stanisław Dziwisz. Pan Bóg dał i możliwość spotkania się
ze św. Janem Pawłem II po Mszy św. Dobrze pamiętam
to spotkanie. Papież był wtedy chory. Zarazili się wszyscy
w Jego otoczeniu i On sam, w czasie pielgrzymki do
Indii. Mimo że był chory, chciał spotkać się ze wszystkimi
księżmi i ministrantami. Gdy podszedłem do św. Jana
Pawła II, to nasz biskup przedstawił mnie: „To jest
Misza, ministrant z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła,
być może on chce zostać księdzem”. Kiedy to biskup
powiedział, pamiętam, chociaż wtedy jeszcze nie
rozmawiałem po włosku, to papież podtrzymał mocno
moją rękę, a to znaczyło dla mnie: „Idź i nie bój się!”. To
spotkanie było przełomowe dla mojego życia. Kiedy
wczoraj przyjechałem do Krakowa, gdzie biskupem
jest ks. kardynał Stanisław Dziwisz, współpracownik św.
Jana Pawła II, to tak zapragnąłem otrzymać od niego
błogosławieństwo. Dlatego ten wyjazd dla mnie to nie
tylko zbieranie na Kościół w Gruzji ale to też odnowa
dla mojej duszy, by odnowić swoje powołanie, swoje
służenie dla Boga i narodu Bożego.
Jak młodzież z Waszej parafii uczestniczyła w ŚDM
w Krakowie?

Oficjalna delegacja z Gruzji liczyła ponad 150
osób. Młodzież jest bardzo zadowolona organizacją
w Krakowie, tak samo jak tydzień wcześniej strona
warszawska przygotowała pięknie wszystkie spotkania.
Spotkaliśmy się z wielką życzliwością ze strony ludzi,
rodzin, które nas przyjmowały. Wspaniałe było wszystko:
od modlitwy, poprzez spotkania w parafiach, jedzenia i w
ogóle polska gościnność.
Papież Franciszek niedawno był w Gruzji. Jak
przebiegały te spotkania i jak naród przyjął Go? Wiemy
przecież, że zdecydowana większość obywateli Gruzji
wyznaje prawosławie.

Chwalić należy Watykan i państwo, że zrobiono
taką niespodziankę dla Kościoła katolickiego w Gruzji.
Nasz Kościół jest bardzo mały (tj. nieliczny), jak papież
Franciszek mówi „peryferyjny”. W ciągu 18 lat papież
jest w Gruzji drugi raz. (Pierwszy raz był w Gruzji św. Jan
Paweł II w 1999 r.). To wydarzenie było wielkim znakiem
i okazaniem szacunku dla nas wszystkich. Papież chciał
zobaczyć Gruzję i jak ludzie żyją. On sam powiedział,
że jest bardzo zadowolony, że zobaczył chrześcijański
kraj, historię chrześcijańską tego kraju, stare kościoły.
Główna Msza św. była na stadionie w Tbilisi dla ponad
10 tysięcy wierzących. Patriarcha prawosławny Gruzji,
Eliasz II, także spotkał się z papieżem i sam podkreślił,
że jesteśmy braćmi (prawosławni i katolicy). Pierwszy raz
w historii papież poszedł do parafii obrządku asyryjsko chaldejskiego. 1 października w katedrze było spotkanie
Franciszka z księżmi i zakonnicami pracującymi w
Gruzji oraz z delegacjami parafian. Papież mówił wtedy
o roli kobiety w Kościele. Potem było spotkanie z
organizacjami charytatywnymi w dużym centrum, które
prowadzą ojcowie kamilianie. Było to spotkanie z ludźmi
niepełnosprawnymi i dziećmi, którym Kościół katolicki
w Gruzji pomaga i będzie pomagał w imię miłości Boga.
Kiedy ksiądz planuje być w Polsce następnym
razem?
9
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Kiedy zapraszacie....
Aha... kiedy zapraszamy, to znaczy nigdy....? Bardzo
dziękuję księdzu za wywiad. Jak ksiądz tu kiedyś
będzie, to da wcześniej znać i zrobimy tu jakąś akcję na
Wasze potrzeby.

różnorodności wszystkich ochrzczonych żyjących,
zmarłych i tych, którzy cieszą się szczęściem nieba.
Eucharystia wyraża tę jedność w samej celebracji
(…). Amalariusz z Metzu (koniec VIII – początek
IX w.) uważany za ojca alegorycznej interpretacji
liturgii, zwracając uwagę na zwyczaj łamania chleba
eucharystycznego na trzy części i próbując odnaleźć
w każdym geście liturgicznym związek z wcieleniem,
męką i zmartwychwstaniem Chrystusa, stwierdza, że
cząstka połamanego chleba, która zostaje złożona
na ołtarzu i która służy jako wiatyk, symbolizuje ciało
złożone w grobach (wierni zmarli); cząstka zaś złożona
na patenie i służąca do komunikowania symbolizuje
ciało stąpające po ziemi (wierni żyjący); natomiast
cząstka umieszczona w kielichu symbolizuje ciało
Chrystusa już zmartwychwstałego”, ( Praca zbiorowa
„Wierzę”, Jedność 2012, s. 337).
Modlitwa za zmarłych jest naszą powinnością.
Pomagajmy zmarłym i módlmy się w ich intencji, by
złagodzone zostały kary dusz czyśćcowych. Możemy
im także pomagać czyniąc uczynki miłosierdzia, np.
jałmużna, pomoc duchowa, pielgrzymki itd. Bardzo
cennym jest zyskiwanie odpustów. Najcenniejszym
zaś darem jest Ofiara Mszy Świętej – szczyt życia
chrześcijańskiego i centrum życia Kościoła. Pamiętajmy,
że modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, ale
sprawia, że skuteczne staje się ich wstawiennictwo za
nami, (por. KKK 958).
Módlmy się często do naszych Świętych o
wstawiennictwo. Nasza komunia ze świętymi nie
ogranicza się tylko do naszych próśb. Za św. Polikarpem
powtórzmy: „Składamy hołd Chrystusowi w naszej
adoracji, gdyż jest Synem Bożym, męczenników zaś
kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, a to
jest rzeczą słuszną gdyż w niezrównanym stopniu
oddali się oni na służbę swojemu Królowi i Mistrzowi.
Obyśmy również i my mogli stać się ich towarzyszami i
współuczniami”.

Wywiad przeprowadził ks. Dariusz Firszt
w Święto świętego Łukasza 2016 roku

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
Czas ucieka bardzo szybko. Szczególnie dużego
tempa nabiera, gdy stajemy się starymi i bagaż
lat nieubłaganie zaczyna uwierać. Wtedy coraz
częściej myśli nasze biegną ku śmierci i życiu po niej
następującym.
Zawsze największym pragnieniem człowieka było
być w pełni szczęśliwym, a człowiek wiary wie, że stan
ten daje tylko życie w łasce Bożej i jest warunkiem
zbawienia. Nasi święci patronowie i wszyscy święci
Kościoła są wzorem do naśladowania w dążności
do świętości. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK)
przypomina nam o tym mówiąc, że „Kościół uznaje
moc Ducha świętości, który jest w nim oraz umacnia
nadzieję, dając im świętych jako wzory i orędowników”,
(KKK 828).
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
powinna uzmysłowić rolę świętych w historii zbawienia
każdego z nas. Zazwyczaj, stojąc przy grobach naszych
bliskich, dalecy jesteśmy od przesłania tego dnia. Myśli
nasze biegną ku naszym rodzicom, dziadkom, krewnym
i przyjaciołom, którzy już odeszli z tego świata. Panuje
atmosfera powagi i smutku, refleksji i dojmującej
tęsknoty. Tymczasem uroczystość Wszystkich Świętych
powinna być dniem radosnym, bowiem w owym dniu
mamy oddawać cześć tym wszystkim, którzy dostąpili
już chwały zbawienia i stali się naszymi orędownikami
w niebie. Dniem modlitwy za zmarłych jest natomiast
2 listopada, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, w
którym przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych, zwane u nas Dniem Zadusznym.
W tym listopadowym czasie Kościół przypomina
nam dogmat o świętych obcowaniu, czyli o wspólnocie
świętych. Wyrażana właśnie wtedy szczególna łączność
tych, którzy pielgrzymują na ziemi z tymi, którzy
jeszcze się oczyszczają w czyśćcu oraz z tymi, którzy
cieszą się pełnią szczęścia w niebie, ukazuje prawdę o
istnieniu jednego Kościoła Chrystusowego. Wspólnota
świętych (communio sanctorum) oznacza więc
zjednoczenie Kościoła świętego na ziemi, w czyśćcu i
w niebie, a źródłem tej komunii jest miłość. Obcowanie
świętych wyraża świętość Kościoła, stąd w Symbolu
Apostolskim słowa „wierzę w świętych obcowanie”
stanowią rozwinięcie poprzedniego artykułu Credo
- „wierzę w święty Kościół powszechny”. „Obcowanie
świętych staje się widzialne w sakramentalnej
strukturze Kościoła. Zakorzenia się ono, umacnia i
trwa i jest celebrowane w sakramentach i w życiu
liturgicznym, w szczególny sposób w chrzcie św. i w
Eucharystii. Obcowanie świętych wyraża jedność w

