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OKRES LITURGICZNY:

kościele o godz. 7.00, 9.00 oraz sumę odpustową o
godz. 16.00.

Adwent i Boże Narodzenie

8 XII 2016 R. UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przypada
w tym roku w czwartek. Wyraża ona wiarę Kościoła
w to, że Maryja, wybrana na Matkę Bożego Syna,
jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez
zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze
towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różnoraki
sposób, na przykład w naszej polskiej tradycji w tak
chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Pochylamy się
nad tajemnicą wiary, która mówi nam, iż Pan Bóg,
wybierając Maryję na Matkę swego Syna, uchronił Ją od
grzechu pierworodnego. W tym dniu decyzją papieża
Franciszka rozpoczniemy Nadzwyczajny Rok Święty
Miłosierdzia Bożego Mszą Św. o godz. 17.00. Na tej Mszy
Św. poświęcimy medaliki dzieciom przygotowującym
się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

1 XII 2016 R. PIERWSZY
CZWARTEK MIESIĄCA

W pierwszy czwartek od godz. 16.00 będzie
wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
i okazja do adoracji żywego Boga oraz do spowiedzi. O
godz. 17.00 będzie Msza Święta Roratnia. Msza Św. w
intencji zmarłych będzie o godz. 7.00.

11 XII 2016 R. CZUWANIE Z MATKĄ
BOŻĄ DZIEKANOWSKĄ

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się wieczorem na
czuwaniu wraz z Maryją. Tym razem ten dzień przypada
w niedzielę, z tej racji program tego świątecznego
dnia będzie następujący:
† godz. 15.30 Nieszpory ku Czci Matki Najświętszej
† godz. 16.00 Msza Święta
† po Mszy Św. różaniec prowadzony przez Akcję
Katolicką, a następnie procesja Maryjna.

WIECZÓR BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA PAWŁA II

Jak co miesiąc o godz. 20.00 rozpoczniemy
wieczór św. Jana Pawła II. W tym miesiącu będziemy
szczególnie modlić się o jedność w naszych rodzinach i
naszych wspólnotach.

2 XII 2016 R. PIERWSZY
PIĄTEK MIESIĄCA

11 XII mija kolejna rocznica śmierci
ŚP. KS. KANONIKA STANISŁAWA WĘGRZYNKA,
PROBOSZCZA W NASZEJ PARAFII
W LATACH 1903 – 1940.

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.

17 - 24 XII 2016 R. NOWENNA
DO DZIECIĄTKA JEZUS – Śpiew
antyfon Adwentowych!

3 XII 2016 R. PIERWSZA
SOBOTA MIESIĄCA

W tym dniu przypada pierwsza sobota miesiąca;
pamiętajmy o uczczeniu Matki Najświętszej. Msza Św. z
nabożeństwem wynagradzającym do Niepokalanego
Serca NMP odprawimy po Mszy Św. o godz. 7.00.
O godz. 17.00 będzie Msza Św. Roratnia.

Przed Bożym Narodzeniem w parafii odprawimy
Nowennę do Dzieciątka Jezus. Zazwyczaj rozpoczyna
się ona 16 lub 17 grudnia i kończy w wigilię przed
Pasterką. Wtedy to figurka Dzieciątka procesjonalnie
przenoszona jest do żłóbka. Rozpoczynając nowennę
17 grudnia podkreśla się w ten sposób, że rozpoczyna
się w tym dniu druga część Adwentu. Nowenna jest nie
tylko modlitwą do Dzieciątka Jezus, stanowiącą osobne
nabożeństwo, lecz jest wyraźniej ukierunkowana na
liturgię
W trzecim tygodniu Adwentu przypadają
kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie
rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń

6 XII 2016 R. UROCZYSTOŚĆ
ŚW. MIKOŁAJA

We wtorek przeżywać będziemy wspomnienie św.
Mikołaja – biskupa, patrona naszej parafii. Św. Mikołaj
biskup przez wieki jest patronem dzieci, ludzi ubogich,
ludzi morza, ale również od wieków jest patronem
całej naszej parafii. Msze Św. odprawimy w starym
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i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona
przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym
środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i
przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność
naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta
wspólnotowa domowego Kościoła. Przygotowując się
do Świąt, pamiętajmy o ludziach samotnych, sąsiadach,
biednych - umiejmy się podzielić, by wszyscy z radością
mogli przeżywać te Święta.

przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość
ze Światłości, Mamy otworzyć się na działanie Bożej
łaski i wzrastać we wzajemnej miłości. Wielbimy dziś
Boga za to, że przemawia do nas przez swojego Syna.
Przeżyjmy zatem ten czas jako święty! Znajdźmy go jak
najwięcej na modlitwę i wspólne rodzinne spotkanie.
Msze Święte w naszym sanktuarium o godz. 7.00; 9.00;
11.00 i 16.00. O godz. 15.30 zapraszamy na uroczyste
nieszpory o Bożym Narodzeniu!

16 XII 2016 R. TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA

O godz.17.00 zapraszamy na Mszę Świętą, a po niej
odprawimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy
Świętej będzie pouczenie dla Rodziców i Chrzestnych.
Do tego czasu trzeba w kancelarii zgłosić wszystkie
dzieci do chrztu w grudniu. Na to pouczenie winni
przyjść rodzice i chrzestni, a także ci Parafianie, którzy
w grudniu i styczniu chcą być chrzestnymi. Udział w
pouczeniu jest konieczny, by móc otrzymać zgodę
Parafii na pełnienie funkcji ojca, czy matki chrzestnej.
Sakramentu Chrztu Św. dzieciom będziemy
udzielać w święto św. Szczepana, tj. 26. XII na Mszy Św.
o godz. 11.00.

24 XII 2016 R. WIGILIA
BOŻEGO NARODZENIA

Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach
biednych i samotnych. Świeca Caritas paląca się na
stole wigilijnym przypomina nam o tym. Zakorzenione
w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi
pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie
przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością
i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy
już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali
nas i dla nas się trudzili. W tym duchu przyjdźmy też
na Pasterkę o północy do naszego sanktuarium. Tak
czynili nasi ojcowie i my bądźmy wierni tej tradycji.
Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego
Pana. Po pasterce młodzież zaprasza na kolędowanie
przy żłóbku!

26 XII 2016 R. OKTAWA
BOŻEGO NARODZENIA

Dzien po Święcie Bożego Narodzenia, trwając
w Oktawie Bożęgo Narodzenia wspominany św.
Szczepana – pierwszego męczennika. W tym
świątecznym dniu tradycyjnie Msze Święte będą jak
w niedziele o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 16.00. Na Mszy
o godz. 11.00 będzą uroczyste chrzty dzieci. Na Mszy
Sw. o godz. 9.00 poświęcimy owies.

27 XII 2016 R. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

W piątek po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki
obchodzi niedzielę Świętej Rodziny.
Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach
począwszy od XVIII wieku, a zatwierdził je papież Leon
XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV zaczęto
je obchodzić w całym Kościele.
Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale
jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo
«rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej
Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina
podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem
Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe

25 XII 2016 R. BOŻE NARODZENIE

W uroczystość Bożego Narodzenia nie tylko
wspominamy fakt przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu.
Przede wszystkim zanurzamy się w tajemnicy Bożego
Syna. Wyznajemy, że jest On „z Ojca zrodzony
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Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga
prowadzi”.
W tym świątecznym dniu zapraszamy rodziny
naszej parafii oraz gości na Mszę Świętą (godz.
7.00; 9.00; 17.00), będziemy wspólnie modlić się o
świętość naszych rodzin i udzielimy im szczególnego
błogosławieństwa na zakończenie Mszy Św.

istnienia jako państwo. Przechowujemy w sercach tę
świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej
refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką
powinna być”.
Polecając Bogu poległych wówczas Rodaków,
módlmy się za naszą Ojczyznę, aby każdy mógł w niej
godnie żyć od samego poczęcia.

31 XII 2016 R. Z BOGIEM KOŃCZYMY
ROK KALENDARZOWY

OWOCE ROKU
MIŁOSIERDZIA

Ostatni dzień kończącego się roku przypada w
sobotę. Rano, jak zwykle będą Msze św. o godz. 7.00.
Ostatni dzień roku to czas na refleksję nad mijającym
czasem i okazja, by przeprosić Boga za popełnione zło.
Po południu o godz. 17.00 zgromadzimy
się w naszym sanktuarium, aby podczas Mszy
Świętej i specjalnego nabożeństwa dziękczynnoprzebłagalnego podziękować Bogu - Dobremu Ojcu
w Niebie za miniony czas, za dobro, którego w tym
czasie doznaliśmy. Przeprosimy za wszelkie błędy i
odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze
błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad
naszą Ojczyzną.

Minął Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, ustanowiony
przez Ojca Świętego Franciszka. Rozpoczął się on 8
grudnia 2015 r. otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice
św. Piotra na Watykanie, symbolizującym przejście
wiernych na stronę zbawienia. Zostaliśmy zaproszeni
na drogę, która rozpoczyna się od nawrócenia
duchowego i prowadzi nas do ewangelicznego życia.,
w którym doświadczamy Bożego Miłosierdzia – źródła
ukojenia, radości i pokoju. Nasza wspólnota parafialna
także została zaproszona do przejścia przez Bramę
Miłosierdzia, by odnowić swoje życie i doświadczając
miłosierdzia dzielić się z bliźnimi jego owocami. Z tego
przesłania wypływał apel Konferencji Episkopatu
Polski do wszystkich środowisk na Rok Miłosierdzia, by
wzajemnie przebaczyć sobie i darować winy w myśl
słów Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”, (Mt 5,7).
Kolejnym, bardzo ważnym wydarzeniem religijnym
i społecznym w naszej Ojczyźnie, wpisującym się w
Rok Miłosierdzia, była 1050. rocznica Chrztu Polski. Ten
wiekopomny akt Mieszka I nie tylko wprowadził nasz
kraj w świat cywilizacji łacińskiej i przyniósł Polakom
łaskę wiary, ale także spowodował powstanie polskiej
państwowości. W wielu uroczystościach dziękowaliśmy
Bogu za chrzest narodu i wspominaliśmy własny
chrzest, poprzez który zostaliśmy włączeni do Kościoła
Chrystusowego.
Niewątpliwie bardzo ważnym etapem w Roku
Miłosierdzia były lipcowe Światowe Dni Młodzieży
odbywające się w naszym królewskim Krakowie
i pielgrzymka do Polski Ojca Świętego Franciszka,
właśnie na ten święty czas. W naszej parafii gościliśmy
wielu pielgrzymów z całego świata. Kościół parafialny
zapełnił się rozśpiewanymi, pełnymi spontanicznej
radości młodymi ludźmi. Na długo pozostaną w
pamięci wydarzenia tych dni: uroczystości religijne na
krakowskich Błoniach, a szczególnie przejmująca Droga
Krzyżowa, przepiękny koncert na Rynku Głównym,
spotkanie z Papieżem przy oknie papieskim, i kończące
uroczystości w wielickich Brzegach: papieska Msza
św., adoracja Najświętszego Sakramentu, koncert
i rozesłanie. Na spotkaniu z Ojcem Świętym w Tauron
Arenie Kraków młodzież usłyszała wezwanie papieskie:
„Miejcie odwagę, bądźcie dzielni, nie lękajcie się”.
Wiele osób z naszej parafii podjęło piękną służbę

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Zaraz po Świętach, gdy dzieci jeszcze mają
ferie rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie,
zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych
parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże
błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta
duszpasterska, podczas której zapraszamy wszystkich
do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad
naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także
służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu
duszpasterzy do powierzonych ich trosce parafian
i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy
o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o
sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.
Na kolędę przygotowujemy na stole; krzyż,
zapaloną świecę, wodę święconą i kropidło. Zaś dzieci
i młodzież winny przygotować zeszyty z katechizacji.
Przed przyjściem księdza wyłączamy telewizor, czy
radio. Bardzo prosimy, by jak w latach poprzednich,
z rejonów odleglejszych od kościoła, zarówno na
kolędę, jak i po jej zakończeniu podwieźć księdza
i ministrantów. Niech o tym pomyślą zwłaszcza
początkowe i końcowe rodziny w danym rejonie. Wodę
święconą prosimy wcześniej zabierać z zakrystii.

BOLESNE ROCZNICE W GRUDNIU

W grudniu naszą pamięcią sięgamy do bolesnych
doświadczeń z naszej najnowszej historii: 16 grudnia
1970 roku dokonano masakry robotników na
Wybrzeżu, 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan
wojenny, a 16 grudnia tegoż roku dokonano pacyfikacji
kopalni „Wujek” na Śląsku. W naszych modlitwach
pamiętajmy o ofiarach tamtych dni.
Jan Paweł II mówił: ,,[...] ogromna jest cena, jaką
zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do
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teoretyzować o Bożym Miłosierdziu, ale by je właściwie
przeżyć. Doświadczając miłosierdzia, możemy i
powinniśmy się nim dzielić. Takie jest przesłanie i
owoce tych świętych Dni!

wolontariuszy podczas ŚDM, wykazując się dużym
poświęceniem oraz profesjonalizmem. Inni zaś
otworzyli swoje domy dla młodych pielgrzymów.
Jedni i drudzy w piękny sposób wpisali się w przesłanie
Roku Miłosierdzia: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz
jest miłosierny”, (Łk 6,38).
W naszej, dziekanowickiej parafii, zrządzeniem
Bożej Opatrzności, przeżywaliśmy 50. rocznicę
poświęcenia Świątyni pw. Macierzyństwa NMP oraz
25 – lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Dziekanowskiej. Był to czas szczególnej łaski!
W tym skrótowym „wykazie” owoców Roku
Miłosierdzia
trzeba
odnotować
spontaniczną
akcję laikatu i zorganizowanie na Jasnej Górze
wielkiej narodowej Pokuty, podczas której ponad
100-tysięczna rzesza pielgrzymów przepraszała
Miłosiernego Boga za grzechy i prosiła o przebaczenie.
Ta pokutna uroczystość związana była również z
mocnymi i przejmującymi obrzędami „egzorcyzmów
nad Polską”, gdzie wskazano nasze wspólnotowe
grzechy.
Wielki Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego
zwany Rokiem Miłosierdzia zakończył się 20 listopada
br. w Święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W

