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1 I 2017 R. UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

św., które odprawimy jak w każdą niedzielę o
godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 16.00.

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i
rozważała je w swoim sercu... (Łk 2, 19).
Maryja na pewno była wyczerpana. Najpierw
długa podróż. Potem poczucie lęku i zawodu, gdy
zamykały się przed Nią kolejne drzwi. Następnie
bóle porodu w ubogiej stajni, tylko z mężem przy
boku. Wreszcie opowiadający o anielskich wizjach
pasterze, którzy wpatrywali się ciekawie w Jej

5 I 2016 R. PIERWSZY
CZWARTEK MIESIĄCA

Trwając w radości Bożego Narodzenia
zapraszamy o godz. 20.00 na wieczór św. Jana
Pawła II. Będziemy się modlić o dobre przeżycie
kolejnego roku.

6 I 2017 R. UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych
świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od
III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec

nowo narodzone Dziecię. Spotykając Maryję na
progu nowego, pełnego niepewności etapu w
Jej życiu, widzimy Ją zatopioną w modlitewnej
refleksji. Nie narzeka na swoją trudną sytuację. Nie
zamartwia się o przyszłość. Nie żyje przeszłością.
Rozważa wszystkie wydarzenia, odnajdując w
każdym z nich rękę Pana. Postawa Maryi jest
wzorem do naśladowania dla nas wszystkich,
rozpoczynających nowy rok kalendarzowy.
Maryja, kobieta refleksji i kontemplacji, potrafiła
w każdej sytuacji zwracać się w swoim wnętrzu
do Boga, szukając Jego mądrości i prowadzenia.
Umiała kontemplować wydarzenia swego życia,
otwarta na Bożą obecność, chroniącą Ją od lęków i
niepokojów, które mogłyby Ją przygnębić.
W tym dniu zapraszamy wszystkich na Msze

IV wieku. Słowo „Epifania” znaczy „objawienie”.
Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie,
przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym,
z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale
i poganom okazuje Bóg Syna Swego. Już Izajasz
proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy,
do której „napływa mnogość pogan, złoto i
kadzidło przynosząc”. W dzisiejszym dniu czcimy
objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony
Bóg objawił się poganom w osobach Mędrców,
narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie
i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie
Galilejskiej.
W tym roku można nabyć sobie kredę i
kadzidło od parafialnego komitetu Organizacji
ŚDM. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach
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mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery
te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W
średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis
„C+M+B” (imię Kacper po łacinie pisane jest przez
C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus
błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem
benedicat). Dom kropi się wodą święconą, a
spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem
modlitwy.
W tym roku święto to przypada w środę: Msze
Święte jak w niedzielę o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i o
16.00.

Dziadka. Zapraszamy wszytkich wnuków i wnuczki
oraz dziadków na wspólną modlitwę 18 I 2016 r. o
godz. 17.00, gdzie podczas Nieustającej Nowenny
będziemy polecać szczególnie wszystkie Babcie i
Dziadków opiece Matki Bożej Dziekanowskiej.

O ZACHOWANIU SIĘ W KOŚCIELE:

IDZIEMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ
Trzecie przykazanie Dekalogu nakazuje nam
katolikom święcić dzień Pański.
Niedzielna
celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi
centrum życia Kościoła, zaś świętowanie niedzieli
jest wypełnieniem przepisu moralnego w
sposób naturalny wpisanego w serce człowieka
(KKK 2176). Nie tyle z obowiązku, ale z potrzeby
serca powinniśmy dzień święty święcić poprzez
uczestnictwo we Mszy Świętej. Nie trzeba chyba
przypominać, że dobrowolne zaniedbywanie tego
obowiązku jest grzechem ciężkim. Nieobecność na
niedzielnej Eucharystii może być usprawiedliwiona
wyłącznie ważnym powodem, np. chorobą.
Niedziela jest nie tylko dniem, w którym
uwielbiamy Trójjedynego Boga i uczestniczymy w
Misterium Paschalnym, ale jest także dniem danym
nam przez Stwórcę, abyśmy mieli czas dla swojej
rodziny i bliskich, by postarać się o dobre uczynki
i posługi względem ludzi chorych i starych, by
wreszcie oddać się refleksji, ciszy i medytacji lub
wartościowej lekturze.
A jak my święcimy dzień Pański? Czy
przypadkiem nie ograniczamy się wyłącznie
do „chodzenia do kościoła”, czyli idziemy na
Mszę Świętą, bo taka jest tradycja. Maszerujemy
w kierunku kościoła, a może tylko w stronę
placu przed kościołem, gdzie najważniejszą
częścią naszego „świętowania” jest spotkanie ze
znajomymi i wymiana poglądów na jakikolwiek
temat. Przychodzimy często do kościoła
niestosownie ubrani, a powinniśmy ubrać się
uroczyście, ale skromnie. Czy to tak trudno
zrozumieć, że krótkie spodnie u mężczyzn,
wyciągnięte i niedbałe swetry, wytarte dżinsy,
leginsy u dziewczyn i kobiet, spódnice wielkości
tasiemki, kusy i do tego pomięty podkoszulek
lub króciutkie bluzki ukazujące gołe brzuchy, albo
przeświecające sukienki i dekolty „po sam pas”, są
przejawem nie tylko braku dobrego smaku oraz
wychowania, ale przede wszystkim zgorszeniem
i brakiem szacunku dla Gospodarza i dla bliźnich.
Pamiętajmy, że diabeł potrafi kusić i w kościele.
Św. Franciszek Salezy w dziele „Filotea
czyli droga do życia pobożnego” tak pisał „o
stosowności stroju”: ”Święty Paweł chce, żeby
pobożne kobiety (to samo jednak stosuje się do
mężczyzn) ubierały się stosownie, z zachowaniem