AS

POLSKA – NASZA OJCZYZNA
Zręby państwa polskiego stworzył Siemomysł,
ojciec Mieszka I. Ten zaś władca, przyjmując w 966 roku
chrzest wraz ze swoim dworem i poddanymi, scalił
rozproszone plemiona w jeden naród i wprowadził go
w krąg cywilizacji zachodniej.
Z perspektywy tysiąclecia możemy powiedzieć, że
naród polski nigdy nie sprzeniewierzył się podjętym
przy chrzcie zobowiązaniom. Trwaliśmy przy świętym
Kościele Chrystusowym i byliśmy zawsze wierni
Stolicy Apostolskiej. Staliśmy się przedmurzem
chrześcijaństwa. Papież Innocenty XI mówił o
Polsce jako o potężnej i znamienitej obronie świata
chrześcijańskiego.
„Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – te słowa
Jana Pawła II głośno zabrzmiały podczas pierwszej
pielgrzymki Ojca św. do Ojczyzny. „Nie można bez
Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim
jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez
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tę ziemię. (…) Nie sposób zrozumieć tego narodu,
który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak
straszliwie trudną”, (JPII, Warszawa 2 czerwca 1979).
Nasza historia zawiera wiele pięknych kart, ale także
znajdujemy w niej wydarzenia przykre i upokarzające.
Z tych pierwszych wyliczmy tylko: chrzest Polski (966
r.), złote lata dynastii Jagiellonów, wiktorię wiedeńską
Jana III Sobieskiego i ocalenie chrześcijańskiej Europy
przed islamem (1683 r.), odzyskanie niepodległości
Polski po zaborach (1918 r.), cud nad Wisłą i ocalenie
Europy przed bolszewizmem (1920 r.), wybór kard.
Karola Wojtyły na papieża (1978 r.), powstanie
„Solidarności” (1980 r.). Prymas Tysiąclecia, ks. kard.
Stefan Wyszyński m.in.. tak „zdiagnozował” chlubne
dokonania Polaków; „Świat wie , że wprawdzie
mamy wygórowany indywidualizm, ale nie uznajemy
zależności, walczymy ze wszystkich sił o swobodę,
że chcemy być panami we własnym domu, że mamy
w sobie wielkie umiłowanie wolności, dla której
poświęcimy każde dobro materialne. Polska wysoka
obyczajowość, kultura, oświata i sztuka promieniowały
wokół i zdobywały sobie szacunek i naśladowców,
bez potrzeby sięgania po miecz. Polska zwyciężała
swoją duchowością, którą wzięła z Ewangelii , co padła
jako ziarno na glebę wyborną”, (z komentarza do
Jasnogórskich Ślubów Narodu).
Nie zawsze potrafiliśmy wykorzystać okresów
„prosperity”. Dlaczego? Czy nie rozpoznaliśmy
znaków czasu? Czy łaska Boża, która była nam „dana i
zadana” (JPII), została zagubiona w wyniku moralnego
rozprzężenia, lenistwa, pychy i arogancji? Można
prowadzić przeróżne dywagacje i przytaczać wiele
przykładów warcholstwa i zdrady. „Zdaje się, że nie
mamy powodu uprawiać jakiejś „krucjaty” przeciwko
naszym dziejom narodowym i przeszłości narodu, bo
słusznie można powiedzieć, że chociaż mamy sobie
osobiście wiele do wyrzucenia i chociaż staramy się być
sprawiedliwi w ocenie naszego wysiłku rodzinnego, to
jednak dziejów naszych ojczystych wstydzić się nie
możemy i nie mamy potrzeby!”, (z kazania ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, Jasna Góra,15.09.1968).
Jedno jest pewne: gdy trwaliśmy przy Bogu to
zwyciężaliśmy. Niepodległość traciliśmy z wielu
powodów i nie zawsze wynikało to z naszych przywar
i zaniedbań. Bywało, że może naiwnie liczyliśmy na
sojuszników.
Jak co roku 11 listopada będziemy obchodzić
radosne Święto Niepodległości. W świecie wrze. Jakże
aktualne nadal stają się słowa ks. kard. Augusta Hlonda:
„Wszedł szatan w politykę ludów. Przemazał myśl
Bożą. Prawdę przysłonił. Etykę ośmieszył. Sumienie
polityczne rozwichrzył. W żywy organizm państw
wniósł rozterkę. Okłamaną, z ideałów obdartą ludzkość
wiedzie ku katastrofom – poprzez rewolucyjne
chichoty. Kto tego szatana od Polski odżegna?”
Liberalna Unia Europejska poucza nas i wysuwa
pozaprawne żądania (w tym prawo do zabijania
nienarodzonych dzieci), postępuje muzułmański
najazd na Europę, w wielu regionach świata trwa
wojna, wielkie mocarstwa (USA, Chiny i Rosja) zbroją
się na potęgę, W tej sytuacji podżeganie i utrwalanie w
naszym kraju zgubnego podziału społeczeństwa oraz

uprawianie totalnej opozycji ( w myśl zasady: „nie bo
nie”) staje się nieodpowiedzialnością wobec narodu i
państwa. Niepodległość bowiem nie jest nam dana raz
na zawsze. Historia lubi się powtarzać i trzeba umieć
wyciągać z niej konstruktywne wnioski. Niepodległość
Polski w dużej mierze zależy od nas, Polaków. „Dla
nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po
Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej
Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy
kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku
miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce
Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość
należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie,
dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej
ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach
najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich
ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale
będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim
duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej
ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych
praojców.”, (z kazania ks. kard. S. Wyszyńskiego,
Kraków, 12.05.1974).
Boże, chroń Polskę, teraz i zawsze!
Post scriptum: 6 października br. Sejm RP odrzucił
obywatelski projekt dotyczący całkowitej ochrony
życia ludzkiego bez żadnych wyjątków. Po raz
kolejny rządzący i większość sejmowa pokazali, że
ich deklaracje o obronie życia są tylko obietnicami
na użytek wyborczy. Argumentacje, wypowiadane
przez posłów (i nie tylko) po głosowaniu, były
pozbawione racjonalnych uzasadnień i w zasadzie
stanowiły
powielanie
kłamliwych
stwierdzeń
o odrzuconym projekcie, zaś obietnice rządu
wprowadzenia ustaw obejmujących specjalną
ochroną matki i dzieci niepełnosprawne i poczęte w
wyniku czynu zabronionego (ustawy te są oczywiście
bardzo wskazane) nie zastępują jednak ustawy
bezwarunkowej ochrony życia od poczęcia do
naturalnej śmierci. Naród, który morduje swoje dzieci
nie ma przyszłości! Quo vadis, Polsko?
AS

Rozważania Jana Pawła II

Praca jako uczestnictwo
w dziele Stwórcy
Bardzo głęboko wpisana jest w Słowo Boże
Objawienia ta podstawowa prawda, że człowiek,
stworzony na obraz Boga, przez swą pracę uczestniczy
w dziele swego Stwórcy – i na miarę swoich ludzkich
możliwości poniekąd dalej je rozwija i dopełnia,
postępując wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w
całym stworzeniu zasobów i wartości.
Prawdę tę znajdujemy już na początku Pisma
Świętego, w Księdze Rodzaju, gdzie samo dzieło
stworzenia przedstawione jest na podobieństwo
„pracy”, którą Bóg wypełnia w ciągu „sześciu dni”,
ażeby dnia siódmego „odpocząć”. Skądinąd zaś
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jeszcze ostatnia Księga Pisma Świętego rozbrzmiewa
tym samym akcentem uznania dla dzieła, jakiego
dokonał Bóg przez swą stwórczą „pracę”, gdy głosi:
„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże
Wszechwładny”.
Ów opis stworzenia, jaki znajdujemy już w
pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, jest równocześnie
jakby pierwszą „ewangelią pracy”, ukazuje bowiem, na
czym polega jej godność – uczy, że człowiek, pracując,
winien naśladować Boga, swojego Stwórcę, nosi
bowiem w sobie – on jeden- ów szczególny pierwiastek
podobieństwa do Niego. Powinien naśladować
Boga zarówno pracując, jak i odpoczywając – skoro
Bóg sam zechciał przedstawić mu swoje stwórcze
działanie pod postacią pracy i odpoczynku. Owo
zaś działanie Boga w świecie trwa stale. Stąd też i
ludzka praca nie tylko domaga się odpoczynku „co
siódmy dzień”, ale co więcej; nie może polegać na
samej tylko eksploatacji ludzkich sił w zewnętrznym
działaniu – musi pozostawiać przestrzeń wewnętrzną,
w której człowiek, stając się coraz bardziej tym, kim z
woli Boga stawać się powinien, przygotowuje się do
owego „odpoczynku”, jaki Pan gotuje swoim sługom i
przyjaciołom.

na diecezję żytomierską, udał się do Żytomierza, gdzie
zamieszkał przy katedrze.
W styczniu 1945 r. ks. Drzepecki został aresztowany
przez NKWD i oskarżony o nielegalne przekroczenie
granicy w 1922 oraz o to, że „był aktywnym agentem
Watykanu.” Sąd skazał go na 10 lat łagrów. Trafił do
Workutłagu, gdzie pracował w kopalniach węgla.
Współwięźniowie zapamiętali go jako „kapłana o dużej
mądrości, wysokiej kulturze, spokojnego, z pogodnym
uśmiechem i serdecznymi oczyma”. Ks. Drzepecki
odzyskał wolność w. październiku 1954 r. Jednak
zabroniono mu powrotu na Ukrainę i nakazano mu
przymusowe osiedlenie w Workucie. Tam opiekował
się chorymi i niósł duchową pomoc Polakom
mieszkającym w Workucie.
Sowieckie władze zorientowawszy się w działalności
ks. Drzepeckiego, zmieniły miejsce zesłania na
Kazachstan. Osiadł w Zielonym Gaju, gdzie było
duże skupisko polskich zesłańców. W Kazachstanie
rozwinął szeroką półlegalną działalność duszpasterską
objeżdżając okoliczne tereny.