AS

W OCZEKIWANIU NA
PRZYJŚCIE CHRYSTUSA
Nowy rok liturgiczny rozpoczyna się Adwentem
czyli czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Historia przeżywania Adwentu w Kościele sięga IV
wieku. Ten czterotygodniowy okres przygotowania
do Bożego Narodzenia oraz oczekiwania na koniec
dziejów i ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa
(Paruzja) jest czasem nie tylko pokuty, ale też czasem
radosnego i pobożnego czuwania i oczekiwania.
Liturgia Adwentu ukazuje nam dwie wielkie
postacie: proroka Izajasza i św. Jana Chrzciciela.
Prorok Izajasz zostawił na kartach Starego Testamentu
najwięcej proroctw związanych z Mesjaszem, zaś św.
Jan Chrzciciel wskazał na osobę Jezusa jako Zbawiciela
i Odkupiciela oraz pouczał życiem i słowem, w jaki
sposób należy przygotować się na przyjście Jezusa
Chrystusa.
Z Ewangelii dowiadujemy się, że mamy zawsze
czuwać, by jak te nieroztropne panny nie przeoczyć
nadchodzącego
Pana.
Wezwanie
„czuwajcie”
było bardzo bliskie ludziom średniowiecza, które
prowadziło ich do ubrania włosienicy, podejmowania
pokuty i surowej ascezy. Dzisiaj Kościół wzywa nas w
tym czasie oczekiwania na przyjście Pana, by poprzez
pokutę, zerwanie z grzechem i powstanie z nałogów
stać się nowym człowiekiem, na wzór samego
Chrystusa.
Adwent to czas zadumy i refleksji. We właściwym
jego przeżyciu pomagają nam rekolekcje adwentowe,
w których odnajdujemy Boga i pozwalamy Mu działać
w naszych sercach. Boże Słowo ma moc przemieniania
człowieka!
Nie odkryję nic nowego, gdy powtórzę oczywiste
stwierdzenie, że całe życie jest czekaniem. Chrystus
przyjdzie, jak zapowiedział: „Przyjdę powtórnie i
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem”, (J 14,3).
Adwent to oczekiwanie w ciemnościach grzesznego
człowieka szukającego ratunku i światła. Tym światłem
jest Niepokalana NMP, Matka Zbawiciela i nasza Matka,
przynosząca nam Jezusa – Światłość świata.
Piękne symbole adwentowe pomagają nam
właściwie przeżyć ten święty czas. Roraty - Msza św.
wczesnym rankiem ukazuje Maryję i Jej rolę w historii
zbawienia. Świeca Maryjna (roratka) symbolizuje
Maryję, która jak „jutrzenka wyprzedza wschód
słońca”. Lampy adwentowe (tak chętnie noszone przez
dzieci na Roraty) przypominają o potrzebie czynienia
dobrych uczynków, rozjaśniających mroki grzechu w
naszej duszy. Wieniec adwentowy, wykonany z gałązek
drzew iglastych, posiada umieszczone w nim cztery

naszej Ojczyźnie, w przeddzień tego święta, nastąpił
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie –
Łagiewnikach długo oczekiwany Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, poprzedzony
wielką narodowa nowenną. Akt Intronizacyjny stał się
faktem, zawierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi – Królowi
siebie, nasze rodziny, parafie i wszystko co Polskę
stanowi. Popłynęła gorąca modlitwa: „Króluj nam
Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym
narodzie – na większa 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”
Zakończył się Rok Miłosierdzia. W osobistym
rachunku sumienia każdy z nas powinien rozważyć,
czy ten szczególny w Kościele czas łaski wpłynął
na moje życie i czy chcę i potrafię wykorzystać ten
Boży dar. Rok Miłosierdzia był nam dany nie po to by
5
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świece symbolizujące kolejne niedziele Adwentu.
Kołowy kształt wieńca symbolizuje wieczność Boga.
Miejmy świadomość, że symbole adwentowe
odegrają właściwą rolę tylko wtedy, gdy w naszym
sercu rozlegnie się potrzeba zerwania pęt zniewolenia
grzechem i zacznie się pragnienie Boga, gdy z pokorą
powtórzymy za Psalmistą:
„Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!”, (Ps 42,2).

istnieje niebo i ziemia, i morze; … człowiek którego
zbawienia Bóg tak pragnął, że dla niego nie oszczędził
nawet Jednorodzonego” (św. Jan Chryzostom, Homilie
na Księgę Rodzaju II,1).
Adam i Ewa są sobie przeznaczeni według planu
Boga. Nie mają tutaj żadnej rozterki, wątpliwości, bo
nie mają, prawdę mówiąc, wyboru. Wszystko jest
doskonale przemyślane przez Trójcę Świętą. Adam i
Ewa są bez grzechu i tym bardziej chętnie i z całego
serca zgadzają się na plan Boga.
Możemy prześledzić etapy ich miłości. Gdy Adam
zobaczył piękną Ewę zachwycony powiedział: „oto ta
jest ciałem z mego ciała” (Rdz 2,23), to znaczy: „mamy
tę samą naturę; jesteśmy dla siebie stworzeni”. Warto
sobie uświadomić, że zachwyt wyraża mężczyzna
i do niego należy inicjatywa działania. Kobieta
zgadza się i odpowiada miłością na miłość. Słyszy
się bowiem o dziwnych sytuacjach, gdy inicjatywę w
zakochaniu próbuje przejąć ….. kobieta. Wygląda to
tak jak w jednej krótkiej historii (nie z naszej parafii).
„Dziewczyna mówi do chłopaka: Ożeń się ze mną w
końcu. On jej odpowiada: Nie wiem, czy chcę. Nie
wiem, czy nie chcę. Ona do niego: Ożeń się ze mną w
końcu! Mieszkamy już razem 5 lat! On do niej: Wiesz co
– sam nie wiem. Kocham cię, czy nie kocham? Sam nie
wiem. Ona: No dobra! Jak nie wiesz, to siedź w domu
i umyj naczynia. Ja pójdę z koleżankami na piwo”.
Adam i Ewa są otwarci na Boży plan: „Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i uczyńcie
ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Celem małżeństwa jest
dobro małżonków i przekaz życia.
Pojawia się jednak pokusa diabła: „staniecie się
jak Bóg”, czyli – będziecie sami decydować, co jest
dobre a co złe; będziecie decydować o życiu i śmieci;
będziecie piękni jak Bóg i wszyscy będą Wam służyć.
Od razu czujemy tutaj zapach siarki! Niestety, Adam i
Ewa posłuchali diabła i zamiast stać się jak Bóg, ukryli
się przed Nim ze strachu, bo odkryli, że można nie
posłuchać Boga i zrobić coś wbrew Jego woli.
Jeden z wielu skutków grzechu rajskiego wyraził sam
Stwórca mówiąc do Ewy: „ku twemu mężowi będziesz
kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował
nad tobą” (Rdz 3,16). Chęć panowania nad drugim
człowiekiem (na przykład nad współmałżonkiem) jest
wynikiem pychy. Ojciec Niebieski zna nasze serca. Bóg
wzywa nas do przezwyciężenia tej pokusy. Ona wkrada
się w każdą ludzką miłość małżeńską, macierzyńską,
synowską, przyjacielską. Początkiem miłości jest
pragnienie. Ale jak napisał jeden autor, pragnienie może
zaprowadzić w pułapkę. „Uścisk może być śmiertelny,
jedna z osób może zostać zdominowana. Czym jest
pieszczota: delikatnością czy narzucaniem się? A
pocałunek: intymnością czy zdradą? Czym może być
stosunek małżeński: zjednoczeniem czy posiadaniem?
Co jednak będzie potem?”. Historia Adama i Ewy
uczy nas, że nie wszystko jest złotem co się świeci,
że diabeł zwykle przybiera postać anioła światłości.
Miłość przedstawiająca się jedynie jako zachwyt
czy wzdychania jest iluzją. Z czasem mężczyzna
lub (i) kobieta mogą stwierdzić, że lepiej byłoby żyć
samemu…. (por. Aristide Fumagalli, Historie miłosne w
Biblii).

Przychodzący Chrystus pozostawił nam źródła
łaski, którymi są święte sakramenty. Korzystajmy z nich
obficie!
Wielu ludzi oddaliło się od Boga i Kościoła. Życie
w związkach niesakramentalnych, aborcja, eutanazja,
brak poszanowania drugiego człowieka, brak wstydu
i chełpienie się grzesznym postępowaniem staje się
codziennością. Módlmy się za osoby, które nie żyją
w stanie łaski uświęcającej. Zmieniajmy swoje życie,
by zawsze słyszeć głos Boga i współpracować z Jego
łaską.
Na koniec tych krótkich informacji i przemyśleń
adwentowych pomódlmy się słowami pieśni ze
starego modlitewnika:
„Raduj się ziemio! Gość z nieba przychodzi
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi
Synów Adama z czartowskiej niewoli,
wyrwie, wyzwoli.
Raduj się ziemio! Witaj Tego Pana!
I ludy wszystkie zegnijcie kolana:
On wam przynosi przez Swe narodzenie
wieczne zbawienie”.
Czuwajmy, Pan jest blisko!
AS

W Wigilię Bożego
Narodzenia
W Wigilię Bożego Narodzenia, w ostatni dzień
Adwentu w kalendarzu liturgicznym wspominamy
Adama i Ewę, pierwszych rodziców na ziemi. Jest to
bardzo piękne, że w przeddzień Bożego Narodzenia
wspominamy właśnie ich. Dla całej pierwotnej tradycji
Kościoła Maryja – to druga Ewa – święta i niepokalana,
a Chrystus to drugi Adam, posłuszny Bogu aż do
śmierci.
Kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka – Adama i
Ewę – powiedział: „Uczyńmy człowieka na obraz
i podobieństwo nasze” (Rdz 1,26). Kiedy stwarzał
niebo, powiedział: „Niech się stanie niebo” (Rdz 1,6)
i „Niech się stanie światło”(Rdz 1,3). „Tylko tutaj jest:
uczyńmy i naradzanie się, i zamysł, i porozumiewanie
się Kimś równym godnością? Kimże jest ten, kto ma
być stworzony, że tak wielkiej czci doznaje? To jest
człowiek: wielka i godna podziwu istota, cenniejsza dla
Boga niż cała reszta stworzenia, ze względu na którą
6
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Prawdziwa miłość polega na wypełnieniu zamysłu
Boga . Ufając Mu, że On wie lepiej niż ja; On wie lepiej
niż my; On wie lepiej niż wszyscy ludzie razem wzięci na
ziemi. On kocha prawdziwie. Co nam mówią dziś Adam
i Ewa? Oni jako święci modlą się za nami. Mówią nam
także o napięciu w ludzkim sercu: na jednym biegunie
marzenia o małżeństwie (i rodzinie) doskonałym, a na
drugim biegunie – nasze grzech i wady. Dziś często
się zdarza, że małżonkowie spotykając pierwszą
przeszkodę rozchodzą się, bo marzenia się skończyły.
Przeszkody, a nie plan Boży, traktują jako absolutne.
Pamiętajmy jednak, że zawsze możemy liczyć na
Boga i Jego pomoc. Jedyny warunek: pokornie Go
o to prosić. Niech pomocą w przeżyciu zbliżających
się Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia będą nasze
coroczne rekolekcje adwentowe. Rekolekcje to czas,

którego Gospodarzem jest Chrystus. By spotkać Boga
trzeba Mu oddać nasz czas. Tak jak na inne rzeczy
pod słońcem potrzebny jest czas: na pracę, naukę,
odpoczynek, spotkanie z ojcem, matką, dzieckiem; tak
samo potrzebujemy czasu na spotkanie z Bogiem.
Życzę Wam, drodzy Parafianie, z okazji zbliżających
się Świąt Narodzenia Pańskiego, aby Chrystus był
w Waszych sercach na pierwszym miejscu. Wtedy
wszystko będzie na swoim miejscu. Uroczystość
Bożego Narodzenia wzywa nas do poznania naszej
ludzkiej godności. Właśnie dlatego Pan Bóg stworzył
Adama i Ewę z takim pietyzmem i z miłością, ponieważ
wiedział, że jednym z ludzi będzie Jego Jednorodzony
Syn. Niech Ten, najpiękniejszy z ludzkich synów, będzie
Waszą radością w czasie tych Świąt.
Wasz ks. Dariusz Firszt, proboszcz

„Bóg chce być z nami zawsze, a nie tylko w Święta, chce nam pomagać,
bo jest dobry i niezbędny jak chleb.
Nasi Drodzy Duszpasterze.
Wyrażamy wdzięczność Trójcy Świętej.
Dzięki Bożemu Miłosierdziu i Waszej posłudze możemy naprawdę przeżywać
Tajemnicę przyjścia Chrystusa do człowieka:
z czystą duszą, w której pragnie się narodzić,
z sercem wypełnionym miłością do Boga i bliźnich.
To wielka łaska.
Życzymy Wam radości, zdrowia i spokojnego odpoczynku
w obecności Świętej Rodziny.
Ufamy, że będziecie cieszyć się darami Dzieciątka Jezus potrzebnymi do życia
na Bożą chwałę i dla dobra ludzi.
									Szczęść Panie Boże. Akcja Katolicka
Człowiek mądry troszczy się o swego ducha,
tak że dobrym staje się jeszcze na ziemi.
Czcigodny Księże Prałacie.
Dziękujemy Miłosiernemu Zbawicielowi za Twoją troskę o świętość naszych dusz.
Wytrwale współpracujesz ze swoim Mistrzem i Panem, który pragnie,
aby wszyscy zostali zbawieni.
Za wstawiennictwem Matki i Królowej Apostołów oraz Twoich Patronów,
prosimy Ojca Niebieskiego o potrzebne dla Ciebie, Księże łaski.
Ufamy, że Duch Święty będzie czuwał na drogach Twojego powołania,
abyś mógł zawsze w Bogu znajdować dobro, prawdę i pokój,
i nimi dzielić się z ludźmi.
							Bóg zapłać. Szczęść Panie Boże.
Akcja Katolicka

7

Matczyne Królestwo, Grudzień 2016

Moje rozmyślania

Zapewne wiele nadziei wśród społeczności
katolickiej musiały wzbudzić w minionym roku
działania katolików świeckich skupionych wokół
kampanii „Stop aborcji” oraz w sprawie „Ograniczenia
handlu w niedzielę”. W krótkim czasie zebrano
pod oboma projektami ilości podpisów znacznie
przekraczające wymagania ustawowe. Dla nas,
katolików, projekty ustaw „Stop aborcji” oraz „Wolna
niedziela” to sprawy niezmiernie ważne, bo dotyczą
V i III Bożego Przykazania. Chociaż pierwszy projekt
ustawy „Stop aborcji” został oddalony przez Sejm, to
ludzie aktywnie działający w tej sprawie zapowiedzieli,
że nie ustaną w swoich działaniach. Do nas katolików
należy ich wspieranie.
Niestety, w mijającym roku działy się w Polsce też
rzeczy, które u ludzi wiary, którym na sercu leży dobro
Kościoła, Ojczyzny, społeczeństwa, muszą budzić
niepokój. Nadal wielu polityków o skłonnościach
lewicowych, chociaż nie tylko, zapomina, że
wyborcy powierzyli władzę wybranym przez siebie
politykom, aby działali dla dobra narodu, Ojczyzny.
Wielu z nich nie chce zrozumieć, że utracili władzę
dlatego, bo więcej dbali o własne dobro niż o dobro
wspólne, bo po prostu utracili zaufanie. Mało tego,
obecnym postępowaniem przeciw własnej Ojczyźnie
utwierdzają naród, że zaufanie im się nie należy.
Mówiąc o złych rzeczach, które wydarzyły się w kraju
w mijającym roku, nie sposób nie wspomnieć, a nawet
trzeba o tym mówić głośno – krzyczeć! Wszyscy
ludzie wrażliwi na zło mają chyba jeszcze przed
oczami „czarny marsz” w Warszawie i kilku innych
miastach Polski. Marsz zorganizowany przez skrajnie
lewackie siły i koła feministyczne pod patronatem
„Gazety Wyborczej”, do którego dołączył KOD i
niektórzy politycy opozycyjni, był wymierzony przeciw
ochronie życia nienarodzonych, a za szeroko pojętą
swobodą aborcyjną. Oglądając sceny z przebiegu
tego zdarzenia można było się przestraszyć. Ileż tam
było nienawiści. Jak bardzo trzeba być zepsutym
człowiekiem, by taką okazywać agresję w stosunku
do tych, którzy chcą bronić poczętego życia, które
samo bronić się nie może. Jeszcze teraz mam przed
oczami te twarze wykrzywione w grymasie nienawiści
i te transparenty jakże często wulgarne i w wielu
wypadkach skierowane także
przeciw Kościołowi. Bardzo
smutne jest to, że organizatorzy
nie zawahali się wyprowadzić w
tej sprawie na ulice młodzieży,
a były też przypadki, że i dzieci.
Jak napisał jeden z dziennikarzy
(kiedyś aktywny polityk PO): „...
swoją drogą, trudno zachować
optymizm w czasach, w których
żądanie swobody zabijania
(obojętnie: dziecka – jak
chcą katolicy, czy płodu – jak
wolą feministki) jest tym co
wyprowadza na ulice tysiące
prawdziwie roznamiętnionych
ludzi.” Dodać muszę od siebie,
że trudno być spokojnym,