8 I 2017 R. NIEDZIELA

W niedzielę po uroczystości Objawienia
Pańskiego (tzw. święta Trzech Króli) przypada
święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres
świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej
tradycji tego święta należy szukać w liturgii
Kościoła wschodniego, ponieważ chrzest Jezusa
nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego
święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z
23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia,
w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie
chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma
kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten
dzień, jako święto Chrztu Pańskiego.
W tym dniu szczególnie pamiętajmy o
dziękczynieniu za dar Sakramentu Chrztu Św.
Pomódlmy się za wszystkich, którzy nas do tego
sakramentu doprowadzili.

11 I 2017 R. WIECZORNE
CZUWANIE Z MATKĄ BOŻĄ

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się
wieczorem na czuwaniu wraz z Maryją. W tym
miesiącu, będziemy szczególnie prosić o jedność
wszystkich chrześcijan. Program czuwania będzie
następujący:
godz. 17.00 Msza Święta. Po Mszy św. Różaniec
prowadzony przez Róże: Róża Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża Najświętszej Rodziny, Róża Św.
Józefa, Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Róża
Matki Bożej Dziekanowskiej, następnie Adoracja
prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 19.00
Msza Święta, a po niej procesja Maryjna - prosimy
przynieść świece.

20 I 2017 R. KORONKA DO
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 będzie
Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Tę koronkę odmawiamy w intencji naszych
ofiarodawców, naszych dobroczyńców.

MODLITWA ZA BABCIE I DZIADKÓW

21 stycznia przypada wspomnienie św.
Agnieszki, dziewicy i męczennicy. W tym dniu
obchodzony jest Dzień Babci, a 22 stycznia - Dzień
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skromności i umiaru. Stosowność stroju i
związanych z nim ozdób wiąże się z materiałem,
fasonem i dbałością. Jeśli chodzi o dbałość, to
powinniśmy ją zachowywać prawie zawsze tak
samo, na ile to możliwe nigdy nie pozwalając
sobie, żeby nasze ubrania nosiły jakieś ślady brudu
czy wynikającego ze skąpstwa zużycia. Dbałość
zewnętrzna odzwierciedla w jakiś sposób ułożenie
wewnętrzne. Takiego ułożenia w wymiarze ciała
Bóg wręcz domaga się u tych, którzy zbliżają się
do Jego ołtarzy i pełnią główną rolę w zakresie
pobożności. Co do materiałów i fasonów ubrań,
ich stosowność rozpatrywać należy zależnie od
okoliczności – czasu, wieku, cech osoby, rodzaju
towarzystwa, okazji. Zwykle ubierzemy się
lepiej w dni uroczyste, wedle rangi dnia, jaki jest
świętowany; natomiast w dni pokuty, jak Wielki
Post, zdecydowanie się od tego powstrzymamy. Na
wesele założymy strój właściwy na taką okazję, na
pogrzeb – ubranie żałobne (…) Ubieraj się dobrze.
Nigdy nie noś rzeczy, które na ciebie nie pasują
czy są źle dobrane (…) Wystrzegaj się sztuczności,
próżności, dziwactwa i błazenady. Bądź zawsze, na
ile ci się to uda, po stronie prostoty i skromności,
która jest i największą ozdobą piękności i
najlepszym wytłumaczeniem brzydoty.” A gdy
ma się już wiele lat, to tym bardziej nasz ubiór
powinien być elegancki i zarazem skromny.
„Zawsze śmieszni są starzy ludzie, którzy chcą się
upiększać”, (tamże).
Pan Jezus, wyrzucając kupców ze świątyni,
powiedział: „Mój dom ma być domem modlitwy”,
(por. Łk 19, 46). Skromność w ubiorze pomoże nam
się skupić na modlitwie i z każdej Mszy Świętej
wrócimy odmienieni.
Dużym, grzesznym nieporozumieniem jest
spóźnianie się na Mszę Świętą, ale o tym oraz o
właściwym w niej uczestniczeniu w kolejnym,
ostatnim odcinku.