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

Ludzie Kościoła

Ks. Bronisław Drzepecki
Bronisław Drzepecki ur. się 13.09.1906 r. w
Starosinawie na Podolu, w rodzinie chłopskiej. W 1918
r. podjął naukę w drugiej klasie gimnazjum polskiego
w Płoskirowie. Po zajęciu tych ziem przez bolszewików
i likwidacji polskiego gimnazjum, uciekł w 1922 r. do
Polski. Tu wstąpił do niższego seminarium duchownego
w Buczaczu. Po jego skończeniu kontynuował
formację w Wyższym Seminarium Duchownym
w Łucku. W 1933 r. podjął studia teologiczne na
Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Ukończył je po
czterech latach uzyskując stopień doktora teologii.
Następnie powrócił do Łucka, gdzie został profesorem
i wicerektorem seminarium duchownego. W 1939 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Następnie podjął posługę
jako prefekt w niższym seminarium duchownym we
Włodzimierzu Wołyńskim. Po zajęciu Wołynia przez
wojska sowieckie i zamknięciu łuckiego seminarium,
został proboszczem w Hucie Stepańskiej. Latem 1943
r., w czasie pogromów ludności polskiej na Wołyniu,
zorganizował we wsi samoobronę. Opiekował się
uciekinierami z innych wsi, zyskując sobie olbrzymi
szacunek i wdzięczność. Wobec groźby zmasowanego
ataku oddziałów UPA, wraz z 10 000 Polaków wycofał
się do Kowla. Tu został proboszczem. Pomagał także
ukrywającym się Żydom. Latem 1944 r. znalazł się
wraz z polskimi uciekinierami w Lublinie. Pomimo
propozycji podjęcia pracy naukowej na KUL, powrócił
na opanowany przez sowietów Wołyń. Mianowany
przez bpa Adolfa Szelążka wikariuszem generalnym

W 1959 r. ks. Drzepecki został aresztowany
ponownie i oskarżony o antysowiecką działalność i
następnie skazany na 10 lat łagrów. Trafił do Ozierłagu
koło Irkucka, gdzie pracował przy wyrębie lasu. W
1961 r. został przeniesiony do Uchtżemłagu w Komi,
specjalnego obozu dla duchownych w którym
przebywało 27 księży katolickich. Tu głosił w ukryciu
konferencje i spowiadał. Wolność odzyskał w styczniu
1964 r. Następnie przez 2 lata prowadził nielegalną
działalność duszpasterską w Kazachstanie. W 1966 r.
uzyskał zgodę władz na objęcie parafii w Szarogrodzie
na Podolu. Tu zaczęła go nękać ciężka choroba płuc i
gardła.
Ks. Bronisław Drzepecki zmarł nagle 8 września 1973
r. w Szarogrodzie. W uroczystościach pogrzebowych
uczestniczyło kilkanaście tysięcy ludzi, co było wówczas
niespotykanym wydarzeniem. Jeden z uczestników
pogrzebu zapamiętał: „Przez trzy doby pełniono wartę
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honorową przy jego trumnie. Kilkanaście tysięcy ludzi
wzięło udział w pogrzebie, księża szli w sutannach i
komżach, co było zabronione przez władze sowieckie.
Rozpłakany lud wznosił żałobną pieśń. Pytano: „Modlić
się za niego czy do niego”.

świadkami manipulacji prawdą, posługiwania się
tak zwanymi „półprawdami”. Niektóre redakcje
gazet, radia, telewizji (głównie lewicowych) czynią
to na co dzień, na przykład cytując fragmenty zdań
z wypowiedzi autorytetów, chętnie kościelnych, dla
potwierdzenia swoich fałszywych tez. W ostatnich
czasach chętnie używano do tego słów zaczerpniętych
z wypowiedzi papieży. Niestety w szerzeniu tych
kłamstw są bezkarni, lub kary za tego rodzaju
czyny są tak mało dotkliwe, że nie zaprzestają tego
procederu. Dzisiaj jesteśmy też świadkami kłamstw
wychodzących z ust naszych polityków, tylko dlatego,
że chcą odzyskać utraconą władzę, nie bacząc na to jak
wielką przynosi to szkodę Ojczyźnie. Ileż w związku z
tym trzeba okazać ostrożności, by tych zasłyszanych,
bądź przeczytanych nieprawdziwych wiadomości nie
przyjmować za prawdę.
Ale, czy my w życiu codziennym, też nie ulegamy
takim pokusom, by na przykład nie opowiadać
rzeczy niesprawdzonych o innych, które bardzo
często są fałszywe – kłamliwe? Czy my zastanawiamy
się rozpowszechniając nieprawdę, ile zła czynimy, ile
możemy spowodować cierpień naszych bliźnich?
Źle się dzieje wszędzie tam, gdzie prawda jest
zastępowana kłamstwem i wszędzie tam, gdzie dla
tak zwanej poprawności politycznej na określenie
kłamstwa używa się terminów zastępczych. Bardzo to
cieszy szatana, wszak on jest ojcem kłamstwa.
Św. Jan Paweł II napominał nas mówiąc: „Prawda
was wyzwoli!” Tłumacząc słowa Ojca Świętego na
język codzienny można powiedzieć, że prawda uczyni
nas szczęśliwymi!

Opracował .: SD

PRAWDA
„Cóż to jest prawda?” Takie pytanie zadał Piłat
Jezusowi, kiedy Ten powiedział do niego: „ Ja się na
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie.” I dodał jeszcze:
„Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”.
Istotą prawdy zajmowali się już starożytni
filozofowie. Arystoteles był bodaj pierwszym, który
zdefiniował pojęcie prawdy: „Powiedzieć, że istnieje, o
czymś, czego nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym,
co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest
prawdą.” Dzisiaj słowem prawda określamy zgodność
sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego
ten sąd dotyczy. Zresztą, jest to zgodne z definicją
Arystotelesa.
W
filozofii
chrześcijańskiej,
prawda
jest
fundamentem wolności człowieka [Karol Wojtyła].
Nauka definiuje też przeciwieństwa do prawdy, a są
nimi; nieprawda, niedorzeczność, bzdura, kłamstwo,
fałsz. Dzisiaj często te wszystkie przeciwieństwa do
prawdy określa się jako „mijanie się z prawdą”, tak by
kogokolwiek nie urazić, bo to jest zgodne z tak zwaną
poprawnością. Na co dzień możemy to zauważyć w
czasie różnych debat politycznych w telewizji kiedy
jedni kłamią a drudzy by nie „nazwać rzeczy po
imieniu” używają tych słów zastępczych, sprzyjając w
ten sposób szerzeniu się kłamstwa.
Niekiedy zadaję sobie pytanie: czy my, czy świat
używając określenia prawda ma jeszcze na myśli
zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy.
Przykładów na to, jak wielu (delikatnie mówiąc) „mija
się z prawdą” można przytaczać w nieskończoność.
Oto pierwszy z brzegu: Nauka już dawno temu
ustaliła, że z człowiekiem, jako istotą fizyczną, mamy
do czynienia od momentu jego poczęcia. Ale cóż, raz
po raz możemy usłyszeć, lub przeczytać w mediach,
że na początku w łonie matki to my jesteśmy tylko
takim sobie zlepkiem komórek. Aktywność kłamców,
aby osiągnąć cel jest bardzo duża i nie wahają się oni
nawet na tak drastyczne posunięcia jak namowa do
głosowania w sejmie wbrew własnemu sumieniu. Miało
to niedawno miejsce w sejmie w trakcie debatowania
nad ustawą zakazującą aborcji, kiedy to posłanka partii
Nowoczesna zwróciła się do posłów tymi słowami:
„Apeluję, byście głosowali, nie patrząc na komfort
własnego sumienia”. Pytanie: po co ludzie na ten
temat kłamią, jaki mają w tym interes? Odpowiedź jest
prosta: otóż po to, by nie nazwać zabiegu przerywania
ciąży morderstwem, bo to jest zabronione w Polsce
prawem i podlega karze.
Jakże często w życiu codziennym jesteśmy

SD

Święci Kościoła katolickiego

ŚW. ODYLON Z CLUNY
Święty Odylon urodził się ok. roku 961 w Owernii
(Francja). Pochodził z rodziny o hrabiowskich
korzeniach sięgających czasów Karola.
Ojcem
przyszłego opata Cluny był Bérard, którego późniejsza
historiografia kluniacka przedstawia jako potężnego
pana. Odylon miał siedmiu braci i cztery lub pięć sióstr.
Większość z nich wcześnie zmarła. Jedna z sióstr została
opatką w Saint-Jean-d’Atun. W młodości Odylon
cierpiał na paraliż nóg. Został cudownie uzdrowiony
po pielgrzymce do Brioude lub Le Puy, był jednak
chorowity przez całe życie. Początkowo po pokonaniu
choroby uczył się i został klerykiem u kanoników św.
Juliana w Brioude. W 990 roku wstąpił do opactwa w
Cluny. Zgodnie ze zwyczajem wniósł „w posagu” część
majątku, który pozostawił mu ojciec. Dość szybko,
w wieku trzydziestu lat, został koadiutorem opata
Majola, który sprawował swój urząd przez 46 lat. W
994 roku Odylon przyjął święcenia kapłańskie. Na
początku stycznia 994 roku wspólnota benedyktyńska
w Cluny wybrała go opatem klasztoru. Sprawował ten
urząd aż 55 lat. Jego następca, Hugon z Semur, spełniał
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ten urząd jeszcze dłużej: 60 lat. Historycy uznają, że ta
długowieczność opatów była jedną z przyczyn sukcesu
reformy kluniackiej.
Odylon był bardzo przywiązany do modlitwy
liturgicznej. Kładł nacisk na ubóstwo zakonników. Już
po swoim wyborze złożył jałmużnę na rzecz biedaków.
W czasie klęski głodu w 1033 roku nakazał sprzedać
najcenniejsze przedmioty ze skarbca w opactwie, aby
przyspieszyć pomoc dla potrzebujących. Jako człowiek
wykształcony, chciał zbadać historię Cluny. Historycy
uważają go za największą indywidualność w historii tej
kongregacji.
Jako nowy opat Odylon kontynuował dzieło
swojego
poprzednika
Majolusa.
Reformował
istniejące już klasztory i zakładał nowe. Przyczynił się
do rozbudowy opactwa i rozwoju całej kongregacji