Podsumowanie roku
czas zacząć!
Grudzień, to czas radosny, czas Adwentu,
który ma nas przygotować na bardzo radosne,
najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia i
czas przeżywania tych Świąt. Ale grudzień to też
okres, kiedy wielu z nas zaczyna spoglądać wstecz na
miniony rok, a co zatem idzie robić podsumowanie
przeżytego czasu; to czas robienia bilansu „strat i
zysków”. A był to rok szczególny: Rok Jubileuszowy
Kościoła Katolickiego – Rok Miłosierdzia, rok jubileuszu
1050 Chrztu Polski i aby bilans był prawdziwy musimy
go robić we wszystkich dziedzinach naszego życia.
Taki całościowy bilans powinniśmy robić także jako
społeczeństwo, by wyciągać wnioski na przyszłość. Z
konieczności (bo łamy naszego pisma są ograniczone)
odniosę się tylko do kilku ważnych spraw, które
zarówno dla społeczeństwa, jak też dla każdego z nas
miały ogromne znaczenie w mijającym roku. Wszyscy
mamy jeszcze przed oczyma czas Światowych
Dni Młodzieży i olbrzymiego bezinteresownego
zaangażowania tysięcy ludzi dobrej woli w organizację
tych wspaniałych dni a potem ich przeżywanie.
Wiele dobrych doznań przyniosła nam katolikom
także wizyta papieża Franciszka. Z radością należy
stwierdzić, że w naszym społeczeństwie drzemią
duże pokłady dobra i ofiarności, które odpowiednio
zainspirowane ujawniają się. Myślę, że powinniśmy
być dumni z naszej młodzieży, przynajmniej z tej jej
części, która angażuje się w czynienie dobra, a jest jej
niemało. Rodzi to nadzieję na lepsze jutro i w dużej
mierze od nas starszych, bardziej doświadczonych, od
naszego przykładu zależy jak ta młodzież pokieruje
swoim dorosłym życiem. Nasza parafia w mijającym
roku przeżyła także dwa ważne jubileusze: Złoty
Jubileusz poświęcenia kościoła oraz 25-lecie Koronacji
Obrazu Matki Bożej Dziekanowickiej. To takie, można
powiedzieć „kamienie milowe” w życiu naszej
społeczności parafialnej.
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Rozważania Jana Pawła II

kiedy jakaś tam piosenkarka publicznie oświadcza,
że zabiła swoje nienarodzone dziecko, tylko dlatego,
że ma niewystarczająco duże mieszkanie, a jeszcze
jedno dziecko wymagałoby od niej pewnego wysiłku.
Powstał spór pomiędzy dobrem a złem, walka o to,
czy w Polsce będzie bronione życie od początku aż
do naturalnej śmierci. Niestety w spór ten wmieszały
się też lewackie środowiska krajów zachodnich (za
sprawą naszej opozycji). Debatowano nawet na ten
temat w Brukseli pomimo tego, że Unia Europejska
nie ma do tego żadnych uprawnień. W tym czasie
prasa zachodnia proweniencji lewackiej doniosła z
zachwytem, że w Belgii dokonano pierwszej eutanazji
na kilkuletnim dziecku. Eutanazja na ludziach starszych
jest tam wykonywana od dłuższego czasu i można by
rzec masowo. Aż strach pomyśleć dokąd to wszystko
zmierza. A przecież jeszcze na początku XX w. kraje
takie jak Belgia, czy Holandia były stawiane jako
wzór życia katolickiego. Trudno nie zadawać pytań:
dlaczego?
Dodać należy jeszcze, że wokół projektu ustawy
„Stop aborcji” narosło w Polsce wiele przekłamań.
Opinie te, celowo powtarzane w niektórych mediach
przez zwolenników zabijania nienarodzonych
dezorientują nawet tych, którzy nigdy nie zaliczali się
do zwolenników aborcji.
W sierpniowych dniach Światowych Dni Młodzieży
poszedł na cały świat z Polski, z Krakowa przekaz, że
Polska to kraj katolicki, że Polacy to ludzie przyjaźni,
otwarci na innych. Zewsząd napływały do nas
podziękowania i wyrazy uznania, nie omieszkał
tego uczynić też Ojciec Święty. I co teraz, kiedy świat
zobaczył obrazy z tego „marszu hańby”?
Myślę, że znaczna część społeczności katolickiej
naszego kraju jest świadoma, jak wiele jest grzechów w
naszym codziennym życiu, że za te wszystkie grzechy
indywidualne i zbiorowe winniśmy przepraszać
Stwórcę, jak to uczynili 15 października licznie zebrani
pielgrzymi na Jasnej Górze. Była to zorganizowana
z inicjatywy świeckich katolików Wielka Pokuta za
grzechy obecne, ale też za grzechy popełnione przez
społeczeństwo w czasach komunistycznych. Należy
mieć tę świadomość, iż pokuta jest naszym stałym
obowiązkiem, jako że stale grzeszymy.
My jako ludzie wierzący, musimy się mobilizować!
Życie „na kanapie”, wygodnictwo – jak uczył nas
papież Franciszek – nie da nam zbawienia. Musimy
sobie uświadomić, że żyjemy w „czasach ostatecznej
konfrontacji Kościoła z anty-Kościołem, Ewangelii
z jej zaprzeczeniem” - są to słowa wypowiedziane
przez ks. kard. K. Wojtyłę w 1976 r. na Kongresie
Eucharystycznym w Filadelfii. Tej pracy, tego zadania
postawionego nam przez Boga nikt za nas nie wykona,
z tego przyjdzie nam kiedyś „zdać sprawę w czasie
ostatecznym”! Czy jesteśmy gotowi?
Rok 2016 zakończyliśmy w Polsce aktem
szczególnym – Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla, a to zobowiązuje!
Życzę wszystkim Czytelnikom „Matczynego
Królestwa” u progu Nowego Roku, aby każdy następny
bilans roczny zawierał coraz więcej pozytywów.

Tajemnica Bożego
Narodzenia
Dzień dzisiejszy, ostatnia Niedziela Adwentu,
zachęca nas do wejścia w klimat głębokiego skupienia
i modlitwy, abyśmy mogli dobrze się przygotować na
bliskie już przyjście Pana.
Ze wzruszeniem i radością oczekujemy narodzin
Odkupiciela. Na ulicach i w domach wszystko mówi o
Bożym Narodzeniu. Światło, ozdoby i prezenty tworzą
niepowtarzalną gwiazdkową atmosferę. Te zewnętrzne
przygotowania, choć nieodzowne, nie powinny jednak
odwracać naszej uwagi od istotnego i nadzwyczajnego
wydarzenia, którego pamiątkę obchodzimy, to znaczy
od narodzin Jezusa – bezcennego daru, jaki Ojciec
ofiarował ludzkości.

Liturgia, a zwłaszcza czytanie z Ewangelii pomaga
nam lepiej przeżyć Wigilie Bożego Narodzenia.
Oddajmy się na chwilę kontemplacji betlejemskiej
stajenki. Królowi Wszechświata nie zapewniono nawet
tego niezbędnego minimum, jakie każda rodzina
przygotowuje na przyjęcie nowego dziecka. Maryja i
Józef dla których nie było miejsca w gospodzie szukać
schronienia w ubogiej stajni. Pierwszą kołyską Nowo
Narodzonego staje się żłób (por. Łk 2, 7). W takiej
właśnie scenerii skrajnego ubóstwa Bóg stał się jednym
z nas. Tak przychodzi na świat Jednorodzony Syn Ojca,
oczekiwany przez narody, Święta Brama zbawienia,
która prowadzi nas do pełni nieśmiertelnego życia.
W stajence jest przy Jezusie Maryja, Dziewicza
Matka, która potrafiła przyjąć słowo Boże z całkowitym
posłuszeństwem. Jest też Józef, Jej czysty oblubieniec,
posłuszny tajemnym zamysłom Wszechmocnego
nawet w obliczu wydarzeń niezrozumiałych i trudnych
do przyjęcia.
Ta scena, w całej swojej prostocie, jest milczącym
wezwaniem, abyśmy dostrzegli rzeczywistą wartość
tajemnicy Bożego Narodzenia – tajemnicy pokory
i miłości, radości i troski o ubogich. Podczas gdy w

SD
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domach są już prawie gotowe betlejemskie szopki
i wszyscy przygotowują się, aby spędzić Boże
Narodzenie w spokojnej, rodzinnej atmosferze, niech
nie zabraknie też gestu solidarności wobec tych, którzy
niestety przeżywają te dni w samotności i cierpieniu.
Tym większa stanie się radość tych świąt, im bardziej
będziemy umieli dzielić się nią nie tylko w rodzinie i z
przyjaciółmi, ale także z tymi, którzy oczekują od nas
konkretnego dowodu pamięci.
Prośmy Maryję Pannę, aby pomogła nam w taki
sposób świętować narodziny swego Boskiego Syna. O
to się módlmy, odmawiając razem „Anioł Pański”.

W tym samym czasie przychodziły do św. Ignacego
naglące petycje od króla Portugalii, Jana III, żeby wysłał
do niedawno odkrytych Indii swoich kapłanów. Do
podjęcia tej misji zgłosił się Franciszek Ksawery. Oferta
została przez św. Ignacego przyjęta i Franciszek z małą
grupą oddanych sobie towarzyszy opuścił Rzym w
marcu 1540 roku, by go już więcej nie zobaczyć. Udał
się zaraz do Lizbony, stolicy Portugalii, aby załatwić
wszelkie formalności. Wolny czas w oczekiwaniu na
okręt poświęcał posłudze wobec więźniów i chorych
oraz głoszeniu słowa Bożego.
W kwietnia 1541 roku, zaopatrzony w królewskie
pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego,
wyruszył na misje do Indii. Po długiej i bardzo
uciążliwej podróży, w warunkach nader prymitywnych,
wśród niebezpieczeństw (omalże nie wylądowali
na brzegach Brazylii), przybyli do Mozambiku w
Afryce, gdzie musieli czekać na pomyślny wiatr,
bowiem żaglowiec nie mógł dalej ruszyć. Franciszek
wykorzystał czas, by oddać się posłudze chorych. W
czasie zaś długiej podróży pełnił obowiązki kapelana
statku. Wszakże trudy podróży i zabójczy klimat rychło

Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”

Święci Kościoła katolickiego

ŚW. FRANCISZEK KSAWERY
Franciszek urodził się 7 kwietnia 1506 r. na zamku
Xavier w kraju Basków (Hiszpania). Jego ojciec był
ministrem finansów i prezydentem Rady Królewskiej
Navarry. Rodzina Franciszka należała do najbardziej
znakomitych rodów Nawarry. Spokojne życie rodziny
Ksawerych zburzyła wojna hiszpańsko-francuska,
w której Nawarra utraciła wolność. W 1515 roku
Franciszek stracił ojca.
Mając lat dziewiętnaście Franciszek podjął studia w
Paryżu. Po uzyskaniu stopnia magistra przez jakiś czas
wykładał w College Domans-Beauvais, gdzie zapoznał
się z bł. Piotrem Favre, zaś w kilka lat potem ze św.
Ignacym Loyolą. Niebawem wszyscy zamieszkali w
jednej celi. Mieli więc dosyć okazji, by się poznać, by
przedstawić swoje zamiary i ideały. Równocześnie
Franciszek rozpoczął na Sorbonie studia teologiczne z
zamiarem poświęcenia się na służbę Bożą. Duszą całej
trójki i duchowym wodzem był św. Ignacy. Razem też
obmyślili utworzyć pod sztandarem Chrystusa nową
rodzinę zakonną, oddaną bez reszty w służbę Kościoła
Chrystusowego. Potrzeba nagliła, gdyż właśnie w tym
czasie Marcin Luter rozwinął kampanię przeciwko
Kościołowi.
Dnia 15 sierpnia 1534 roku na Montmartre w kaplicy
Męczenników wszyscy trzej przyjaciele oraz czterej
inni towarzysze złożyli śluby zakonne, poprzedzone
ćwiczeniami duchowymi pod kierunkiem św. Ignacego.
W dwa lata potem wszyscy udali się do Wenecji, by drogą
morską jechać do Ziemi Świętej. W oczekiwaniu na
statek usługiwali w przytułkach i szpitalach miasta. Kiedy
jednak nadzieja rychłego wyjazdu zbyt się wydłużała,
gdyż Turcja spotęgowała wtedy swoją ekspansję na
kraje Europy, a w jej ręku była ziemia Chrystusa, wszyscy
współzałożyciele Towarzystwa Jezusowego udali się do
Rzymu. Tam Franciszek otrzymał święcenia kapłańskie
w czerwcu 1537 roku; miał już 31 lat. W latach 1537-1538
Franciszek apostołował w Bolonii, a potem powrócił
do Rzymu, gdzie wraz z towarzyszami oddał się pracy
duszpasterskiej oraz charytatywnej. We wrześniu
1540 r. papież Paweł III zatwierdził bullą Towarzystwo
Jezusowe.