kongregacji. Nie zawsze jednak można było liczyć
na świeckich feudałów i protekcję papieską. Opaci
podlegli Cluny powołali z inicjatywy Odylona oddziały
zbrojnych. Organizowano także zgromadzenia wokół
relikwiarzy z relikwiami lokalnych świętych, które
wystawiano w szczerym polu. Na takie uroczystości
zapraszano feudałów i rycerzy, aby zaprzysięgli, że
będą czynić pokój, nie naruszając dóbr kościelnych.
Następnie od 1041 roku przy współudziale
błogosławionego Ryszarda z Saint-Vanne, Odylon
pracował nad ustanowieniem Pokoju Bożego (Pax et
Treuga Dei). Został on wprowadzony po raz pierwszy
przez synod w Charroux w 989 roku. Roztaczał ochronę
nad osobami słabszymi, bezbronnymi, kobietami,
dziećmi, podróżnymi oraz kościołami, klasztorami
i innymi obiektami. W 1027 roku na synodzie w
Toulouges ustanowiono z kolei Rozejm Boży.
Inicjatorem był kataloński benedyktyn Oliby, opat
Ripoll. Wyznaczał on ramy czasowe bezwzględnego
zawieszenia broni: od środy rano do poniedziałku
wieczorem, później również w całym okresie adwentu
i wielkiego postu. Obie instytucje miały na celu
ograniczenia wojen feudalnych. W swoich kazaniach i
poematach wychwalał cnoty Najświętszej Maryi Panny,
tajemnicę Wcielenia i Zmartwychwstania.
Odylon w roku 998 zapoczątkował w
chrześcijaństwie obchody Dnia Zadusznego jako
przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących
zmarłych. Modlitwy i jałmużny tego dnia miały być
ofiarowane za dusze zmarłych.
Odylon zmarł 1 stycznia 1049 r. podczas
wizytacji klasztoru w Souvigny. Przyjął sakramenty
poprzedniego dnia i nalegał, aby go zaniesiono do
kościoła, gdzie skonał na łożu wyłożonym workiem
popiołu. Został kanonizowany przez papieża Klemensa
VI w 1345 r. Relikwie św. Odylona zostały spalone w
czasie rewolucji francuskiej. Św. Odylon uznawany jest
za patrona dusz w czyśćcu cierpiących.
P.S. W klasztorze kluniackim podobno przebywał
(?) książę polski Kazimierz, wysłany do benedyktynów
na naukę, rzekomo nawet przywdział habit i złożył
śluby zakonne. Został jednak wezwany do powrotu
do Polski, aby objąć tron. Po złożeniu obietnicy
ufundowania klasztoru w Polsce (takie są wg legendy
początki tynieckiego opactwa) i za zgodą papieża
Benedykta IX powrócił do Polski.

kluniackiej. Za jego życia rozszerzyła się na Owernię,
Alzację i Hiszpanię. Dzięki reformie klasztorów
benedyktyńskich nazywany był „archaniołem
mnichów”. Starał się pozyskiwać do swoich planów
kolejnych papieży, biskupów i władców świeckich. Od
roku 997 utrzymywał kontakty z cesarzem Ottonem III
a także z jego następcą Henrykiem II Świętym.
Przyjaźń z władcami Cesarstwa nie przeszkadzała
Odylonowi w zachowywaniu dobrych relacji z innymi
sąsiednimi władcami. Najważniejsze dla rozwoju
klasztoru okazało się jednak wsparcie kolejnych
papieży. Już w 998 roku opactwo otrzymało dokument
protekcyjny od Stolicy Apostolskiej. Oznaczało to, że
klasztor cieszy się prerogatywami, jakich nie mieli
inni: wolny wybór opata oraz ochrona włości. Dzięki
temu poparciu nastąpił tak gwałtowny rozwój całej

Opr.: SD

CO TO SĄ MSZE ŚW.
GREGORIAŃSKIE?
Chcę przybliżyć temat Mszy św. gregoriańskich
naszym czytelnikom, ponieważ im towarzyszy wiele
niezrozumienia. Kiedyś na przykład słyszałem taką
wypowiedź: „jak za zmarłą osobę zostały odprawione
Msze św. gregoriańskie to już więcej nie trzeba się za
nią modlić”.
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Jaka jest geneza Mszy św. gregoriańskich?
Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od
imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604;
papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które
miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim
wyborem na papieża był opatem założonego przez
siebie w 575 roku klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie.
Pewnego dnia w jego klasztorze, w celi zmarłego
mnicha Justusa, znaleziono trzy złote monety. Reguła
zakonna zabraniała mnichom posiadania pieniędzy,
składali oni bowiem ślub ubóstwa. Grzegorz
zastanawiał się, jak pomóc zmarłemu w oczyszczeniu
się z tego grzechu. I wydał polecenie, aby przez
trzydzieści kolejnych dni odprawiać Mszę św. w jego
intencji. Ostatniego dnia ukazał mu się zmarły Justus
i oznajmił, że został uwolniony od mąk czyśćcowych.
Uznano to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany
skutek. Od tego czasu, czyli od VI wieku, zwyczaj
odprawiania 30 Mszy św. zwanych gregoriańskimi za
duszę zmarłego zaczął się upowszechniać.

oparta na ich przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne
z nauką Kościoła. Podobnie jak pozostałe intencje
mszalne ofiarowane za osoby zmarłe, są one prośbą
o uwolnienie zmarłego od konsekwencji grzechu.
Sama liczba trzydzieści nie może być nigdy łączona z
gwarancją wybawienia od pokuty po śmierci.
Istnieją także szczegółowe regulacje kościelne
dotyczące Mszy św. gregoriańskich. Określają one
liczbę Mszy św. na trzydzieści odprawianych w
trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być
nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba
kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której
odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich
wypadkach cykl Mszy gregoriańskich zachowuje
wartość, jaką Kościół z nimi łączy. W wypadku
podobnych przeszkód cały cykl przesuwa się o ilość
dni, których brakuje do pełnej liczby trzydziestu (
Deklaracja Kongregacji Soboru z 24.02.1967). Ponadto
określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą
być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy
zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Wskazuje się także,
że nie jest konieczne, aby Msze św. były odprawiane
zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym
samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni;
same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez
wielu księży i w wielu miejscach.
Mszom św. gregoriańskim od samego początku
towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o
szczególnej ich skuteczności dla zmarłych cierpiących
w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów Stolicy
Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do Mszy
gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla
uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać
za rozumne i zgodne z wiarą.
Człowiek, zgodnie ze swoją naturą, poszukuje
pewności dotyczącej losu zmarłych. Msze św.
gregoriańskie nie mogą być jednak podstawą takiej
gwarancji. Człowiek może zawsze prosić, ale tym, który
wysłuchuje próśb jest Bóg. Ostateczną wartość Mszy
św. zna tylko On.
Opr.: SD

Jeszcze o pieszej
pielgrzymce wspólnoty
V na Jasną Górę

W Europie rozprzestrzeniał się stopniowo,
począwszy od VIII wieku, najpierw w klasztorach,
potem także w innych kościołach.
Jeżeli chodzi o znaczenie Mszy gregoriańskich nie
istnieje żadna oficjalna doktryna Kościoła związana
z nimi. Powinny one być traktowane jako Msze św. za
zmarłych. Zwyczaj ofiarowania Mszy św. za zmarłych
jest tradycją przedgregoriańską, która została
potwierdzona oficjalnie przez Sobór Trydencki (15451563) jako najbardziej skuteczny sposób modlitwy
za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci.
Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości
Mszy św., wypływającej z zasług Chrystusa. Zwyczaj
odprawiania Mszy św. gregoriańskich znalazł swoje
potwierdzenie przez Stolicę Apostolską dopiero w XIX
wieku i to wyłącznie jako pobożna praktyka wiernych,

We wrześniowym numerze „Matczynego Królestwa”
podkreślono, że dla godnego i bezpiecznego
pielgrzymowania, zostały w ramach wolontariatu
powołane odpowiednie służby i zespoły osobowe i w
przewyższającej większości je wykazano - wymieniono
ale nie wszystkie i w tym październikowym numerze
chcę to uzupełnić.
I tak pierwszą osobą jest oczywiście nieoceniony
w swoim miłosierdziu nasz parafianin Jan Hartabus
,,Dom Chleba - Piekarnia Cukiernia”, który z wielką
starannością i posługą dowoził nas pielgrzymów na
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noclegi na całej trasie pielgrzymowania. Oprócz tego
w czasie pokonywania poszczególnych odcinków
pielgrzymki udostępnił swój pojazd BUS starszym,
dzieciom jak też i osobom chwilowo niesprawnym
do pokonania danego odcinka marszu. Drugą
pominiętą osobą jest Oliwia Kwiecień, która z wielką
troską wspomagała swego tatę Tomasza w obsłudze
pielgrzymów.
Nie wspomniałem też o Służbie Maltańskiej pod
kierownictwem Magdaleny Cichoń, która bardzo
pieczołowicie wykonywała swoje obowiązki od startu
w Gdowie na Jasną Górę.
Zabrakło
w
poprzedniej
relacji
nazwisk
porządkowych i dziś też tego nie jestem w stanie
uczynić, gdyż mimo usilnych starań, danych
osobowych nie otrzymałem. Ważne jest, że wszyscy
wywiązali się z przyjętych zadań wzorowo na trasie
pielgrzymki, w przeważającej większości na głównych,
ruchliwych drogach.
Pielgrzymka Piesza Wspólnoty V przeszła do
historii i trzeba powiedzieć, że była bardzo udana.
Wspaniale, profesjonalnie zadbały o to służby
porządkowe, zaopatrzeniowe - nikt nie doświadczył
głodu i niedostatku. Działo się to pod kierunkiem
Głównego Przewodniczącego Wspólnoty V ks. Łukasza
Michalczewskiego. A gdy dodamy do tego płynące
nieustannie z głośników pieśni, modlitwa, konferencje,
komunikaty, to one dodawały nam na trasie marszu
dużo siły i nie pozwalały na zmęczenie oraz myśli, ile to
jeszcze do postoju.
Codzienne uczestnictwo w Eucharystii i głęboka
indywidualna modlitwa każdego z nas sprawiały, że
cały czas była z nami Jasnogórska Pani Królowa Polski i
Pan Jezus Pełen Miłosierdzia.

b) Usunięcie wtórnych przemalowań olejnych z
kamienia,
c) Mechaniczne usunięcie szlicht i mleczka
cementowego,
d) Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień
oraz spoinowania ,
e) Doczyszczanie kamienia (metoda chemiczna i
mechaniczna),
f) Dezynfekcja całości,
g) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie,
h) Wzmocnienie struktury kamienia,
i) Klejenie pęknięć kamienia,
j) Uzupełnienie ubytków kitem mineralnym,
k) Pogłębienie liternictwa,
l) Spoinowanie,
m) Impregnacja
kamienia
preparatem
hydrofobowym,
n) Scalenie kolorystyczne uzupełnień oraz
podbarwienie inskrypcji,
o) Konserwacja metalowego daszka-baldachimu i
metalowych części ogrodzenia,
p) Wykonanie polichromii figury Matki Bożej,
q) Konserwacja
kamiennych
elementów
ogrodzenia.
Wykonanie tabliczki pamiątkowej informującej
o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego.

L. Dziewoński

FIGURA GRUNWALDZKA
- ODZYSKAŁA SWÓJ BLASK
Ufundowana przez parafian w 1910 roku na 500lecie bitwy pod Grunwaldem figura, wymagała już
od wielu lat odnowienia - konserwacji. Zabiegi w
tej sprawie miały miejsce już w 2009 roku na 100lecie fundacji figury przez parafian. Udało się to
dzieło zrealizować dopiero w tym roku 2016, a to
dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 5.000 zł oraz z budżetu
Gminy i Miasta Dobczyce, w kwocie 6.990 zł.
W wyniku ogłoszonego przez Gminę przetargu, do
renowacji figury przystąpiła firma “Atrium” Dorota i
Piotr Brożyna z Krakowa. Prace konserwatorskie zajęły
w/w półtora miesiąca, a ich zakres obejmował:
a) Opracowanie programu konserwatorskiego
(wraz z konsultacją i zatwierdzeniem w
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w
Krakowie) i wykonanie odkrywek na obecność
autorskiej warstwy barwnej,
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Kazania Biskupa Tihamer’a Toth’a

DEKALOG
„Pamiętaj abyś dzień święty święcił”
(wybrane fragmenty)

Kochani Bracia w Chrystusie!

Pismo Święte mówi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby
go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać
wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem
ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu
tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn
twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja
niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który
mieszka pośród twych bram.” (Wj 20, 8 – 10). Oto, Bracia,
trzecie Przykazanie: Przykazanie święcenia niedzieli!
To Przykazanie zawiera podwójne rozporządzenie:
zabraniające i nakazujące; czyli, że w dzień poświęcony
Panu jednych rzeczy nie wolno robić, drugie zaś
musimy wykonać. Nie wolno spełniać tak zwanych
prac służebnych; natomiast winniśmy brać udział w
niedzielnej Mszy świętej.
Kochani Bracia! Dzisiejszemu, w pracę zapatrzonemu
człowiekowi, nie podoba się spoczynek niedzielny.
Trudno mu się z nim pogodzić! Myśli sobie: „To
przecież niemożliwe, żeby każdy siódmy dzień
marnować! Nie, do tego nie można dopuścić! Świat
czeka przecież, by go zdobywać! Ziemia kryje w
sobie tyle skarbów! Wszystko to muszę posiąść i
wydobyć! Hasłem dzisiejszego nowoczesnego życia
jest przecież, by osiągnąć jak największą wydajność
pracy! Jak najwięcej węgla wydobyć z kopalni?! Jak
najwięcej pszenicy wyprodukować z roli?! Jak najwięcej
samochodów z fabryki?! Tak! Dzisiejsza produkcja nie
zna wypoczynku!…”
Oto, Bracia, w większości wypadków tak się
przedstawia życie współczesne, i nie ma co ukrywać, że
to jest właśnie wielką tragedią dzisiejszego człowieka.
Dzisiejszy człowiek nie ma czasu świętować w niedzielę,
choć śmiało możemy twierdzić, że w żadnej epoce
nie był mu bardziej potrzebny niedzielny spoczynek.
Patrz na robotnika, który całymi dniami przebywa
wśród ogłuszającego huku maszyn! Patrz na dyrektora
fabryki, który przy lewym uchu trzyma telefoniczną
słuchawkę, prawą ręką robi notatki, a jednocześnie
rozmawia z kierownikiem warsztatów! Patrz na
urzędnika, który przez cały dzień ślęczy nad papierami
w dusznej biurowej atmosferze! Patrz na gorączkowe
tempo współczesnego życia, a zobaczysz, że słuszne
jest twierdzenie: w żadnej epoce nie zużywał człowiek
tylu sił, co w czasach obecnych. A zatem, Bracia, i
Boże Przykazanie o spoczynku niedzielnym nigdy nie
posiadało większej doniosłości, aniżeli dziś! Spoczynku,
jaki nakazuje III Przykazanie – jak to już zaznaczyłem,
omawiając pierwsze Przykazanie – wymaga nie tylko
prawo Boże, ale żąda go i ludzka natura, oraz cała
przyroda. Drzewo nie rodzi owoców, przez cały rok,
ale wypoczywa w ciągu długich, zimowych miesięcy
i nabiera sił do owocowania. Tak samo nie wolno
wyzyskiwać i nadużywać ludzkich sił. Człowiek, ów

Na figurze widnieje napis: 1410-1910 Na
pamiątkę zwycięstwa pod Grunwaldem Parafianie
Dziekanowscy. Są też dwa Herby: Pogoni Litewskiej i
Orła Białego. Teraz po renowacji pojawiała się tabliczka
z napisem: Konserwacja wykonana ze środków Gminy
Dobczyce i Województwa Małopolskiego.
14 października br. nastąpił odbiór prac
konserwatorskich przez Komisję w składzie: Paweł
Machnicki - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Sabina
Cygan - Biuro Promocji i Jan Chanek i Podinspektor
Referatu Gospodarki Komunalnej.
Wykonawca dzieła Piotr Brożyna powiedział, że
prace były dość utrudnione (np. ustawianie sprzętu
jak kompresor) z uwagi na duży ruch na wojewódzkiej
drodze i niełatwym dostępie do figury.
Autorzy tych prac konserwatorskich przeprowadzili
w tym roku 2016 konserwację dwóch grobów
na Cmentarzu Rakowickim: Hołubowiczów i
Kannenbergów, konserwację Gzymsu Głównego w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i
konserwację Konsulatu Generalnego we Wrocławiu.
Koszt prac: 11 990,00 zł a w tym:
6990 zł budżet Gminy Dobczyce
5 000 zł dotacja Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Ludwik Dziewoński
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człowiek chciwy i żądny bogactw – niejednokrotnie
od wieków chciał znieść całodzienny wypoczynek po
tygodniowej pracy, ale mu się to nie udało. Prawo to
ustanowił, mądrzejszy od człowieka, Bóg. Wszyscy to
jednogłośnie przyznają. Jednego są zdania lekarze
i robotnicy, że mianowicie więcej niż sześć dni nie
można bez wypoczynku pracować! Dłuższa praca
bez przerwy nadwerężałaby nasze nerwy, nasze
zdrowie, naszą zdolność do pracy! Pieniądz w niedzielę
zarobiony prędko znika, wnet się rozejdzie na lekarza i
aptekę! Pamiętaj, żebyś dzień święty święcił! Ale zakaz
Boży sięga jeszcze dalej. Nie tylko, że nie wolno nam
wykonywać ciężkiej fizycznej pracy, ale nie wolno
zmuszać do niej naszych podwładnych!
Kochani Bracia! Stanowisko Kościoła nie jest ciasne,
lecz rozumne. Pewne domowe zajęcia, jak sprzątanie,
gotowanie itp. konieczne nawet w niedzielę są
dozwolone. Są przedsiębiorstwa, które nie mogą
przerywać pracy i są sprawy, które nie cierpią zwłoki.
Nie jest to wprawdzie idealny stan rzeczy, ale niektóre
gałęzie pracy są tak nierozerwalnie związane z życiem
ludzi, że robotnicy muszą i w niedzielę pracować. Tak
np. musi być czynna nawet w niedzielę elektrownia,
kolej, wodociąg, restauracja, itp. Nie licuje natomiast
zupełnie z państwem chrześcijańskim, by w niedzielę
odbywały się jarmarki, bo w ten sposób wielu ludzi
byłoby pozbawionych możności słuchania mszy świętej.
Nie wypada również, by w niedzielę wykonywano
tego rodzaju prace biurowe, którym nie zaszkodzi
jednodniowa zwłoka.
Nie słuchajmy bezkrytycznie haseł, rzucanych przez
nielitościwych przedstawicieli kapitalizmu, że spoczynek
niedzielny odbija się niekorzystnie na handlu, technice,
zmniejsza majątek narodowy, szkodzi narodowej
gospodarce, rozwojowi pracy itd. Czy spoczynek
niedzielny rzeczywiście wyrządza szkodę państwu?
Otóż, Kochani Bracia! Raczej odwrotnie! Wiemy bowiem
z doświadczenia, że państwa, które do dziś przestrzegają
ostro niedzielnego spoczynku, mają pierwszeństwo
w przemyśle, w handlu, i zapewniają dobrobyt swoim
obywatelom. Świadczą one o prawdziwości zasady, że
wydajniej pracuje człowiek przez sześć dni, niż przez
siedem. Zdaje mi się że nie potrzeba zbijać zarzutu,
jakoby chrześcijaństwo miało lekceważyć wysiłek i
twórczość ludzką. Czy chrześcijaństwo rzeczywiście
bagatelizuje pracę? Pan Bóg każe wypoczywać, ale
również i pracować. Bóg powiedział do człowieka, który
popadł w grzech: „W pocie oblicza twego będziesz
pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z której wzięty”.
I ten sam Bóg powiedział w III Przykazaniu: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił!” Tak, Bracia! Bóg potępia nie
tylko tego, kto pracuje w niedzielę, ale i tego, kto w
dzień powszedni stroni od pracy!
Z tym rozważaniem łączy się drugie pytanie: jakie
znaczenie posiada spoczynek niedzielny dla naszego
życia duchownego? W ciągu tygodnia człowiek tak
jest pochłonięty troską o chleb, że może zaledwie parę
minut poświęcić na potrzeby duszy. W niedzielę, gdy
porzucamy pracę, nadarza się sposobność wyzyskania
czasu dla spraw naszej duszy. Kościół przez nakaz
niedzielnego wypoczynku właściwie ratuje naszą
godność ludzką , za co nie powinniśmy się oburzać,