dały o sobie znać. Franciszek zapadł na śmiertelną
chorobę, z której jednak cudem został uleczony.
Kiedy dotarli do wyspy Sokotry, leżącej na południe
od Półwyspu Arabskiego, okręt musiał ponownie się
zatrzymać. Tu Franciszek znalazł grupkę chrześcijan
zupełnie pozbawioną opieki duszpasterskiej. Zajął
się nimi, a na odjezdnym przyrzekł o nich pamiętać.
Po roku uciążliwej i niebezpiecznej podróży dotarł
do Goa, stolicy portugalskiego Wschodu (7 IV 1541).
Działalnością misyjną objął Goa, wybrzeża Indii oraz
Daleki Wschód. Uczył dzieci i dorosłych, był lekarzem
i sędzią, pasterzem i ojcem. Chrzcił i wznosił kaplice.
Zyskał sławę cudotwórcy. Jego modlitwy działały
skuteczniej niż pogańskie mantry (święte formuły
używane jako zaklęcia). Korzystając z pomocy
tubylców znających język portugalski, starał się za
każdym razem przetłumaczyć na miejscowy język znak
krzyża oraz modlitwy: „Wierzę”, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś
Maryjo”, „Witaj Królowo”, „Confiteor”, przykazania i
spowiedź powszechną.
W sierpniu 1549 r., jako pierwszy misjonarz dotarł
do Japonii. W Japonii ochrzcił ok. 1500 osób. Szybko
zdał sobie z tego sprawę, że ten kraj można zdobyć dla
10
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W czasie II wojny światowej ks. Kuczyński
posługiwał w parafiach Szumbar i Dederkały. Po
ataku Niemiec na ZSRR i zajęciu Wołynia przez wojsko
niemieckie, udał się z podróżą duszpasterską do
Żytomierza i rodzinnych Buczek. Niemieccy okupanci
zmusili go jednak do powrotu do macierzystej parafii.
Kiedy w 1942 r. zaczęły się na Wołyniu pogromy
ludności polskiej, organizowane przez ukraińskich
nacjonalistów, ks. Kuczyński zorganizował w
Dederkałach samoobronę Polaków. Uratował także
wiele miejscowych rodzin żydowskich, włączając je do
rodzin polskich. Za skuteczną obronę ludności polskiej
przed oddziałami UPA otrzymał Krzyż Walecznych.
Latem 1944 r., po zajęciu Wołynia przez wojska
sowieckie, ks. Kuczyński, w odpowiedzi na apel
bpa Adolfa Szelężaka wyruszył podjąć pracę
duszpasterską na terenach należących przed wojną
do ZSRR. Od sierpnia do grudnia 1944 r. pracował
w Krasiłowie. Potem został skierowany do Kijowa,
w którym zainspirował miejscowych katolików do
podjęcia starań o otwarcie kościoła. Dotarł również
do Charkowa i Dniepropietrowska. W styczniu 1945
r. został aresztowany i uwięziony w Kijowie, gdzie
został poddany ponad rocznemu śledztwu. Zarzucono
mu nielegalne przekroczenie granicy w 1924 r.
oraz antysowiecką działalność w II Rzeczpospolitej.
Oskarżano go również o to, że był agentem Watykanu.
W akcie oskarżenia był również zarzut, iż był wysłany
przez biskupa Szelążka do zachodnich obwodów
sowieckiej Ukrainy z zadaniem szerzenia katolicyzmu
i zbierania politycznych i ekonomicznych danych
na sowieckim terytorium, w celu przekazania ich do
Watykanu. Prokurator domagał się dla ks. Kuczyńskiego
i czterech innych oskarżonych polskich duchownych,
kary śmierci. Ostatecznie został skazany na 10 lat
łagrów. Najpierw trafił do łagru na Uralu, a w styczniu
1947 r. do Workuty, gdzie przez 7 lat pracował w kopalni
węgla. Razem z ponad dwudziestoma uwięzionymi

Jezusa tylko po nawróceniu Chin, które były źródłem
wiedzy i kultury dla Japończyków. Zrozumiał także,
że nie można tu głosić Chrystusa w stroju żebraka. W
Japonii zostawił dwóch kapłanów dla rozwijania dalszej
pracy misyjnej, a sam powrócił do Indii. Uporządkował
sprawy diecezji i parafii, utworzył nową prowincję
zakonną, założył nowicjat zakonu i dom studiów.
Załatwiwszy wszystkie te sprawy postanowił udać
się do Chin. Daremnie jednak szukał kogoś, kto by
chciał z nim jechać. Chińczycy bowiem byli wówczas
wrogo nastawieni do Europejczyków. Po pewnym
czasie udało mu się wsiąść na okręt z posłem v-króla
Indii do cesarza Chin. Przybyli do Malakki, ale tu
właściciel statku odmówił posłowi i Franciszkowi
dalszej żeglugi, przelękniony wiadomościami, że może
zostać aresztowany. Wtedy Franciszek wynajął dżonkę
i dojechał nią aż do wyspy Sancian, w pobliżu Chin.
Franciszek, utrudzony podróżą i zabójczym klimatem,
rozchorował i w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 roku zmarł
mając zaledwie 46 lat. Ciało pozostało nienaruszone
rozkładem przez kilka miesięcy, mimo upałów i
wilgoci panującej na wyspie. Przewieziono je potem
do Goa, do kościoła jezuitów. Tam spoczywa do dnia
dzisiejszego w pięknym mauzoleum - ołtarzu. Relikwię
ramienia Świętego przesłano do Rzymu, gdzie znajduje
się w jezuickim kościele Il Gesu.
Do grona błogosławionych wyniósł Franciszka
Ksawerego papież Paweł V w 1619 roku, a już w trzy
lata potem, w 1622 r., kanonizował go papież Grzegorz
XV, wraz z Ignacym Loyolą, Filipem Nereuszem, Teresą
z Avila i Izydorem Oraczem. W roku 1910 papież św.
Pius X ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, a w roku 1927 papież Pius
XI ogłosił go głównym patronem misji katolickich. Jest
patronem Indii i Japonii oraz marynarzy. Orędownik w
czasie zarazy i burz.
Opr.:SD

Księża Niezłomni

Ks. Kuczyński Józef
Ks. Józef Kuczyński ur. się 15 lutego 1904 r. w
Buczkach koło Żytomierza. W roku 1921, na skutek
traktatu ryskiego
Żytomierszczyzna przypadła
bolszewickiej Rosji. W 1924 r., po skończeniu sowieckiej
szkoły średniej dla nauczycieli w Żytomierzu, Józef
zbiegł do Polski. Tu zdał eksternistycznie maturę, po
czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Łucku. W 1930 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ks.
Kuczyński posługiwał początkowo jako katecheta w
szkołach powszechnych w Łucku. Jednocześnie jako
ceniony przez młodzież wychowawca, był kapelanem
Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. W 1935 r. podjął
studia w Instytucie Katolickim w Paryżu. Po uzyskaniu
doktoratu z dziedziny socjologii, powrócił w 1937 r. do
Polski. Do wybuchu wojny posługiwał jako diecezjalny
sekretarz KSM w Łucku.
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tu kapłanami katolickimi prowadził ożywioną
działalność duszpasterską wśród łagierników. Po latach
wspominał: „Nabrałem przekonania, że Bóg dopuszcza
zajadłą złość tej władzy, by dać opiekę religijną
ludziom najbardziej udręczonym. Jeśli po rosyjsku kraj
za kręgiem polarnym zwie się krajem siewier – skrajna
północ – to cierpienie skrajnie wielkie i pociecha
religijna niezbędna. Najgorliwsi nawet duszpasterze
nie potrafiliby tam dotrzeć, gdzie posłała ich władza.
Тam, w mroźnym piekle, prawdziwi kapłani doznawali
radości niezmiernych, pocieszając najbardziej
strapionych. Odprawiało się Mszę św., spowiadało,
komunikowało w kopalni węgla na głębokości 900 m.
albo w domach zesłańców.”
Ks. Kuczyński odzyskał wolność w październiku
1954 r., bez prawa wyjazdu z Workuty. Dopiero w maju
1956 r. pozwolono mu opuścić miejsce zesłania. Udał
się wtedy w rodzinne strony, po czym wyjechał do
Kazachstanu, gdzie podjął półlegalną pracę w Tainczy,
gdzie mieszkało ok. 20 000 Polaków deportowanych
z Ukrainy w 1936 r. Był pierwszym od 20 lat księdzem
katolickim posługującym wśród zesłanych tu Polaków.
Opieką duszpasterską otoczył również miejscowych
Niemców. Jego ożywiona działalność duszpasterska
nie uszła uwadze władz i w grudniu 1958 r. został
ponownie aresztowany.
W lutym 1959 r. sąd skazał ks. Kuczyńskiego na 7 lat
łagrów. Cały wyrok odsiedział w Angaragu koło Irkucka.
Po latach oceniał: „Ciężko, bardzo ciężko jest siedzieć 7
lat, zwłaszcza gdy się już przedtem odsiedziało 10 lat.
Ale muszę przyznać, że za tamte dwa i pół roku (pracy
duszpasterskiej - SD) opłaci się znowu siedzieć.”
Ks. Kuczyński odzyskał wolność 9.12.1965 r., po
czym udał się do Baru na Podolu, gdzie miejscowi
katolicy uzyskali pozwolenie na podjęcie przez niego
pracy duszpasterskiej. Opiekował się także okolicznymi
parafiami: Łuczyniec, Snitków, Wierzbowiec.
Ks. Józef Kuczyński zmarł 13.03.1982 r. Pozostawił
po sobie wspomnienia „Między parafią a łagrem” .
Wielu ludzi, którzy mieli z nim kontakt uważa, że kiedyś
ten niezłomny kapłan trafi na ołtarze.

poprzez przypomnienie słów Papieża, utwory
muzyczne, świadectwa czy występy artystyczne.
Atmosfera panująca w Tauron Arenie potwierdziła, że
młodzi po raz kolejny są gotowi, by zrobić Boży raban.

W rytmie ŚDM

Podczas sobotniego Czuwania na Campus
Misericordiae miliony młodych uczestniczyło w
koncercie uwielbieniowym „Credo in Misericordiam
Dei”. Podobnie jak w lipcu i tym razem tysiące
uczestników z podniesionymi rękami, ponownie miało
okazję wyśpiewać wspólnie z artystami z całego świata
utwory takie jak „This I believe”, „Our God”, „How
great is our God” czy „Mighty to save” wykonane przy
udziale chóru i orkiestry ŚDM pod dyrekcją Adama
Sztaby.
- To jest niesamowite, że udało się nam wszystkim
spotkać jeszcze raz w tym samym składzie - w chórze
było nas 200 osób, orkiestra liczy 100 osób. To było
wielkie wzruszenie, kiedy weszłam na salę na naszą
pierwszą po długim czasie próbę – mówiła po
koncercie Emilia Hyc, jedna z wokalistek chóru ŚDM.
Utwory zostały wykonane przez solistów takich
jak m.in. Sean Simmonds, Kuba Badach, Krzysztof
Iwaneczko, Andrzej Lampert czy chór TGD. Nie
zabrakło również Siewców Lednicy, którzy podobnie
jak podczas wszystkich spotkań z Papieżem,
roztańczyli i rozgrzali wszystkie zgromadzone na
Tauron Arenie osoby.

To już się dzieje

Podczas wspomnień Drogi Krzyżowej, uczestnicy
mogli po raz kolejny podziwiać prace Pauliny
Ziębińskiej – malarki piaskiem czy występ Fly-mana.
O tym jak powstały rozważania Drogi Krzyżowej
opowiedział ich autor, bp Grzegorz Ryś – Medytacja
uczynków miłosierdzia na Drodze Krzyżowej jest
niezwykła, bo możemy zobaczyć Boga który jest nagi
przy dziesiątej stacji i Boga, który swojego własnego
Syna ubiera, kiedy Go wskrzesza – mówił.
Bp Ryś zapytany o to, jakie mogą być dalsze kroki
działalności młodzieży, odpowiedział, że one już się
dzieją. - Młodzi robią rozmaite rzeczy, w Krakowie
mamy na przykład grupę studentów, która będzie
robić sylwestra dla bezdomnych. Takich inicjatyw jest
coraz więcej – mówił bp Ryś.

Opr.: SD

BÓG LICZY NA MNIE!

Jesteście przyszłością

Gościem koncertu była Premier RP Beata Szydło,
która podziękowała za Światowe Dni Młodzieży
organizatorom i uczestnikom a także wszystkim
służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
wydarzenia. – Dziękuję, że tak pięknie pokazaliście
całemu światu, że Polska to wspaniały, piękny kraj
a Polacy są wyjątkowymi, fantastycznymi ludźmi
– mówiła. - Jesteście naszą przyszłością, wspaniałą
przyszłością, jesteście wspaniałymi ambasadorami
naszej ojczyzny.
Również ks. kardynał Stanisław Dziwisz podziękował
władzom, młodzieży, wolontariuszom i wszystkim tym,
dzięki którym organizacja ŚDM była możliwa. Słowa
podziękowania dla Ojca Świętego na ręce Nuncjusza

Jesteśmy tutaj nie tylko dlatego, żeby ze
wzruszeniem wrócić do tych niezwykłych lipcowych
przeżyć na Błoniach i Campusie Misericordiae, ale
chcemy także przekonać się, jak dojrzewają w nas
owoce ŚDM”. Tymi słowami rozpoczęto koncert
„Bóg liczy na Ciebie”, który na krakowskiej Tauron
Arenie zgromadził około 15 tysięcy młodych osób
- uczestników , gości, artystów i organizatorów
Światowych Dni Młodzieży.
Powitanie Papieża na Błoniach, spotkania w
Oknie Papieskim, Droga Krzyżowa, Czuwanie na
Campus Misericordiae oraz Msza Święta Posłania – to
wydarzenia, do których wracano podczas koncertu
12
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Wykonać zadanie

Koncert był okazją by doświadczyć niezwykłej
atmosfery Światowych Dni Młodzieży również dla osób,
które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w
wydarzeniach centralnych na Błoniach czy Campusie
Misericordiae. - Nie byłam na ŚDM i dzisiaj mogłam
poczuć ten niesamowity klimat tego wydarzenia
poprzez wspólny śpiew, taniec, modlitwę. Bardzo
się cieszę, że mogłam tego osobiście doświadczyć! –
mówiła Wiktoria Ziemla z Kalwarii.
Wspólna radość spotkania to także odpowiedzenie
na wezwania Papieża Franciszka skierowane do
młodzieży podczas ŚDM.
- Powiedzcie wszyscy „Bóg liczy na mnie!” – zachęcał
kardynał Stanisław Dziwisz. - Światowe Dni się nie
zakończyły – trwają. A Papież nam dał zadanie żeby się
zaangażować i zmienić świat – nie zachęcał do rewolucji,
ale żeby zmienić ten świat, by był bardziej solidarny,
bardziej otwarty na drugiego człowieka, bardziej
zjednoczony i żeby żył w pokoju. To jest nasze zadanie!

Apostolskiego w Polsce abp Salvatore Pennacchio,
złożyli także uczestnicy koncertu, powtarzając słowa
po włosku: „Grazie Santo Padre” i hiszpańsku „Muchas
Gracias”.