lecz raczej być wdzięcznymi. Bo czym się stało życie
ludzkie dzięki wspaniałemu rozwojowi techniki?
Pytaniem tym nie zwalczam postępu w pracy i w
ożywieniu handlu! Przecież, według nakazu Bożego, jest
poniekąd obowiązkiem człowieka, by ziemią zawładnął!
Potrzebny jest więc gorączkowy wysiłek, konieczna jest
żywa praca, nawet maszyny powinny istnieć, które by
ją ułatwiały. Ale, Bracia, jeśli chcemy być szczerzy sami
przed sobą, musimy przyznać, że nie o takim myśleliśmy
postępie , gdy puszczaliśmy w ruch pierwszą maszynę
parową. Nikt z nas nie przypuszczał, że tak wyjdziemy
na pomocy maszyn, jak wyszedł na duchach uczeń
czarnoksiężnika, o którym opowiada pewien poeta.
Nauczył się ten uczeń od swojego mistrza zaklęć
czarnoksięskich i w czasie nieobecności swojego
pana zaczął wywoływać duchy, ale – ku swojemu
nieszczęściu – zapomniał słowa, którym należało
je odesłać z powrotem. I nie mógł sobie dać rady z
duchami, lekkomyślnie wywołanymi.
Bracia, czy nie tego samego doświadczamy i my
wobec techniki? Śmiało, z radością budowaliśmy
maszynę po maszynie, fabrykę po fabryce; aż to, co
przywołaliśmy na pomoc naszym siłom, zaczęło nam
dokuczać i nie możemy sobie z tym dać rady. Tak:
maszyna zawładnęła dzisiejszym człowiekiem, który
nie potrafi jej już rozkazywać! Pracuje, haruje – bez
wytchnienia… byle nakarmić maszynę! Puszczać
ją w ruch! Dorzucać paliwa! Produkować!… Bez
wypoczynku. Wkoło nas wszystko się zmechanizowało.
Zmechanizowane jest życie. Maszyną stał się i sam
człowiek. Przyznajcie, Bracia, że tak jest! I oto wśród tej
pracy, niszczącej nerwy i zabijającej duszę, odzywa się
głos Kościoła: Bracia, nie pozwolę, żeby was pożarła
maszyna! Przynajmniej raz w tygodniu bądźcie znowu
ludźmi!
Jakże powierzchownym jest twierdzenie, które
się często słyszy: „Pan Bóg zanadto dużo wymaga,
zabierając siódmy dzień dla Siebie…” Bracia, jaki to
pusty frazes! Dla Siebie?! Nie dla Siebie zabiera siódmy
dzień, ale dla człowieka, dla ciebie! Żebyś się mógł stać
sobą, zająć się swoją duszą, rodziną, dziećmi bo w ciągu
tygodnia należysz do fabryki, do biura, do warsztatu,
do szkoły, do sklepu, do gospodarstwa!… A oto masz
jeden dzień, w którym możesz być sobą!
Kochani Bracia! Człowieka dzisiejszego omalże nie
rozsadza pycha, że nasz wiek, jak olbrzym przewyższa
poprzednie epoki. Zdaje nam się, że ludzkość jeszcze
nigdy nie stała tak wysoko, że jeszcze nigdy nie było
takiego postępu! Zapytam jednak: Czy rzeczywiście
dopiero teraz rozpoczęła się historia, dopiero teraz
otworzyły się przed nami szerokie horyzonty myśli,
a wszystkie poprzednie wieki pogrążone były w
ciemnym chaosie? Jeśli chcemy być szczerzy, to musimy
przyznać, że w dziedzinie kultury, z wyjątkiem techniki
– postąpiliśmy bardzo mało naprzód. Prawda, że nasz
wiek jest „wielki”, ale w czym? Wielki – w chaosie pojęć!
Wielki – w nierozwiązalnych zagadnieniach! Wielki – w
okropnym niezadowoleniu! Dzisiejszy człowiek nie jest
panem sytuacji i zagadnień swojej epoki, jak byli ludzie
wieków poprzednich! Wprawdzie technika bardzo
wysoko podniosła nasze życie materialne, ale nikt nie
zaprzeczy, że obecnie duch ludzki bardziej jęczy pod
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jarzmem materializmu, niż kiedykolwiek. Chwała więc
niech będzie Bogu, że dał prawo, które dopomaga mi
być znowu człowiekiem! Niech będzie Bogu chwała,
że wśród szarpiącej nerwy gonitwy za pracą, nakazał
świętować siódmy dzień! Bracia! Nie żałujmy straconego
siódmego dnia! Nie żałujmy grosza, który moglibyśmy
zarobić w niedzielę. Nie przestępujmy Przykazania
Bożego, ale z pokorą i ufnością uznajmy, że dzień
Pański należy święcić, bo jeśli uświęcimy dzień Pański,
zapewnimy sobie bardziej ludzkie życie.
Kochani bracia! Jak już wspomniałem na wstępie,
do świętowania niedzieli należy też obowiązkowe
uczestnictwo we Mszy św. Chcąc naprawdę święcić
niedzielę, trzeba pobożnie uczestniczyć we Mszy
świętej. Od wieków brzmią z wież kościelnych dzwony
i wzywają na mszę świętą, i ludzie słuchali ich głosu.
Niestety, Bracia, wielu współczesnych ludzi już nie słyszy
dzwonów. Ich łagodny głos zagłuszyły wrzaskliwe
syreny fabryczne, wrzawa ulicy, ciężkie uganianie się
za chlebem i hałaśliwa reklama miejsc rozrywkowych.
Wytworzył się specjalny typ nowoczesnego człowieka,
który tylko połowicznie świętuje w niedzielę. Zachowuje
spoczynek niedzielny – nawet się go domaga – ale
z całodziennego wypoczynku nie ofiaruje Bogu ani
jednej godziny na wysłuchanie Mszy świętej. Nasza
święta wiara wkłada na nas, pod karą ciężkiego grzechu,
obowiązek słuchania Mszy świętej w niedzielę i dni
świąteczne. Takie jest, Bracia, prawo!
Zastanówmy się więc nad tym, jakie znaczenie
ma dla nas pobożne święcenie niedzieli? Daje nam
nie tylko radość i siłę do zmagań życiowych na cały
tydzień, ale zapewnia głębokie, gruntowne odświeżenie
całego naszego zwiędłego życia religijnego. Czy nie
widzicie, Bracia, jak straszna zaraza ogarnia dzisiejsze
społeczeństwo? Nad naszymi głowami unoszą się fale
wzburzonego potopu, zaniku wrażliwości moralnej,
kradzieży, kłamstwa i rozpasania zmysłowego. Każdy
się skarży, że dożyliśmy strasznych czasów, urządza
się wiece, zebrania, rozpisuje ankiety na ten temat, ale
niewielu zdaje sobie sprawę z istotnych przyczyn tego
stanu. Siła wiary osłabła w życiu, jej wartość obniżyła
się w pojęciu ludzkim; staliśmy się anemiczni, każda
otwarta rana moralna, wszelka zbrodnia, wszelki bunt
i rewolucja są wynikiem tej anemii i wrzodem na ciele
naszego organizmu społecznego. Czy można się skarżyć
na małą rzekomo religijność? Przecież całe państwo
jest chrześcijańskie! I większość ludzi przyznaje się do
religii! Czyż to nie wystarcza?” O, nie wystarcza! Mimo
wszystko dusza dzisiejszego człowieka jest anemiczna!
Trzeba wlać krew w życie religijne, zdrowymi siłami
skrzepić dzisiejsze społeczeństwo trawione gorączką!
Słuchanie Mszy św. w niedziele i święta, to jakby
pewnego rodzaju odświeżanie krwi u wszystkich ludzi.
Kościół nie chce, by wierni wystroili się w niedzielę,
wzięli książeczkę do nabożeństwa, byli na mszy świętej
i rozpływali się w pobożnych westchnieniach, a po
powrocie do domu, żeby zdjęli odświętny strój i odłożyli
wraz z książeczką życie religijne i chrześcijaństwo
– o nie! Trzeba, żeby słuchanie Mszy św. stało się
życiodajnym źródłem mocy dla spraw codziennych,
żeby podczas całotygodniowej pracy było widać
skutek niedzieli, żeby w naszym zachowaniu pozostał

ślad rozmowy z Bogiem, żeby nasza wiara odbijała
się w naszym życiu! Wtenczas każda praca stanie się
modlitwą, każde ognisko domowe kościołem, każde
życie ofiarą miłą Bogu. Oto – dlatego nas obowiązuje
słuchanie Mszy świętej w niedzielę i święta. Jeśli wiemy,
że Msza św. jest powtórzeniem bezkrwawej ofiary
Chrystusa Pana na Krzyżu – to zrozumiemy, dlaczego
nasza święta wiara wydała takie surowe przepisy o
obowiązku słuchania Mszy św. Najpiękniej można uczcić
dzień Pański słuchaniem Mszy św. Żywe drzewo gorącej
wiary rodzi w Kościele coraz to inne owoce w postaci
różnych nabożeństw; powstaje różaniec, litanie, droga
krzyżowa, bractwa religijne, pielgrzymki odpustowe
itd., ale żadnego z nich nie czyni obowiązkiem nasza
religia, każdy może praktykować nabożeństwo, które
mu się najwięcej podoba. Wyjątek stanowi tylko Msza
św.. Katolik, który ukończył siedem lat, jeśli tylko nie
jest chory, albo nie mieszka bardzo daleko od kościoła,
albo nie zachodzi żadna inna ważna przeszkoda,
powinien pod karą ciężkiego grzechu wysłuchać w
każdą niedzielę i święto Mszy świętej! I to być osobiście
w kościele, a nie przez radio słuchać Mszy św. Kazania
można słuchać przez radio, ale nie Mszy św.
P.S.
Jakże aktualne jest dzisiaj to kazanie bpa Tihamer’a
Toth’a, wygłoszone przed stu laty w Budapeszcie, w
czasie kiedy w naszym kraju toczy się debata nad
zakazem otwierania wielkich sklepów w niedzielę.
Wszak ludzie tam zatrudnieni też mają prawo do
niedzielnego wypoczynku z rodziną, ale i obowiązek
wypełniania III przykazania Bożego w całości; w tym
uczestniczenie we Mszy św.
(SD)