Świadectwo miłosierdzia

Wspomnieniami z ŚDM podzielili się także
zaproszeni goście. Siostra Małgorzata Chmielewska
opowiedziała o podróży tramwajem z Ojcem Świętym,
gdzie była obecna wraz ze swoim przybranym,
niepełnosprawnym synem. – To było dla ludzi
niepełnosprawnych nieprawdopodobne przeżycie –
Namiestnik Chrystusa w imieniu Chrystusa przytulał
każdego z nich – mówiła.
O swoim doświadczeniu podczas ŚDM z ogromnym
entuzjazmem opowiadali młodzi ludzie z Polski i
świata zaangażowani w organizację wydarzenia w
materiałach filmowych. Mówili o lekcji przełamywania
swoich barier, doświadczeniu przyjęcia pielgrzymów
do swoich domów, doświadczeniu miłosierdzia, a
także nawiązywali do konkretnych słów Papieża, które
pobudziły ich do zmian, jednocześnie motywując do
dalszych działań.
- Podczas ŚDM dostałam tyle darów od Boga,
tyle łask, że muszę się z tym dzielić z innymi. Tyle ile
otrzymałam, muszę dać innym– mówiła po koncercie
Gabriela Flaszczyńska, wolontariuszka ŚDM.
Oprócz wspólnego śpiewu i tańca był również czas
na wspólną modlitwę. Uczestnicy koncertu wysłuchali
wzruszającego świadectwa Rand Metri z Aleppo, która
opowiedziała o wojnie w Syrii. Odpowiadając na apel
młodej Syryjki, uczestnicy koncertu wspólnie odmówili
modlitwę w intencji pokoju.
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Kazania Biskupa Tihamer’a Toth’a

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „ŚDM. Jesteśmy
razem!” odbędzie się już 26 listopada w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – będzie to
kontynuacja spotkań w ramach oficjalnych rekolekcji
ŚDM, tym razem pod nazwą „Ogień dla nas i całego
świata” – comiesięczny cykl rekolekcji poświęcony
darom Ducha Świętego. Gościem listopadowego
spotkania będzie bp Edward Dajczak.

DEKALOG
„Czcij ojca swego i matkę swoją”
(wybrane fragmenty)

Zofia Świerczyńska

Kochani Bracia w Chrystusie! Prawa zawarte w
Dziesięciu Przykazaniach zwykle dzielimy na dwie
części. W jednej grupie znajdą się trzy pierwsze, a w
drugiej dalszych siedem. Trzy pierwsze Przykazania
wymieniają obowiązki człowieka względem Boga:
nakazują czcić Boga, szanować Jego święte Imię i
święcić dzień Pański. Sądząc po ludzku, prawodawstwo
Synajskie mogłoby poprzestać na tych trzech
Przykazaniach, w których Bóg zapewnił Swoje prawa.
Głęboką i gorącą miłością przejmuje nas fakt, że Bóg
nic zadowolił się zabezpieczeniem Swojej Boskiej
Osoby w trzech pierwszych Przykazaniach, ale dał
jeszcze inną grupę praw, dalszych siedem Przykazań,
które uporządkowują stosunki między ludźmi.
Wyraźnie przejawia się w tym uszanowanie ludzkiej
godności. Pan Bóg taki sam nakaz i obowiązek włożył
na zachowanie trzech pierwszych Przykazań, jak i
pozostałych siedmiu, które zapewniają godne życie
całej ludzkości. Fakt ten mówi o wielkiej myśli Bożej, że
mianowicie: nie może kochać Boga ten, kto nie kocha
bliźniego. Myśl tę wyraził sam Pan Jezus jeszcze jaśniej,
gdy objawił przykazanie miłości: „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a
swego bliźniego jak siebie samego.” (Łk 10, 27).
Kochani Bracia! Czwarte Przykazanie obowiązuje
nie tylko dzieci względem rodziców, ale i rodziców
względem dzieci. Co więcej: czwarte Przykazanie
określa stosunek służby do pracodawców i
pracodawców do służących; obowiązuje młodzież
szkolną i nauczyciela, robotnika i pracodawcę,
podwładnego i przełożonego. Jeśli się głębiej
zastanowimy, to zrozumiemy, że czwarte Przykazanie,
odnoszące się niby tylko do dzieci, ma niesłychanie
doniosłe znaczenie w ogóle w życiu ludzkim. Jest
zupełnie jasne, że IV Przykazanie broni przede
wszystkim szacunku i godności rodziców. We
wszystkich większych skupieniach ludzkich musi
panować jakiś porządek – to rzecz jasna. Na czym
polega ten porządek? Na tym, że jest ktoś, kto
rozkazuje i ktoś, kto słucha. Ten, kto rozkazuje, jest
przedstawicielem władzy: w życiu gospodarczym
władzą gospodarczą, w Kościele władzą kościelną a w
państwie władzą państwową. Władza i posłuszeństwo,
są to pojęcia dopełniające się nawzajem: jeśli
patrzymy na nie z góry, mamy do czynienia z władzą,
jeśli z dołu – z posłuszeństwem. Gdy między ludźmi
upadnie szacunek dla tych dwu słów, to jednocześnie
zachwieje się fundament społecznego życia ludzkiego.
Dla ludzkiego więc życia niezbędna jest władza,
bez władzy nie istnieje społeczeństwo. Ale, Bracia,
teraz usłyszycie słowa wielkiej doniosłości: bez Boga
nie ma władzy. Nie jest to błahostką, gdy człowiek

Z naszej parafii bardzo liczna grupa młodzieży
uczestniczyła w tym wydarzeniu. Bóg zapłać
wszystkim za pomoc w organizacji tego koncertu.

DAR
To wszystko, co otrzymujemy każdego dnia jest
nie tylko darem, ale szczególnym zadaniem do
zrealizowania. Kiedy coś zaniedbujemy, staje się dla
nas mało istotne i szybko o tym zapominamy. Tak
samo dzieje się z naszymi relacjami. Kiedy ograniczamy
kontakt z przyjaciółmi, po jakimś czasie stajemy się dla
siebie obcy i nawet nie chcemy ze sobą rozmawiać.
Co wtedy, kiedy na własne życzenie oddalamy się od
Pana Boga i czy tylko my mamy z tym problem? Otóż
nie... Z takim samym problemem borykało się wielu
tych, którzy dzisiaj są święci i błogosławieni. Wystarczy
spojrzeć na przepełniony opisami walki duszy dziennik
św. s. Faustyny, która opisuje krok po kroku jak działała
w Jej życiu łaska Boża zwiększająca jej wiarę dzień po
dniu. Każdy kto pragnie „czegoś” więcej wie, że nie
można stanąć w miejscu. Jeśli chcemy być mądrzejsi
- musimy się uczyć, jeśli chcemy być dojrzalsi zdobywamy doświadczenia, jeśli chcemy być dojrzali
duchowo, nasza wiara powinna także wzrastać. Bóg
objawia nam się w każdym momencie, jeśli tylko w to
uwierzymy. Od nas zależy, czy chcemy Go dostrzec.
Św. Teresa z Avila opisała w „Księdze życia” lata, w
których trwała w ciemności, niezrozumieniu Boga, była
zagubiona w tym co ziemskie, a to wszystko oddalało
ją od wieczności. Kiedy tylko odczytała Boży znak, w
którym zobaczyła jak wiele przygotowano jej łask, gdy
odkryła, że Pan pragnie, by dzieliła z nim każdy dzień ten w którym jest pełno wrażeń, ale i taki w którym nic
się nie dzieje. Jej życie zmieniło się diametralnie. Nawet
mała rzecz potrafiła cieszyć, a to, co trudne, stało się
doświadczeniem.
Oczywiście przykładów Świętych, którzy malutkimi
krokami dążyli do świętości jest wiele. Ale do takiego
życia zaproszony jest każdy z nas, niezależnie od
tego co teraz robi i jaką idzie drogą. Grudzień jest
czasem, w którym wszystko staje się piękniejsze.
Dekoracje, atmosfera, relacje... to także idealny czas, by
piękniejsza stała się nasza wiara w Tego, który rodzi się
po to, aby zdziałać w naszym życiu cuda!
Paulina
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słucha drugiego! I twierdzę, że człowiek, wypełniając
wolę drugiego, tylko wtedy zachowa swoją godność
ludzką, jeśli wypełnia wolę drugiego ze względu
na posłuszeństwo wobec Boga. Może ktoś być
posłusznym ze strachu, z pochlebstwa, z chytrego
wyrachowania, ze względu na zysk – ale wszystko
to nie licuje z ludzką godnością. Dlatego źle czynią
rodzice, obiecując kapryśnemu dziecku cukierek,
zabawkę… i nie wiem co jeszcze, byle tylko było
posłuszne. Nie, to nie jest posłuszeństwo, to – handel!
Posłuszeństwo polega na pełnieniu rozkazu dlatego,
że w rozkazującym widzi się samego Boga: dziecko w
rodzicach, uczeń w nauczycielu, lub w osobie majstra,
obywatel we władzy państwowej. Tak, albo od Boga
pochodzi wszelka władza, więc i rodzicielska, albo w
ogóle nie istnieje!
Kochani Bracia! Oby rodzice nigdy nie zapomnieli,
że ich władza pochodzi od Boga! Oby naprawdę na tej
świętej władzy wznosił się gmach życia rodzinnego!
Chwieje się i upada naokoło chore społeczeństwo. Jak
myślicie, co je może uratować? Może ustawodawstwo?
Dzieła społeczne? Ubezpieczenie na starość i na
wypadek bezrobocia?
Zapewne, to wszystko
potrzebne, ale – ale to wszystko nie wystarcza. Co
nas uratuje? Odnowienie, wzmocnienie i postawienie
na podwalinach Chrystusowych życia rodzinnego!
Potrzebujemy ojców i matek, ale takich, jakich sobie
życzy chrześcijaństwo. Mężczyzn jest dużo – ale nie
ma ojców! Kobiet, pań, wykwintnych dam jest wiele –
ale nie ma matek! Dajcie nam chrześcijańskich ojców
i chrześcijańskie matki, a uratujemy ginący świat!
Godność ojcowska i macierzyńska według pojęć
chrześcijańskich stoi bezpośrednio obok godności
kapłańskiej. Jest to tak szczytne zadanie, że dla
jego wypełnienia Chrystus Pan ustanowił osobny
sakrament. Ciekawa rzecz: Pan Jezus tylko te dwa
życiowe obowiązki uważał za najważniejsze, bo dla
nich ustanowił osobny sakrament. Nie ma osobnego
sakramentu dla polityków, profesorów, lekarzy,
sędziów, adwokatów, ale jest: dla kapłanów i dla
rodziców, dla ojców i matek.
Mężczyźni, ojcowie rodzin, pomyślcie tylko: co
to znaczy być ojcem? Znaczy: być królem rodziny. W
jaki sposób? Troszcząc się o rodzinę! Jak to? – może
zawołać ktoś. Czy potrzeba do tego zachęcać? Czy
my, ojcowie rodzin, nie pracujemy dniem i nocą, by
utrzymać rodzinę?! Owszem, Bracia, pracujecie! Prawie
każdy ojciec ma zajęcie w fabryce, w biurze, w banku, w
warsztacie, w pracowni. Ale: w domu… Czy i w domu
każdy z was pracuje?! Rodzina potrzebuje nie tylko
pieniędzy, dzieciom są potrzebne nie tylko zabawki,
żonie nie tylko stroje, ale trzeba zgodnego współżycia,
kochającego męża, troskliwego, dobrego i czułego
ojca. Bracia, odpowiedzcie: Co warte powodzenie w
interesie, jeśli dzieci wzrastają bez wychowania?! Jaką
wartość ma dom, który wybudowałeś, oszczędzając z
roku na rok, jeśli zaniedbana żona odnosi się do ciebie
obojętnie? W osamotnieniu stała się oziębła, poszła
gdzie indziej!
A wy, kobiety, matki, pomyślcie nad tym, co to
znaczy: być matką ? Dajcie nam matki, matki kochające
swoje dzieci, roztropne, pełne ofiarnej miłości – a

uratujemy świat! Nawet ten obecny, grożący ruiną
świat!
Świat dzisiejszy i prasa mówi o innych wielkościach.
Piszą prawie wyłącznie o pieniądzach, o sporcie, o
filmach, o modzie. Zamiast tych entuzjastycznych haseł
jarmarcznej tandety, rzućmy ludzkości głęboką myśl
Kościoła: „Ludzie! Nie jest to prawdziwa wielkość, to nie
są prawdziwi bohaterowie! Prawdziwymi bohaterami
są ci, którzy kształtują życie chrześcijańskie!
Bracia! Od czasu, jak Cham wyśmiał ojca, niektóre
dzieci robią to samo; od czasu, jak Absalon podniósł
miecz przeciwko swemu ojcu, Dawidowi, dużo dzieci
postąpiło tak samo wobec swoich rodziców; od czasu,
jak Bóg ukarał Helego za pobłażliwość względem
synów, wielu rodziców zostało ukaranych. Wszystko
to prawda, ale chyba nigdy nie płynęło tyle skarg ze
strony rodziców, nigdy nie było tyle nieposłusznych
dzieci i może nigdy nie zdawała sobie sprawy ludzkość
z takiego upadku powagi społecznej i prawnej, jak dziś.
Przychodzą matki z zapłakanymi oczyma, skarżą się,
że ich nie słucha dorosła córka. Przychodzą ojcowie,
przeciwko którym powstaje dorosły syn. Skarżą się
nauczyciele przed rodzicami, że w szkole nie mogą
sobie dać rady z rozwydrzoną młodzieżą. Rodzice
znów skarżą się na szkołę, twierdząc, że dziecko tam
się uczy różnych złych rzeczy, których w domu nigdy
nie widzi…Wszyscy się obwiniają, wszyscy szukają
przyczyn złego. A wiecie, co jest przyczyną? To, że
wielu rodziców i wielu przełożonych zapomniało o
wzniosłej godności, którą Bóg przyozdobił ich czoła:
rodzice są zastępcami Boga w wychowywaniu dzieci!
Niektórzy rodzice sami obniżają swą godność, którą
ich Bóg przyozdobił. Czy wiecie, dlaczego wielu ludzi
nie zachowuje IV Przykazania Bożego? Dlatego, bo
wielu rodziców nie zachowuje reszty Przykazań!
Przykazania są ściśle ze sobą związane. Nie wolno
jednego odrzucić, a drugie zachować! Wielu rodziców
tak postępuje z Dziesięciorgiem Bożych Przykazań,
jak z Modlitwą Pańską: pierwsza połowa, czyli „Święć
się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje!” – wcale ich
nie interesuje… Dopiero kiedy jest mowa o osobistej
korzyści: „chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj…” a, to co innego! Tak samo postępują z
Dziesięciorgiem Bożych Przykazań: „Czcij Boga,
szanuj Jego święte Imię, uczęszczaj na mszę świętą”
– to nieciekawa seria. Ale IV Przykazanie! O, tak, to
coś warte. Owszem, chcieliby mieć posłuszne, dobre
dzieci! Chcieliby mieć owoce bez drzewa! Chcieliby
mieć bogate żniwa bez zasiewu! A to jest niemożliwe!
Bóg miłuje porządek. Czy nie podziwiamy cudownej
harmonii wszechświata; harmonii ładu, ścisłości i
miary? Każda roślinka, każdy pyłek ma swoje miejsce.
Tak samo i wszystkie Przykazania mają swoje miejsce
i znaczenie, nic nie można z nich ująć, nic nie da się
utargować!
Bracia! Nie łudźmy się! Spostrzegawcze dziecko nie
tylko zauważy, że rodzice opuszczają Mszę świętą w
niedzielę, i to, że zamiast do kościoła idą do kawiarni,
ale z grzesznych zaniedbań rodziców kuje broń
na usprawiedliwienie swojego nieposłuszeństwa.
Jeśli rodzice nie poczuwają się do obowiązku, by
przestrzegać III Przykazanie, to dzieci też na pewno
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posłusznym swoim rodzicom (Łk 2, 51); u Tego, którego
pokarmem było wypełnienie woli Ojca Niebieskiego
(J 5, 30). Tak, powinniśmy szanować swoich rodziców,
przełożonych, starszych, bo tego żąda Bóg. Prawdziwa
miłość dziecięca sięga oczywiście i poza grób i objawia
się w modlitwach za dusze zmarłych rodziców, w
mszach świętych odprawianych za ich dusze, w
odwiedzaniu ich cichych mogił.
Kochani Bracia! Człowiek ma tę smutną właściwość,
że często dopiero poniewczasie ocenia skarby, które
posiadał. Szanujmy więc za życia naszych rodziców!
Uszanowanie dla osób starszych jest bardzo głęboką
ludzką ideą, która, ze smutkiem trzeba to stwierdzić,
dziś zanika powoli wraz z innymi pięknymi zwyczajami.
Niestety, dzisiejsza młodzież nie zna Pisma Świętego,
a przynajmniej tych słów: „Przed siwizną
wstaniesz, będziesz szanował oblicze
starca” (Kpł 19, 32). Czuję, Bracia, że
w dzisiejszych, szorstkich i pietyzmu
pozbawionych stosunkach, nie o małych
dzieciach, ale o tym przede wszystkim
trzeba mówić. Przecież chłopczyk,
który hasa na kolanach ojca, albo
dziewczynka, która razem z mamusią
ubiera porcelanową lalkę, może najwyżej
swoją
dziecięcą
nieświadomością
zasmucić rodziców. Ale mowa o dorosłych
chłopcach, o dorosłych pannach! O
dzieciach starszych! O dzieciach, które
są już małżonkami, którzy jeszcze mają
sędziwych niedołężnych, przykutych do
fotela rodziców. Dzieci, wy dorosłe dzieci,
kiedy wasz chory ojciec może zrobić
tylko kilka kroków, opierając się o wasze ramiona, czy
myślicie, że gdy byliście mali, gdy uczyliście się chodzić,
to czepialiście się wówczas jeszcze jego silnych rąk?
Czy przychodzi wam to na myśl? Bo jeśli tak, to nigdy
nie będziecie względem niego niecierpliwi, nerwowi
i bez serca. Wasza stara matka od szeregu miesięcy
leży chora. Dzieci, wy dorosłe dzieci, czy potraficie
za jej bezsenne czuwania, spędzone przy waszym
dziecięcym łóżeczku w ciągu długich, długich nocy,
troskliwie, z miłością siedzieć przy jej łożu? „Czynem
i słowem czcij ojca swego.” (Syr 3, 8) – mówi Pismo
Święte. Cierpliwością! Trzeba, żeby każdy o tych
słowach Pisma Świętego pamiętał, kto ma starych
rodziców!
Kochani Bracia! Przyznać trzeba, że wychowanie
dzisiejsze jest wszechstronne, staranne, daje ono
więcej, niż w czasach poprzednich, jednego mu
tylko brakuje, co nie da się niczym zastąpić: brakuje
mu chrześcijańskiego, religijnego wychowania
rodzinnego. Tak, tego nie potrafimy niczym zastąpić!
Szczęśliwe jest dziecko, które ma religijnych rodziców,
chociażby się borykało z najbardziej dokuczliwymi
trudnościami materialnymi; natomiast wychowywane
w dostatkach, w bogactwie, będzie nieszczęśliwe,
jeśli jego rodzice oderwali się od Boga. Jeśli nie ma w
rodzinie krzyża, krzyża Chrystusowego, tam w mroźne,
lodowe pola zamienia się życie.
Bracia! Pokolenie nieokiełznane, nie szanujące
władzy, puszczone samopas, zniszczy samo

nie będą go zachowywać! I nic im nie można zarzucić!
Jakim prawem żądasz, żeby dziecko szanowało
ciebie, ojca ziemskiego, kiedy sam nie czcisz Ojca
niebieskiego?! Rodzice! Bóg dał wam wspaniałą
godność, tylko nie zrzucajcie jej z waszych skroni!
Kochani Bracia! Treść IV Przykazania świadczy o
niezrównanej mądrości Boskiej. Nie mówi ono: „Kochaj
ojca i matkę swoją”, ale „czcij!”. Bądź więc takim
ojcem, którego by mogło dziecko czcić, pod każdym
względem brać sobie za wzór. Zawsze, we wszystkich
okolicznościach życia służ mu jako wzór i obudzaj
szacunek w jego duszy. Szczęśliwe jest dziecko, które
ma w swoich rodzicach idealny przykład, które strzeże
ich obrazu w swoim sercu, gdyż błogosławiona pamięć
na rodziców będzie dla niego w najcięższych pokusach

aniołem stróżem nawet wtedy, gdyż już mogił rodziców
trudno odszukać. Według czwartego Przykazania,
dzieci powinny szanować rodziców nie tylko dlatego,
że są oni starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni. Nie!
Swoich rodziców, chociażby analfabetów, powinien
szanować nawet najbardziej uczony młodzieniec!
Dzieci w nauce i kulturalnej ogładzie prześcigają nieraz
swoich rodziców, rodzice nie potrafią rozmawiać z
nimi o zagadnieniach filozoficznych, ani na tematy
literackie, może nie znają się na operach Pucciniego…,
ale mimo to powinno się ich szanować! Na czym tedy
opiera się obowiązek czci względem rodziców? Na
nakazie Bożym, na Jego woli! Czwarte Przykazanie
rozpoczyna się w ten sposób: „Jam jest Pan, Bóg twój.
Czcij ojca i matkę swoją!” Bóg jakby mówił: Nie chodzi
tu o to, czy twój ojciec jest zamożny, czy matka jest
miła; ani o to, czy rodzice są mądrzy, filozofowie, mili,
dobrzy, lub też pełni wad, a może nawet grzeszni.
Wszystko jedno! Ja, Bóg żądam szacunku dla rodziców,
żądam niezależnie od okoliczności!
Bracia! Dlatego umieścił Bóg w IV Przykazaniu
subtelny wyraz „czcić” rodziców, a nie tylko „kochać”.
Wystarczy kochać siostrę, brata, bliźniego – ale
rodziców należy czcić! To coś więcej! Dzieci, czcijcie
swoich rodziców! Uczcie się posłuszeństwa! W czasach
obecnych zachwiał się szacunek dla władzy, bez niego
zginie społeczeństwo. Musimy się więc na nowo uczyć
posłuszeństwa. Od kogo, gdzie? Uczmy się u Tego, o
którym powiedziano, że chociaż był Bogiem, jednak był
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siebie, zmarnuje dziedzictwo swoich przodków i
zaprzepaści zbawienie swojej duszy; natomiast dzieci,
wychowywane w bojaźni Bożej i w szacunku dla
rodziców, są fundamentem pod gmach przyszłego
szczęścia ludzkości.
Kochani Bracia w Chrystusie! Wołam do rodziców:
Rodzice, starajcie się dobrze zrozumieć IV Przykazanie!
Jak to? Czy są rodzice, którzy by nie rozumieli IV
Przykazania? Owszem, są! Dziecko jest zagadką,
rebusem, trudniejszym do zrozumienia, niż najbardziej
zawiła szarada; jego wychowanie, to poniekąd i krzyż
i zagadka. Żeby rodzice ten krzyż mogli łatwiej nosić,
żeby rebus rozwiązali szczęśliwie, dlatego Pan Bóg
dał IV Przykazanie. Dziecko jest zastawem zaufania
Bożego, z którego Bóg zażąda od was rachunku!
Zażąda wytłumaczenia z każdego zaniedbania, czy
ojciec kochał swoje dziecko bałwochwalczo, czy
mu wszystko wybaczał, na wszystko pozwalał, czy
wszystkie jego zachcianki spełniał, a tym samym
wypaczył jego charakter, wolę, duszę; zażąda rachunku
i z tego, czy przy mnóstwie różnego rodzaju zajęć
rodzice mieli czas na wychowanie dziecka. Rodzice, nie
zapominajcie, że dziecko ma nie tylko ciało, ale i duszę.
Czy zastanawiacie się nad tym, że Bóg powierzył wam
dusze nieśmiertelne, które kiedyś macie Jemu oddać?
Od was zależy w wielkiej mierze, czy one dojdą do
Boga. Bóg zażąda rachunku z duszy dziecka. Nie myślę
obecnie o tych okrutnych rodzicach, którzy – aż strach
powiedzieć! – nie chrzczą swoich dzieci, ale w wielu
rodzinach wychowanie religijne dzieci ogranicza się
– niestety – tylko do chrztu świętego. A pamiętajcie,
rodzice: Pan Jezus rości sobie prawo do każdego
dziecka. Najmilsza scena z Ewangelii jest ta, kiedy Pan
Jezus zmęczony po całodziennej pracy, wieczorem,
w te słowa się odezwał do apostołów: „Dopuście
dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do
takich bowiem należy królestwo niebieskie.” (Mt 19,
14). Czy mógł Chrystus wyraźniej wskazać na główne
obowiązki wychowawców? Co jest ich pierwszym
obowiązkiem? Dopuścić dzieci do Chrystusa! Czyli
innymi słowy: wychowywać je w duchu religijnym !
Rodzice dzisiejsi – owszem – wychowują, ale nieraz
wychowują bez Boga, kto zaś buduje bez Boga, stawia
dom na piasku! Rodzice, kochajcie swoje dzieci, ale nie
ze szkodą dla ich dusz!
Bracia! Czy chcecie mieć dobre dzieci? Czy chcecie,
byście w ich oczach mogli ujrzeć głębię duszy? Chcecie
dzieci bez skazy, które by nie uległy pokusom wieku
dojrzewania? Chcecie dzieci, które by przestrzegały IV
Przykazanie? Więc szanujcie ich dusze, wychowujcie
je z Bogiem, wychowujcie je w duchu trzech myśli
jednego z niemieckich poetów: „Bóg jest moim celem,
Bóg jest moim świadkiem, Bóg jest moją nagrodą!”
Amen!

O ZACHOWANIU SIĘ
W KOŚCIELE: DZIECI
I ICH RODZICE
Zapewne wszyscy powinni wiedzieć, że kościół to
Dom Boży, w którym obowiązują szczególne zasady
zachowania powagi i modlitewnego skupienia.
Obserwacje wielu z nas niestety wskazują, że nie
zawsze potrafimy w kościele właściwie się zachować i
na dodatek nie dostrzegamy w swym postępowaniu
żadnych uchybień.
Pamiętajmy, że naszym zachowaniem w kościele
powinniśmy świadczyć o tym, że przyszliśmy
na spotkanie z miłującym nas Bogiem. Stąd
zrodził się pomysł, by w kilku krótkich artykułach
przedstawić „ABC zachowania się w kościele”. Na
początek omówimy, na konkretnych przykładach
zaobserwowanych w naszej parafii, zachowanie się
dzieci i ich rodziców podczas Mszy św.
- Obrazek 1: W progu kościoła dzieci głośno
szturmując wejście, przepychają się i biegną do ławek
zajmując dogodne miejsca.
- Obrazek 2: Podczas Mszy św. dzieci, zwłaszcza te
małe 2 – 4 letnie, biegają tam i z powrotem z jednej
strony przed prezbiterium na drugą stronę, a rodzice
podążają za nimi i tak trwa ta zabawa niekiedy przez
cały czas sprawowania liturgii. Dużym obiektem
zainteresowania dzieci są znicze zapalane przed
obrazem Matki Bożej, a w okresie Bożego Narodzenia –
szopka i aniołek mówiący głośno „Bóg zapłać”.
- Obrazek 3: Znudzony dzieciak wyjmuje z torebki
mamy maskotkę (miś, samochodzik itp.) i zaczyna się
nią bawić, potem wyciąga soczek i go pije, przegryzając
kruchym ciasteczkiem, a na koniec, ku zadowoleniu
rodziców, zajmuje się lizaniem lizaka.
- Obrazek 4: Siedzę w ławce (ja, starszy pan) i nie
mogę się skupić, gdyż przede mną siedzi dziewczynka
w czapce przypominającej głowę tygryska, a za mną
inna dziewczynka z wielkim zapałem kopie w oparcie
ławki, a w kilku innych miejscach kościoła małe
dzieci płaczą i krzyczą, skutecznie zagłuszając słowa
wypowiadane przez kapłana.
Wystarczy!

A oto kilka rad i reguł dla rodziców:

1. Przed pójściem do kościoła uświadamiamy
dzieciom, nawet tym najmniejszym, gdzie i po co
idziemy. Uczmy dzieci, że kościół jest Domem Bożym,
a nie podwórkiem i placem zabaw. Mówmy im, jak
powinny się w kościele zachowywać i czego im nie
wolno robić.
2. Przychodzimy do kościoła na spotkanie z
Bogiem, Z tej okazji ubieramy się godnie i elegancko,
ale skromnie. Tak samo ubieramy dzieci, nie robimy z
nich Myszki Miki czy lalki Barbie.
3. Za zachowanie dzieci odpowiadają rodzice. Nie
pozwalajmy dzieciom, by płaczem czy bieganiem
zakłócały przebieg Mszy św. Nie pozwalajmy
dzieciom na chodzenie po kościele, rozmowy z innymi

P.S.