Jak przeżyć Adwent?
To kolejny Adwent w naszym życiu. Refleksje z
początku listopada powodują, że nie wiemy ile jeszcze
takich Adwentów przed nami - jednak teraz istotne jest
to, aby właśnie ten był dla nas wyjątkowy. Rozpoczęcie
Adwentu to nie tylko data, to czas, który rozpoczyna
się w naszym sercu, przy ołtarzu, z lampionem w
ręku, klęcząc u kratek konfesjonału. To czas w którym
przechodzimy z ciemności do światła, to czas w którym
stajemy się doskonalsi, lepsi, to czas nadziei, duchowych
porządków, nawrócenia... to wyjątkowy czas, którego
przeżycie zależy od nas. Każdy z nas doświadczył
oczekiwania na spotkanie. Kiedy chcieliśmy kogoś
zaprosić, pragnęliśmy by ta osoba dobrze czuła się w
naszym domu, by do niego chciało się wracać, by było
serdecznie i miło. Spotkania są bardzo ważne, dlatego
należy się do nich dobrze przygotować, poświęcić swój
czas na porządki, na przygotowanie miejsca, załatwienie
wszystkich zbędnych spraw, by kiedy spotkanie
nastąpi być z drugą osobą w pełni. O tym przypomina
nam także Adwent! Gdyby nie on... nie odczulibyśmy
wyjątkowości Bożego Narodzenia. Okres ten to chwile
zastanowienia nad tym, jak dobrze przeżyć spotkanie
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z samym Jezusem, który przyjdzie na świat za kilka
tygodni. Ponieważ jest to spotkanie wyjątkowe, dlatego
szczególnie ważne jest, by dobrze się przygotować,
zastanowić się nad tym, nad czym musimy w naszym
życiu popracować, jakie wybrać postanowienie?
Wyjątkowy wymiar czasu Adwentu możemy dostrzec
zagłębiając się w jego liturgię, szczególnie podczas
Mszy roratnich odprawianych każdego dnia. Jak
przeżyć Adwent? Idealnym przykładem doskonałego
przygotowania jest dla nas Maryja. To Ona w pokorze,
cichości w sercu, z nadzieją i tęsknotą czeka na
narodziny Jezusa, który pragnie zastać nasze serca
czyste i przepełnione miłością, oczekujące z radością na
Jego przyjście!
Msze Święte roratnie dla dzieci w tym roku
będziemy odprawiać w tygodniu o godz. 17.00. W
niedziele zapraszamy dzieci na Msze Św. o godz.
11.00.

wielu z nich było to odrodzenie do nowego, pięknego
życia z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Świadczą o
tym liczne świadectwa i nadal trwające wspomnienia
nie tylko młodych z parafii, którzy z zaangażowaniem
budowali wspólnotę Kościoła, ale także pielgrzymów,
którzy przyjechali do naszego kraju w tym czasie.
Decyzją papieża Franciszka było, aby ten rok
duszpasterski był także czasem Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia przeżywanego we wszystkich
lokalnych Kościołach. Znaczący dla tego wydarzenia
moment to otwarcie drzwi miłosierdzia we wszystkich
katedrach na świecie i wyznaczonych kościołach.
W każdym roku pracy duszpasterskiej wymownymi
znakami obecnymi w liturgii są: świeca (2013/14),
krzyż (2014/15), woda oraz biała szata (2015/16), a
także olej (2016/17). Znaki te są nie tylko symbolami,
ale także przypomnieniem do ciągłego odnawiania
łaski sakramentu chrztu i realizowania misji, jaką
otrzymaliśmy w dniu oficjalnego włączenia do
wspólnoty Kościoła.

Paulina

NOWY ROK
DUSZPASTERSKI
Każdy początek powoduje, że pojawia się w
naszym życiu wiele pytań dotyczących tego, co przed
nami. Często zastanawiamy się nad tym, co zmieni
się w naszym życiu, co zaskoczy, a co spowoduje,
że staniemy się lepsi. Tak samo nowy rok liturgiczny
stawia przed nami pewne zadania, których realizacja
związana jest ze stałym zbliżaniem się do Boga.
Program duszpasterski w latach 2013-2017
przebiega pod hasłem: „Przez Chrystusa, w Chrystusie.
Przez wiarę, chrzest i świadectwa”. W tym czasie
tematyka chrzcielna związana jest szczególnie ze 1050.
rocznicą Chrztu Polski. Jest to wydarzenie nie tylko
historyczne, ale także duchowe, ponieważ podkreśla
fundamentalne znaczenia chrześcijaństwa, które
spowodowało odnowienie i umocnienie wiary całego
narodu. W kończącym się roku duszpasterskim 2015/16,
którego tematyka dotyczyła szczególnie Chrztu jako
nowego życia, w wielu wydarzeniach diecezjalnych,
ale i parafialnych, często nawiązywaliśmy do tego
wyjątkowego wydarzenia. Hasło tegorocznego roku
brzmiało: „Nowe życie w Chrystusie”.
Rok ten był szczególną okazją do ukazania istotnego
znaczenia chrztu we wspólnocie Kościoła. Jubileusz
Chrztu Polski świętowano na poziomie ogólnopolskim,
diecezjalnym oraz parafialnym. 14, 15 i 16 kwietnia
2016 r. odbyły się centralne wydarzenia w Gnieźnie
i Poznaniu, wyjątkowa celebracja tego świętego
czasu odbyła się podczas Triduum Paschalnego, a
szczególnie w Wigilię Paschalną, kiedy wspólnie
odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Rocznica
Chrztu Polski zbiegła się także ze Światowymi Dniami
Młodzieży, które były szczególnym wydarzeniem w
życiu całego Kościoła. To one pozwoliły na ukazanie
prawdziwego świadectwa wiary młodych ludzi. Dla

Rok duszpasterski 2016/17 rozpoczynający się w
pierwszą niedzielę Adwentu upłynie pod hasłem:
„Idźcie i głoście”. Szczególnym zadaniem tego czasu
jest zwrócenie uwagi na wymiar naszej wiary. Po
zakończeniu obchodów Jubileuszu 1050. rocznicy
Chrztu Polski, które pozwoliły na rozpoczęcie
nowego życia w Chrystusie, nastąpiła kolej na
głoszenie świadectwa. Jest to misja całego Kościoła,
czyli każdego z nas. To wyjątkowy czas poświęcony
Duchowi Świętemu, a także pobudzenie świadomości,
że poprzez bierzmowanie otrzymaliśmy pewne
zadania. Są to szczególnie działania ewangelizacyjne,
które powinniśmy przekładać na działania społeczne.
Nowe życie, które odkrywaliśmy przez cały rok
duszpasterski, ukazywało świadectwo życia Ewangelią,
które pozostanie dla następnych pokoleń. Dlatego też
tegoroczny rok jest mobilizacją do dalszego działania
– by iść i głosić Chrystusa wszędzie tam, gdzie
zostaniemy posłani.
Paulina
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POZIOMO:
1). Przebity Chrystusowy, miejsce, z którego
wypłynęła krew i woda; stał się dla ludzkości
źródłem miłosierdzia; 3). …„Ze swej woli
zrodził nas przez… prawdy, byśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń”… (Jk 1, 18); 6).
Przyjmowanie Ciała i Krwi Pana Jezusa; 8).
Jezusowy pusty - jest znakiem potwierdzającym
Jego zmartwychwstanie; 9). …„Wówczas ukaże
się na niebie… Syna Człowieczego”… (Mt 24,
30); 10). …„Albowiem zapłatą za… jest śmierć,
a łaska przez Boga dana to życie wieczne w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym”… (Rz 6, 23);
14). …”Czy wszyscy mają… czynienia cudów”…
(1 Kor 12, 29); 15). …„Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez… igielne, niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego”… (Łk 18, 25); 16). Babel;
budowla zburzona przez Boga z powodu
pychy budowniczych; 17). Ostatnie pieniądze
przeznaczone na szlachetny cel; wdowi
(przypowieść Pana Jezusa); 19). …„Jam… i
Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”…
(Ap 22, 13); 20). Imię chrzcielne Świętego Jana
Pawła II; 21). …„Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty
będziesz nazywał się… „… (J 1, 42); 22). …„I
wtedy, jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest…,
oto tam: nie wierzcie”… (Mk 13, 21);

PIONOWO:
1). …„A…, będąc bogaty w miłosierdzie, przez
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to
nas, umarłych na skutek występków, razem
z Chrystusem przywrócił do życia”… (Ef 2, 4);
2). Tytuł Chrystusa, któremu szczególną cześć
oddajemy w ostatnią niedzielę roku kościelnego;
4). Wskrzesił go Jezus; 5). …„Bo sercem przyjęta…
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie
jej ustami - do zbawienia”… (Rz 10, 10); 7).
Najświętsza Ofiara, największa pomoc dla dusz
czyścowych; 10). …„Albowiem… Boży ujawnia
się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość
tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają
prawdzie pęta”… (Rz 1, 18); 11). Patronka
muzyki kościelnej; 12). Obmywa nas z grzechu
pierworodnego w sakramencie chrztu świętego;
13). …„dobrze bowiem jest wzmacniać… łaską,
a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści
tym, którzy co się o nie ubiegają”… (Hbr 13, 9);
14). Ludzka jest nieśmiertelna; 16). …„Ale… z
głowy wam nie zginie”… (Łk 21, 18); 18). …„Jeden
jest bowiem… wszystkich”… (Rz 10, 12).
Krzyżówkę nadesłała
Pani Halina Herzog z Dziekanowic. Dziękujemy.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać
do 20 listopada 2016 r.
na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii – z
dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z września 2016)
Matko Boża Dziekanowska, dziękuję za to, że jesteś i
proszę Cię o łaskę zdrowia oddając się w Twoją opiekę;
Proszę o siłę i potrzebne łaski w cierpieniu , pokój w sercu
oraz dobrą, spokojną śmierć, o Światło Ducha Świętego
w rozwiązaniu pewnej trudnej sprawy; Dziękujemy za to,
że nasza córka Marysia i wnuczka Monisia nie ucierpiały
fizycznie w porannym wypadku samochodowym. Prosimy
także o potrzebne dla nich łaski i opiekę. Pocieszycielko
strapionych, módl się za nami; Proszę Cię o opiekę i powrót
do zdrowia Marcina. Daj siłę jego rodzinie w trudnych
chwilach dla nich. Prosimy Ciebie Matko o to i Twojego Syna
Jezusa Chrystusa; Dziękuję za Twą opiekę. Dziś przychodzę
do Ciebie prosząc o zdrowie i wszelkie łaski dla taty mojej
przyjaciółki. Proszę Cię również o pozytywny wynik
egzaminu, który mnie czeka za kilka dni. Chroń całą moją
rodzinę Mateczko Dziekanowska; Matko Boża dziękuję za
Twoje wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego. Dziękuję za
otrzymane łaski za Twoim pośrednictwem. Proszę Matko
Ukochana, uproś nam dary Ducha Świętego; Oddaję w
Twoją matczyną opiekę moje dzieci i proszę obdarz je łaską
zdrowia i wszelkimi potrzebnymi łaskami; Dziękuję z całego
serca za otrzymane łaski. Proszę o zdrowie dla mojego męża
i całej rodziny; Dziękuję za wszystkie łaski i opiekę. Proszę
o dary Ducha Świętego dla moich dzieci. Błogosław całej
mojej rodzinie; Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i o
zdrowie dla niej i jej dziecka; Dziękuję za uratowanie Pawła
z wypadku drogowego; Oddaję się w Twoją opiekę i proszę
Cię o łaskę zdrowia; Mateczko Pani Dziekanowska, prosimy
o opiekę i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Łukasza, który
wczoraj obchodził swoje imieniny; Proszę o modlitwę w
intencji Doroty i Mariusza w 21 rocznicę ślubu oraz całej ich
rodziny, a szczególnie proszę o łaski potrzebne choremu
Mikołajowi, który będzie operowany. Ty Mateńko trzymaj
nad nimi swoją rękę i kieruj lekarzami. Proszę o zdrowie dla
koleżanki Renaty, która jest w szpitalu; Mateńko Cudowna
błagam Cię o pomoc w zdaniu egzaminu mojej córki
ufając, że jej dopomożesz; Dziękuję za Twoją troskliwą
opiekę i nieustającą pomoc. Twojemu kochającemu Sercu
powierzam naszą rodzinę i przyjaciół. Bardzo proszę
o pocieszenie i miłość dla Dawida i Jakuba, o zdrowie i
nadzieję dla Weroniki i Bożeny; Prosimy Cię błogosław
nowożeńców Szymona i Maję. Wypraszaj u Syna Swojego
Jezusa Chrystusa dla nich łaski zdrowia duszy i ciała. Matko
Pięknej Miłości, módl się za nami; Dziękuję za pomoc i
opiekę. Bardzo proszę o łaskę nawrócenia i dobrą śmierć;
Kochana Matko Dziekanowska, dziękuję Ci za 42 lata
naszego małżeństwa. Byłaś razem z nami, wspierałaś nas
w trudnych chwilach. Matko, proszę o błogosławieństwo
i Twoją opiekę na dalsze lata naszego wspólnego życia.
Matko Boża proszę Cię o pomoc w Tobie wiadomej
sprawie; Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i o
zdrowie dla niej i jej dziecka; Dziękuję za 15 lat małżeństwa,