Czytając tekst tego rozważania sprzed 100 lat
można powiedzieć, że nie utraciło ono nic ze swej
aktualności. Może dziś jest ono nawet jeszcze bardziej
aktualne, kiedy w wielu domach podważany jest
autorytet Kościoła, ale także władzy świeckiej, szkoły,
co obniża często autorytet samych rodziców. (SD)
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dziećmi, bieganie, siedzenie lub leżenie na posadzce,
przynoszenie zabawek itp.
Jeżeli nie potrafimy uspokoić płaczącego lub
dokazującego dziecka, to wychodzimy z nim do
kruchty lub przed kościół. Tam, przed kościołem,
pozostańmy w modlitewnym skupieniu i nie
rozmawiajmy i nie spacerujmy.
4. Jak się okazuje, nie dla wszystkich jest oczywiste,
że w kościele nie można niczego jeść. Nawet małym
dzieciom nie dajemy nic do jedzenia, jest na to miejsce
poza kościołem. Tylko w sporadycznych przypadkach
dopuszczalne jest przyjmowanie wody i lekarstw.
5. W kościele powinniśmy skupić się wyłącznie na
Bogu. Nie rozmawiamy ze znajomymi, nie rozglądamy
się i nie witamy z kolegami. Wyłączamy telefony
komórkowe. Siedzimy lub stoimy, klękamy a nie
kucamy (!), nie trzymamy rąk w kieszeni itp.
6. W kościele obowiązuje nas godna postawa.
Śledźmy uważnie przebieg Mszy św., aktywnie w niej
uczestnicząc. Starajmy się we właściwych momentach
wstawać i klękać, a także włączać się do śpiewu.
Znak krzyża wykonujemy w sposób czytelny, jako
znak naszej wiary i miłości. Przekazując sobie znak
pokoju ograniczmy się do najbliższych sąsiadów, a
nie biegajmy po kościele w przesadnej serdeczności.
Przystępując do Komunii Świętej czynimy to z pełnym
szacunkiem i pokorą.

w Syna Bożego” (2013/2014), „Nawróćcie się i wierzcie
w Ewangelię” (2014/2015), „Nowe życie w Chrystusie”
(2015/2016). Obecnym wezwaniem do modlitwy,
refleksji i pracy są słowa: „Idźcie i głoście” (2016/2017).
Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem
nawiązującym do liturgii chrztu. Były to kolejno:
świeca, krzyż i woda, zaś obecnie – biała szata oraz
olej.
Proponowany program jest czwartym, ostatnim
rokiem realizacji cyklu: „Przez Chrystusa, z
Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa”. Potrzebna jest więc kontynuacja działań
z lat poprzednich, czyli dalszego przeprowadzania
rekolekcji kerygmatycznych w parafiach, biblijnego
ożywiania
duszpasterstwa
oraz
prowadzenia
rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłych przed
chrztem dziecka, dążenia do dojrzałości w wierze przez
nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym
oraz życie w radości i nadziei. Dalej należy odkrywać
duchowość chrzcielną i żyć nią w codzienności.
Ostatni etap programu duszpasterskiego będziemy
przeżywać pod szczególnym patronatem Matki
Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień.
Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w
naszej Ojczyźnie, w naszej parafii przesłanie Fatimy.
Wyzwaniem staje się dla nas także Rok św. Brata
Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu
Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego
Boga”. I wreszcie – 300. rocznica koronacji obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej także jest okazją do zaproszenia
Matki Bożej do grona orędowników najbliższego czasu.
W naszej parafii do tych jubileuszów przygotowujemy
się poprzez spotkania w każdą środę na Nieustającej
Nowennie.
Przed nami zatem rok owocowania. Istotne jest,
żeby najpierw wsłuchać się w słowo Boże, by móc
potem iść i głosić. Dlatego w tym roku szczególnie
ważne będą kwestia pochylenia się nad Pismem
Świętym oraz praca duszpasterska związana z
promowaniem duchowości biblijnej, którą zajmują się
m.in. Dzieło Biblijne, Kręgi Biblijne i inne wspólnoty
działające przy parafiach, przygotowujące ludzi do
włączenia się w Liturgię Słowa.
Musimy dołożyć wszelkich starań, aby w głoszenie
Ewangelii zaangażować młodych, zwłaszcza tych
którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży,
by mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z
tymi, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniach
w Krakowie. – Również dzieci mogą przekazywać
dobrą nowinę o narodzinach Zbawiciela. Proszę
zatem rodziców by zachęcili swoje dzieci do udziału w
wydarzeniach parafialnych!
Czy zatem nadchodzący rok liturgiczny przyniesie
ożywienie wiary katolickiej w naszym kraju? W naszej
parafii? Program duszpasterski nie może dać żadnej
gwarancji, że tak się stanie. Jak zwykle, od teorii trzeba
przejść do praktyki. Dlatego każdy z nas powinien te
słowa „Idźcie i głoście”, które Jezus wypowiedział do
uczniów odczytać również w perspektywie swojej
codzienności. To właśnie do mnie Chrystus mówi
– idź i głoś swoją wiarę tam gdzie jesteś w swojej
codzienności! Idź i głoś moją miłość poprzez pełnienie

AS

NOWY ROK LITURGICZNY
I KALENDARZOWY
2017
Programy duszpasterskie nie wnoszą żadnej
rewolucji i nie zmieniają niczego istotnego. Wskazują
jednak na pewne akcenty, porządkują myślenie o
nadchodzącym czasie. Zwykle też starają się nadążać
za najważniejszymi wyzwaniami aktualnych czasów i
nawiązywać do dorobku z przeszłości.

Duchowość chrzcielna

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez
wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło trwającego
cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje
do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą przeżywaliśmy
w 2016 r. Dobrym podsumowaniem minionych
obchodów są słowa przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. –
Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia
o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i
państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie
chrztu przez naszych pierwszych władców, stało
się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej
wiary – powiedział, rozpoczynając cykl, ówczesny
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.
W ciągu minionych trzech lat praca duszpasterska
skupiała się u nas wokół następujących haseł: „Wierzę
18

Matczyne Królestwo, Grudzień 2016
uczynków miłosierdzia! Idź i głoś Moją Ewangelię
szczególnie tam gdzie jej nie ma!
Aby umocnić się do dawania świadectwa –
Chrystusowej Miłości – zachęcamy do żywego
włączenia się w działające grupy przy naszej parafii.
Każdy może znaleźć coś dla siebie i się zaangażować,
czy to w grupę modlitewną, biblijną, Akcję Katolicką,
grupę młodzieżową, scholę. Zachęcamy by, jak
papież Franciszek powiedział do młodzieży, „zejść z
kanapy włożyć wyczynowe byty”, a potem iść i głosić
Ewangelię!.

Kilkanaście lat temu ukazała się we Włoszech książka
Augusto Gueriero, pt. „Szukałem i nie znalazłem”.
Autor tłumaczył w swej publikacji, że nie odnalazł
Boga, mimo że Go szukał. W odpowiedzi znany
zakonnik włoski Carlo Carretto napisał pasjonującą
książkę pt. „Ho cercato e...ho trovato” („Szukałem i...
znalazłem). W książce tej daje świadectwo własnego
szukania Boga. Carretto jest przekonany, że każdy,
kto szczerze i uczciwie szuka Boga, znajdzie Go
z pewnością. Upewnia nas o tym sam Chrystus:
szukajcie, a znajdziecie. Carretto pyta ze zdumieniem:
jak można nie spotkać Boga, który jest miłością, życiem
i światłem? Chyba tylko wtedy, gdy się Go nie chce
szukać.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że po grzechu
pierworodnym kontakt człowieka z Bogiem stał się
trudniejszy. Nie jest on czymś spontanicznym, jak nie
jest czymś spontanicznym szukanie prawdy o sobie
czy dorastanie do miłości. Potrzebna jest szczera wola
i wysiłek szukania. Niektórzy ludzie szukają Boga z
entuzjazmem i fascynacją. Tęsknią za Nim, a ich serce
pozostaje niespokojne i nienasycone, dopóki nie
znajdą Boga. Inni szukają Go z niepokojem. Czasem z
lękiem i zawstydzeniem. Niektórzy nie chcą w ogóle
szukać Boga. Ukrywają się przed Nim. Bardzo się Go
boją. Próbują nie słyszeć głosu własnego sumienia.
Tacy ludzie popadają w rozpacz w obliczu śmierci,
gdyż wtedy już nie można uniknąć spotkania z Bogiem
oraz konfrontacji z prawdą o sobie i o własnym życiu.
Jeśli chcemy zrozumieć samych siebie, jeśli chcemy
zrozumieć tajemnicę własnego istnienia i powołania,
jeśli chcemy do głębi zrozumieć naszą obecną sytuację
życiową, nasze najgłębsze tęsknoty i pragnienia, to
musimy szczerze i odważnie zajrzeć do własnego
wnętrza, aby zobaczyć, czy i w jaki sposób szukamy
Boga w naszym życiu. Szukanie Boga i więzi z Bogiem
to najważniejszy a jednocześnie najbardziej niezwykły
wymiar ludzkiej rzeczywistości. Dotyka tajemnicy
Bożej łaski, tajemnicy człowieka i tajemnicy spotkania.
Spróbujmy się zamyślić nad tą tajemnicą, aby odkryć
na czym polegają dojrzałe więzi z Bogiem, aby takich
więzi się uczyć, aby je w nas strzec i umacniać.
Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że bez
kontaktu z Bogiem ich życie staje się zubożone i
zagrożone a jednocześnie wiele osób przeżywa
duże trudności w budowaniu dojrzałych więzi z
Bogiem. Jedną z takich trudności jest fakt, że kontakt
z Bogiem opiera się na wierze. Tymczasem człowiek
współczesny chciałby opierać własne życie i więzi na
pewności, na dowodach, na wiedzy naukowej. Mówią
mi o tym często ludzie młodzi. Ich rozumowanie jest
następujące: „w kontakcie z człowiekiem opieramy się
na wiedzy i pewności, a w kontakcie z Bogiem musimy
zdobywać się na wiarę. A to jest trudne, gdyż wiąże się
z ryzykiem”. Takie rozumowanie wydaje się słuszne, ale
w rzeczywistości nie jest ono prawdziwe. Opiera się
bowiem na błędnym założeniu, że nasze więzi z ludźmi
nie niosą ze sobą ryzyka i nie wymagają zawierzenia.
Tymczasem nie tylko nasze więzi z Bogiem lecz także
więzi z drugim człowiekiem nie są możliwe bez wiary
i zaufania! Człowiek, który nie ufa drugiemu, staje się
podejrzliwy, a co za tym idzie nie jest zdolny do miłości.

Ks. Łukasz Michalczewski

BYĆ CHRZEŚCIJANINEM
TO KOCHAĆ!
Gdy patrzymy ma katedry czy inne pomniki kultury
przeszłości, to wpadamy w zachwyt i zdumienie,
że człowiek był w stanie stworzyć takie arcydzieła.
Świadczą one o pięknie i głębi jego świata duchowego
i o jego więzi z Bogiem. Są znakiem wewnętrznej
harmonii, wytrwałości, cierpliwości człowieka tamtych
czasów. Dzisiejszy człowiek dysponuje wspaniałą
techniką, a mimo to nie tworzy takich arcydzieł. Brakuje
mu wewnętrznego bogactwa, więzi miłości, dojrzałej
hierarchii wartości, wewnętrznej ciszy, głębokiej
duchowości, zamyślenia. W człowieku naszych czasów
gwałtownie rośnie natomiast suma napięcia i lęku.
I to nie tylko między wrogimi narodami, ale także
w kręgu najbliższych, w rodzinie a nawet w sercu
poszczególnych ludzi. W konsekwencji obserwujemy
dramatyczny wzrost alkoholizmu i narkomanii. Coraz
więcej jest przemocy fizycznej i emocjonalnej. Coraz
więcej zaburzeń i chorób psychicznych. Coraz więcej
rozwodów i samobójstw.
Dzieci bardzo często mówią, że tęsknią za miłością
ze strony rodziców, za poczuciem bezpieczeństwa.
Także dorośli przeżywają głód miłości i więzi, ale
oni zwykle wstydzą się do tego przyznać. Nawet
przed samym sobą. Człowiek współczesny zgłębia
tajemnice przyrody i kosmosu. Żyje w coraz większym
dobrobycie materialnym. Coraz mniej jednak rozumie
samego siebie. Coraz bardziej zagłusza w sobie
prawdę i miłość. Jest coraz bardziej biedny psychicznie
i duchowo. Aspiruje do wolności i niezależności, a
jednocześnie popada w różnego rodzaju uzależnienia
od ludzi, rzeczy czy substancji chemicznych. Coraz
częściej wyrządza krzywdę sobie i innym. Warto
więc stawiać samemu sobie i naszym wychowankom
pytanie: czy ja też odkryłem jak ważne są dla mnie
więzi z Bogiem? Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to
warto postawić sobie drugie pytanie: jakie są moje
więzi z Bogiem? Dotykamy tutaj największej tajemnicy
ludzkiego serca. Bo jakże wielką tajemnicą są więzi
między ludźmi. Tym bardziej niezwykłe i tajemnicze
jest spotkanie człowieka ze swoim Stwórcą.
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Stąd mamy dzisiaj rozwody, konflikty i trudności
szczególnie w małżeństwie, jak również pojawiający
się kryzys tzw. przyjaźni.
To, że drugi człowiek mnie kocha, że chce mnie
chronić i szanować, że jest wobec mnie szczery, że
chodzi mu o moje dobro - to wszystko nie podlega
dowodom! Tutaj nie można nigdy osiągnąć pewności!
Drugi człowiek może mi jedynie dawać znaki przyjaźni
czy szczerości. Ale jego wnętrze, jego motywacje, jego
nastawienie do mnie pozostaje przede mną zakryte.
Mogę jedynie uwierzyć w szczerość jego znaków i
na tej wierze budować z nim więzi. Albo mogę nie
uwierzyć i pozostać samotny, zalękniony, nieufny
wobec wszystkich.
Podobnie przedstawia się sprawa naszych więzi z
Bogiem. Bóg daje nam znaki swojej obecności i swojej
miłości: w spotykanych osobach, w wydarzeniach, w
głosie naszego sumienia. Jeśli mamy otwarte oczy
i wrażliwe sumienie, to odkrywamy, że cały świat
i całe nasze życie jest wypełnione Jego znakami.
A największym znakiem jest Jezus Chrystus, w
którym stało się możliwe dosłownie zobaczyć Boga
i bezpośrednio doświadczyć Jego miłości. Wbrew
pozorom więzi z Bogiem wymagają chyba mniejszego
wysiłku wiary niż więzi z ludźmi, bo drugi człowiek
daje nam często sprzeczne znaki, które nas niepokoją:
czasem okazuje nam życzliwość i przyjaźń, a za
chwilę ten sam człowiek potrafi dawać znaki agresji,
obojętności czy egoizmu. Tymczasem Bóg obdarowuje
nas zawsze miłością i prawdą. Ale Jego znaki docierają
tylko do tych, którzy mają oczy i chcą widzieć, mają
uszy i chcą słyszeć. Warto postawić sobie pytanie: czy
ja jestem świadomy, że nie tylko więzi z Bogiem lecz
także więzi z człowiekiem oparte są na wierze? Czy
jestem świadom, że z nikim nie mogę zbudować więzi,
które nie wymagałyby wiary i zaufania? Czy jestem
człowiekiem zdolnym do obdarowania innych moim
zaufaniem? A może nie ufam nawet samemu sobie?
Wtedy nie potrafiłbym zaufać nikomu: ani Bogu ani
żadnemu człowiekowi.
Gdy przy okazji różnych spotkań z młodzieżą
przedstawiam sygnalizowane powyżej wyjaśnienia,
to większość słuchaczy przyznaje dosyć łatwo, że
rzeczywiście nie tylko kontakt z Bogiem ale także
kontakt z człowiekiem opiera się na wierze i zaufaniu.
Niektórzy mówią wtedy o innej trudności: „wprawdzie
także w kontaktach międzyludzkich jesteśmy skazani
na wiarę, ale człowieka możemy zobaczyć, możemy
go dotknąć, a Bóg pozostaje dla nas niewidzialny.
To bardzo utrudnia nawiązanie z Nim kontaktu”.
Również to stwierdzenie jest błędne w tym sensie, że
sugeruje, iż nasze więzi z drugim człowiekiem opierają
się wyłącznie na tym, co widzialne. Tymczasem także
więzi z człowiekiem opierają się głównie na tym, co
niewidzialne!
Jakże pięknie i poetycko wyraża tę prawdę A.
de Saint-Exupery, opisując więzi między lotnikiem
a Małym Księciem: „Ponieważ Mały Książę był
senny, wziąłem go na ręce i poszedłem dalej. Byłem
wzruszony. Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb.
W świetle księżyca patrzyłem na blade czoło, na
zamknięte oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem

i mówiłem sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną
powłoką. Najważniejsze jest niewidoczne. To, co mnie
wzrusza najmocniej w tym małym śpiącym królewiczu,
to jego wierność dla kwiatu, to obraz róży, który świeci
w nim jak płomień lampy nawet podczas snu.”
Bylibyśmy bardzo powierzchownymi ludźmi,
gdyby łączyło nas z innymi ludźmi tylko to, co jest w
nich widzialne, czy gdybyśmy kochali w nich tylko to,
co widzialne. Oznaczałoby to w praktyce, że kocham
jedynie ciało, fizyczność człowieka, jego pieniądze,
dom, samochód. Tymczasem podstawą miłości i
więzi - także między ludźmi! - jest to, co niewidzialne:
wnętrze danego człowieka, głębia świata, który w
sobie nosi i pielęgnuje, jego system wartości, który w
nim świeci nawet, gdy on nic nie mówi, jego przeżycia
i wrażliwość, jego postawa wobec innych, jego
wewnętrzna dyscyplina i osobowość, stawiane sobie
wymagania, jego zdolność do miłości i wierności, jego
szlachetność i uczciwość w szukaniu prawdy, jego
intencje i motywacje, którymi się kieruje.
Tam więc, gdzie w grę wchodzą więzi i prawdziwa
miłość, tam najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu. Także w świecie widzialnych ludzi! To, że Bóg
jest niewidoczny dla naszych oczu, nie przekreśla
więc możliwości doświadczenia Jego istnienia i Jego
obecności w naszym życiu. Warto więc sobie postawić
pytanie: czy ja potrafię dostrzegać i doświadczać
jedynie tego, co jest widzialne dla oczu? Gdyby tak
było, to rzeczywiście nie byłbym w stanie nawiązać
kontaktu z Bogiem i żyć w Jego obecności. Ale wtedy
nie byłbym też w stanie nawiązać prawdziwego
kontaktu z drugim człowiekiem. W świecie osób to,
co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Kluczem
do zrozumienia tej tajemnicy jest nasza modlitwa.
Słuchając Boga w czasie modlitwy mamy szansę
lepiej poznać i zrozumieć nasze powołanie do życia
w miłości i prawdzie, a opowiadając Mu o tym, co się
w nas dzieje, możemy głębiej i uczciwiej spojrzeć
na nasze obecne życie. Taka modlitwa staje się
początkiem nawrócenia. Nawrócenie bowiem zaczyna
się od refleksji nad własnym życiem w obliczu Boga.
Bez refleksji nie sposób zmienić życia. Sama jednak
refleksja nie wystarczy. Gdyby bowiem nie była to
refleksja dokonana wobec Boga, to prowadziłaby
raczej do rozpaczy i rezygnacji niż do nawrócenia.
Owocem dojrzałej modlitwy jest więc wysiłek
nawrócenia. Prawdziwe nawrócenie zaczyna się
od uznania prawdy o sobie w obliczu Boga i od
głębokiego żalu za popełnione grzechy. Ale to jest
dopiero początek nawrócenia. Wymaga ono następnie
szczerej decyzji i wysiłku, by już więcej nie grzeszyć, a
także by zadośćuczynić tym, których się skrzywdziło.
Ale i to nie wystarczy. Nawrócić się w pełni to znaczy
nauczyć się kochać. Unikanie grzechów to zbyt mało,
gdyż naszym powołaniem jest coś znacznie większego:
życie w miłości i prawdzie. Ponadto tylko wtedy,
gdy kochamy, mamy realną szansę, by już więcej nie
grzeszyć. Innymi słowy nawrócić się, to odkryć, że
uczciwa i szczera miłość jest najkrótszą drogą do pełni
życia, do bogatej samorealizacji, do szczęścia na miarę
najgłębszych tęsknot ludzkiego serca.
Ks. Łukasz Michalczewski
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POZIOMO:
1). ...„Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie
wyklęty…”... (1 Kor 16, 22); 5). Król, za którgo
panowania narodził się Jezus Chrystus; 8). ...„Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał… wieczne”… (J 3, 16);
11). …„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby...
zła”... (1 Ts 5, 22); 12). Miejsce narodzenia
Zbawiciela; 14). Grudniowa Święta; w polskiej
tradycji od jej uroczystości rozpoczynano
trwające do Bożego Narodzenia przepowiadanie
pogody przyszły rok; 16). Święcone w dzień św.
Jana, Apostoła i Ewangelisty; 17). Uroczysta Msza
św. odprawiana w nocy 24 na 25 grudnia; pierwsza
msza Bożego Narodzenia; 19). Pod wigilijnym
obrusem symbolizuje ubóstwo stajenki, w
której narodził się Syn Boży; 20). ...„Naraz stanął
przy nich... Pański i chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli”... (Łk2,
9); 21). Dziesięć przykazań Bożych;

Świętego patrzył na... i ujrzał chwałę Bożą i
Jezusa, stojącego po prawicy Boga”... (Dz 7,
55); 4). Czas przygotowania do Swiąt Bożego
Narodzenia; 6). ...„Światłem ciała jest...”... (Mt 6,
22); 7). „...Jeden z Siedmiu Kościołów Apokalipsy;
kościół potrzebujący nawrócenia (Ap 2, 12-17);
9). ...„W tej samej okolicy przebywali w polu
pasterze i trzymali... nocną nad swoją trzodą”...
(Łk 2, 8); 10). Bóg wyjął je Adamowi, by stworzyć
Ewę, matkę rodzaju ludzkiego; 13). ...„A wszyscy,
którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali
się mu uważnie i zobaczyli... jego, podobną
do oblicza anioła”... (Dz 6, 15); 14). ...„Podczas
gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,...
i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”...
(J 1, 17); 15). ...„Czyż nie wiecie, że... wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a
którego macie od Boga, i że już nie należycie do
samych siebie?”... (1 Kor 6, 19); 18). Syn Elżbiety i
Zachariasza; prorok wzywający do nawrócenia i
poprzednik Pański.

PIONOWO:
1). ...„...Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie”...
(Mt 1, 19); 2). Sumienia; jest jedym z warunków
dobrej spowiedzi; 3). ...,,A on pełen Ducha

Krzyżówkę nadesłała
Pani Halina Herzog z Dziekanowic. Dziękujemy.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać
do 20 grudnia 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 października 2016)
Matko Boża proszę Cię o to by mój kontakt i moja się dalej; Matko Kochana, bardzo proszę Cię o
znajomość z Pauliną, przetrwały mimo rozstania, zdrowie i szczególną opiekę dla mojego taty Jana
mimo przeszkód, mimo przeciwności, mimo na każdy dzień, a zwłaszcza teraz po śmierci jego
wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do mnie żony a mojej mamy. Bądź przy nim Matko zawsze,
i rozmawiać ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy dodaj mu sił na dalsze lata; Proszę o modlitwę za
potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele, znaleźć mnie o znalezienie osoby z którą mógłbym spędzić
wspólny język, porozumieć się. Proszę Cię o to życie. Poznałem pewną dziewczynę, ale nie wiem
byśmy mogli znów razem pracować. Uczyń mnie co mam robić dalej. Wiem, że sam mogę niewiele.
choć trochę szczęśliwym; Prośba o modlitwę w Proszę nie opuszczać mnie w tej sprawie. Proszę o
znalezieniu dobrego przewodnika duchowego i dłuższą modlitwę. Za wszystko dziękuję; O zdrowie
dobrego spowiednika i moje nawrócenie; Matko dla bliskich osób; Matko Nieustającej pomocy
Boża wyproś proszę u Twojego Syna cud w pewnej Błagam weź w opiekę moją córkę Anię pomóż jej
intencji.; Proszę o modlitewne wsparcie mnie w w załatwieniu to mieszkania błagam bo te warunki
sprawie sądowej, która odbędzie się 28 listopada jakie ma to nie do życia z dzieckiem weź tę wdowę
błagam cię o najdroższa Matko miej mię w opiece. i sierotę w swoją opiekę prosi matka; Proszę o
Twoja czcicielka; Matko Boża Dziekanowska modlitwę o nawrócenie mojego męża i uratowanie
proszę Cię z ufnością o uzdrowienie z choroby małżeństwa. Bóg zapłać. Małgorzata; Proszę wręcz
mnie i syna oraz o właściwych i doświadczonych błagam Matko Przenajświętsza o zdrówko dla
lekarzy. Proszę też o położenie kresu występkom; mojego cztero-letniego wnusia Mikołajka ulecz
O oczyszczenie z zarzutów , odzyskanie godności go cudownie błagam na kolanach o to Matko
i dobrego imienia w pracy i sąsiedztwie. Aby szef Boża. Dziękuję za modlitwę; Mateczko, Ty wiesz
mnie docenił a współpracownicy się do mnie co się dzieje w moim sercu, jak bardzo potrzebuję
przekonali; Błagam o wsparcia modlitewne w Twojej pomocy. Mateczko Najukochańsza wstaw
int.: beznadziejnych dramatycznych sytuacji się za mną u Twojego Syna. Uproś mi proszę
Doroty, Andrzeja. O Boże ratunki; Matko Boża Boże zmiłowanie. Nie opuszczaj mnie Mateczko!
proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa, aby Tak bardzo potrzebuję Twojej matczynej opieki!
odrodził, uzdrowił i połączył na nowo rozwiązane Matko Boża proszę Cię o to by mój kontakt i moja
małżeństwo Agnieszki i Michała, zesłał łaskę znajomość z Pauliną, przetrwały mimo rozstania,
powrotu miłości. Proszę, by miłość, która nas mimo przeszkód, mimo przeciwności, mimo
połączyła przed laty odrodziła się w nas na nowo, wszystko. By Paulina zaczęła odzywać się do mnie
abyśmy powrócili do siebie; Matko Boża proszę i rozmawiać ze mną. Żeby mnie polubiła. Żebyśmy
Cię w intencji uleczenia z choroby nowotworowej potrafili rozmawiać ze sobą jak przyjaciele, znaleźć
i powrotu do zdrowia dla Mamy Stanisławy (aby wspólny język, porozumieć się. Proszę Cię o to
nie musiała mieć kolejnej operacji, chemioterapii byśmy mogli znów razem pracować. Uczyń mnie
i radioterapii), mogła jeszcze cieszyć się życiem i choć trochę szczęśliwym; Matko Dziekanowska
zdrowiem; Dziękuje Mateńko za otrzymane łaski czuwaj nad Leszkiem.
i proszę Mateńko o znalezienie dobrej normalnej
pracy, stażu dla Ali, wyjście z fobii, leków, depresji,
nerwicy natręctw dla niej, pogodzenie się z wolą
Bożą ,wyjście z choroby samotności, cierpienia
dla Ali oraz dobrego męża szczera miłość bym
miała szczęśliwą rodzinę; Proszę o zdrowie, zgodę,
miłość szacunek, zrozumienie cierpliwość pokorę
w chorobie w problemach dla Ali, Joli i Krzyśka,
spokój dobro w ich domu oraz dobre spędzanie
czasu, żebyśmy zawsze szli z Bogiem przez życie,
Ofiarodawcy naszego Sanktuarium: Marcin Biernat
dobrą budowę domu, dobrych sąsiadów, wyjście
–
Sieraków;
Kazimierz Rakoczy – Jankówka; Elżbieta
z problemów, nałogów, bezpieczeństwo, dobrych
i
Zbigniew
Kosałka
- Sieraków; Józefa Maćkowska –
ludzi dla Ali, Joli i Krzyśka; Maryjo za Twoim
Sieraków;
Mieczysław
Poznański
– Sieraków, Maria Świstek wstawiennictwem proszę o poprawę moich
Rudnik;
Aleksandra
Maria
Bruchnalska
- Rudnik. Bóg zapłać.
stosunków z pokłóconymi ze mną osobami, spraw
ks. Dariusz Firszt
by Maria odezwała się do mnie, żebyśmy przyjaźniły

Dobroczyńcy Sanktuarium

22

Matczyne Królestwo, Grudzień 2016

Z życia Parafii...
Dnia 6.11.2016
40. Igor Łukasz Biernat z Sierakowa
Chrzestni:
Łukasz Głowacz z Sułkowa
			
Janina Czernik z Walii
Dnia 13.11.2016
41. Oliwier Aleksander Ziółek z Jankówki
Świadkowie chrztu: Mirosław Grochal z Krakowa
		 Małgorzata Ziółek z Lipnicy Murowanej

38. + Stanisław Czajczyk,
ur. 13.02.1969 zm. 21.10.2016
39. + Franciszek Kmiecik,
ur. 8.07.1931 zm. 29.10.2016
40. + Michał Czajczyk,
ur. 7.08.1933, zm. 26.10.2016
41. + Stanisława Serafin,
ur. 16.10.1934, zm. 31.10.2016
42. + Ludwik Marszalik,
ur. 4.04.1931, zm. 21.11.2016
43. + Maria Szewc,
ur. 16.01.1925, zm. 23.11.2016

DYŻUR W SANKTUARIUM
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.
9.12.- 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.
01.01.- 07.01 z Nowej Wsi spod nr: 102, 97, 71, 115,
75, 101, 95, 83, 100, 68, 108, 67, 23, 32, 21.
08.01.- 15.01 z Nowej Wsi spod nr: 56, z Sierakowa:
101, 179, 176, 63, 72, 156, 75, 134, 165, 152.
16.01.- 22.01 z Nowej Wsi spod nr: 52, 34, 14, 82, 70,
77, 37, 13, 11, 117,. 55, 28.
23.01.- 29.01 z Nowej Wsi spod nr: 10, 62, 43, 86, 9, 8,
87, 88, 57, 69, 110, 49, 107.
30.01.- 05.02 z Nowej Wsi spod nr: 7, 84, 76, 60, 60A,
48, 109, 53, 5, 54, 72, 96, 64, 90.
06.02.- 12.02 z Bieńkowic spod nr: 24, 44, 72, 9, 94,
37, 67, 104, 139, 96, 111, 69.
13.02.- 19.02 z Bieńkowic spod nr: 75, 11, 42, 35, 13,
57, 10, 34, 8, i z Nowej Wsi: 19, 27.
1
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