za Twoją opiekę nad naszą rodziną. Proszę miej nas nadal
w Swojej Matczynej Opiece; Dziękuję Ci bardzo za Twą
opiekę i proszę Cię gorąco o zdrowie dla wnuczki i dla całej
naszej rodziny; Proszę o powrót do zdrowia mojego brata z
Myślenic; Proszę w intencji księdza Łukasza i księży w naszej
parafii, o łaski im potrzebne i Boże błogosławieństwo;
Proszę o modlitwę w intencji Zbyszka ciężko chorego i o
wsparcie dla jego rodziny; Proszę o pomoc dla córki i syna;
Proszę o zdrowie dla Renaty, która jest w szpitalu; Maryjo
proszę Cię dziś, abyś się zaopiekowała osobami, w których
intencjach przyszłam się tu pomodlić. Niech podjęte przez
nie decyzje zostaną jeszcze raz przemyślane. Dopomóż im
w problemach z którymi nie mogą sobie już poradzić. Nie
pozwól aby cierpieli bardzo; Proszę Cię chroń mnie i moją
rodzinę od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. bądź
nam pomocą w potrzebach naszych; Dziękuję za Boże
Miłosierdzie nad nami. Proszę o zrozumienie, przebaczenie,
pojednanie i zgodę w naszej rodzinie. Proszę o Twój,
Maryjo, ratunek, abyśmy zachowali skarby wiary, nadziei
i miłości, abyśmy pozostali wierni Chrystusowi; Z całego
serca dziękujemy Ci za szczęśliwe wyjście z wypadku córki
i wnuczki. Pani Dziekanowska, bardzo proszę o zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla mnie i dla mojej rodziny. Proszę
o pomoc mi i mojemu rodzeństwu w nauce w szkole i o
pomoc moim rodzicom w pracy; Dziękuję za łaski za Twoim
pośrednictwem nam wyświadczone. Maryjo proszę Cię
wypraszaj u Syna Swojego Jezusa Chrystusa szczęśliwy
poród dla Wiktorii i zdrowie dla mamy i dziecka; Proszę Cię
weź w Swoją matczyną opiekę rodzinę Elżbiety i Zbigniewa
którzy obchodzą dzisiaj 14-tą rocznicę ślubu; Dziękuję za
szczęśliwy poród i za zdrowie dziecka i matki. Prosimy o
dalsze łaski i opiekę.

Dobroczyńcy Sanktuarium
W ostatnim czasie na potrzeby parafii złożyli swoje
hojne ofiary: Józefa Siarkiewicz – Zalesie; Janina Cygan
– Jankówka; Anna Mastalerz- Jankówka; Wiesław Żak –
Nowa Wieś; Władysława Królikowska – Dobczyce; Anna
Cygan – Sieraków; Aleksandra Maria Bruchnalska – Rudnik;
Antoni Piech – Rudnik; Józefa Trojańska – Hucisko;
Krystyna i Czesław Jamka – Sieraków; Józef Kosałka –
Sieraków, Zofia Ptak – Sieraków; Stanisław i Bronisław
Widomski – Jankówka; Halina Herzog – Dziekanowice i
jedna osoba – anonimowo. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
Te, które składacie systematycznie – przeznaczamy na
potrzeby bieżące parafii. Imienne ofiary i z okazji nabycia
pamiątek 25-lecia koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Dziekanowskiej – przeznaczymy na wymianę okien
w kościele. Rada Parafialna poparła ten projekt i jest na
ks. Dariusz Firszt
bieżąco informowana w tej kwestii.
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
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.
19.12.- 25.12. z Bieńkowic spod nr: 71, 71A, 6, 100,
53, 64, 121, 127, 20, 68, 97, 106, 4, 65, 3, 88, 117,
50, 114, 98, 63, 2, 112, 118, 148.
26.12.- 31.12. z Bieńkowic spod nr: 89, 128, 48, 45,
17, 14, 91, 70, 131, 31, 133, 134, 123.

Wypominki to forma błagalnej
modlitwy za zmarłych. Tradycja
wypominek polega na zapisywaniu i wyczytywaniu
imion zmarłych, aby w ich intencji prosić o
odpuszczenie grzechów. Modlitwom towarzyszą
śpiewy, modlitwy i Msza święta. Są one wyrazem
głębokiej miłości i wiary w to, że imiona zapisane na
kartkach, a następnie odczytane, zostają zapisane w
Bożej księdze życia. Ten szczególny sposób uczczenia
pamięci naszych bliskich zmarłych sięga X wieku.
W NASZYM SANKTUARIUM PRZEZ CAŁY MIESIĄC
PAŹDZIERNIK PRZYJMUJEMY WYPOMINKI:
WYPOMINKI JEDNORAZOWE – czytane są
podczas procesji za zmarłych oraz na różańcu,
który odprawiamy w listopadzie.
2. WYPOMINKI ROCZNE – będą czytane w
każdą niedzielę (z wyjątkiem uroczystości
Bożego Narodzenia, Wielkanocy, odpustów
parafialnych oraz rekolekcji), przed Mszą św. o
godz. 9.00 oraz 11.00. Za tych zmarłych będzie
również odprawiana Msza św. w pierwszy
czwartek miesiąca. Bardzo prosimy na kartach
wyraźnie zaznaczyć, przed którą Mszą św. mają
być czytane wypominki.
3. Msza św. za zmarłych w Dniu Zadusznym
2 XI 2016 r. będzie odprawiona o godz. 9.00 i
18.00. Prosimy by na kartach zaznaczyć, o której
godzinie mają być wypomniane dusze.

1.

32. + Janina Wołek
ur. 24.11.1933 r., zm. 28.09.2016 r.
33. + Józefa Choroba
ur. 07.03.1926 r., zm. 01.10.2016 r.
34. + Jolanta Ślusarczyk
ur. 14.07.1967 r., zm. 02.10.2016 r.
35. + Janina Zabdyr
ur. 23.06.1943 r., zm. 18.10.2016 r.
36. + Jerzy Kalemba
ur. 28.10.1939 r., zm. 13.10.2016 r.
37. + Zbigniew Jakubowski
ur. 09.01.1967 r., zm. 21.10.2016 r.

23

Dnia 08.10.2016
Anna Kupiec i Norbert Wrona
Świadkami byli: 1. Malwina Wrona z Grajowa
		
2. Bartłomiej Kupiec z Sierakowa

Zatroszczyli się o Sanktuarium
Zatroszczyli się o sanktuarium:
24.09.2016 - Józefa Marcisz, Maria Dybel, Antonina
Cygal, Hankus Maria, Mrozowska Magdalena, Barbara
Kalemba, Anna Kalemba, Marta Pokrywa, Emilia
Bednarska, Beata Jużkiewicz, Józefa Włodarczyk.
01.10. 2016 - Sznajder Natalia, Sznajder Jakub, Ewa Łaciak,
Mateusz Sznajder, Dorota Sznajder, Kordula, Permus
Janina, Pańczyk Maria, Sznajder Urszula, Windak Ewa,
Sznajder Maria i Włodzimierz, Sznajder Władek.
08.10. 2016 - Woźniak Janina, Woźniak Dorota, Kościółek
Paulina.
15.10.2016 - Helena Obrzut, Bulek Renata, Pajor Monika,
Kwinta Ewa, Winiarski Jakub i Oliwia, Dzięgiel Grażyna.
22.10.2016 - Zofia Sznajder, Lucyna Wrona, Stanisław
Mętel, Leszek Kaszowski, Julia Wrona.
29.10.2016 - Barbara Woźniak, Iwona Woźniak, Agnieszka
Woźniak, Janina Cygan, Marszalik Urszula, Ślęczka
Bogusław i Bogumiła, Łyżczarz Leszek i Małgorzata,
Dudzik Joanna, Cygan Krystyna, Przęczek Danuta.

Odpust parafialny