ale również i własną, bo czy można miłować
bliźniego, jeśli się samego siebie nie kocha?
Przecież to jest miarą, daną nam przez Pana
Jezusa: „Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego” (Mk 12, 31). Czego wymaga
Przykazanie „nie zabijaj?” Wymaga, żebyśmy ani
sobie, ani bliźnim nie wyrządzali krzywdy na ciele,
ani na duszy. Wszechmogący Bóg otoczył życie
ludzkie obronnym murem V Przykazania. Skąd
pochodzi ten niezwykły szacunek, że spośród
milionów stworzeń żadnego Bóg nie ceni tak
wysoko, żadnego nie otacza tak troskliwą opieką,
jak człowieka? Odpowiedź daje najpierw Pismo
Święte, mówiąc: „…bo człowiek został stworzony
na obraz Boga.” (Rdz 9, 6). Człowiek stworzony
jest na podobieństwo Boże. Kto targa się na życie
ludzkie, ten porywa się na własność Bożą. To jest
powód, dla którego powinniśmy tak bardzo cenić
życie ludzkie. Życie ludzkie jest warunkiem danym
od Boga w celu uzyskania życia wiecznego. Nikt nie
ma prawa kogoś pozbawiać tego warunku. Bóg
jest Dawcą życia i tylko On ma prawo je odebrać.
Jeśli Bóg tak ogromnie ceni życie doczesne
człowieka, to trzeba się zastanowić, czy nasze
pojęcia, instytucje, zwyczaje z tym się zgadzają.
Trzeba zbadać, czy nasze ustawodawstwo
społeczne, sądowe, lekarskie i międzynarodowe
nie zawiera przepisów sprzecznych z duchem V
Przykazania. Niestety, stwierdzić musimy, że są
ludzie, którzy w małych i w wielkich rzeczach
często sprzeciwiają się V Przykazaniu, że są
również zwyczaje społeczne, poglądy, dążenia,
które godzą w V Przykazanie.
– Nie zabiłem nikogo! – mówi dumnie wielu
ludzi. Zastanów się jednak, jak często możesz
naruszyć to Przykazanie! Krzywdę życiu bliźniego
wyrządza kobieta, która przyjęła na wychowanie
sierotę, by potem bogacić się kosztem jego
żołądka i zdrowia. Szkodę życiu drugiego
wyrządza przekupka, która fałszuje mleko, itp.
A te wszystkie kłótnie? Te ciągłe zatargi między
małżonkami, rodzeństwem, pracodawcą i
robotnikiem! Wszystko to jest grzechem przeciwko
V Przykazaniu. Piąte Przykazanie żąda szacunku
dla życia fizycznego. Jeszcze nikt nie znał tych
haseł, gdy katolicy już budowali mnóstwo
przytułków dla starców, dla nieuleczalnie
chorych i biednych. Życie cielesne? Tak – również
je szanujemy! Szanujemy do tego stopnia, że
cenimy nawet ułomne, stare, nieuleczalnie chore
organizmy, i aż do ostatecznych granic strzeżemy
nikłego promyka życia. „Eutanazja”, czyli zasada
„łatwej śmierci”. Kochani Bracia, na czym ona
polega? W niektórych państwach – niby w imię
miłości bliźniego – zdobywa sobie zwolenników
straszny kierunek, polegający na tym, że po
urzędowym orzeczeniu lekarskim o ciężkim i
beznadziejnym stanie chorego, można stosować
silne, uśmierzające ból narkotyki i trucizny, które

AS

Kazania Biskupa Tihamer’a Toth’a

DEKALOG
„Nie zabijaj”
(wybrane fragmenty)
Bracia! Piąte Przykazanie składa się tylko z
dwóch króciutkich słów: „Nie zabijaj!” Króciutkie
dwa słowa, a jednak – jak zobaczymy – są one
zasadniczym regulatorem całego szeregu
zagadnień życiowych. Człowiek składa się z duszy
i z ciała. Nie wolno wyrządzić krzywdy żadnemu
z tych elementów. Ale twoim obowiązkiem
jest szanować ciało i duszę nie tylko bliźniego,
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by sprowadziły spokojną śmierć i w ten sposób
przerwały pasmo cierpień. Głosiciele tych haseł
za pomocą wzruszających opisów umieją w nas
wmówić, że dla ciężko i nieuleczalnie chorego
człowieka jest dobrodziejstwem, jeśli się go
prędzej uwolni od życia i daremnych cierpień. Cóż
powiedzieć na te zamiary, Szanowni Słuchacze?
Może wielu z was o nich nie słyszało, ale dobrze
być już z góry przygotowanym, by wiedzieć,
jakie stanowisko zająć, gdyby przypadkiem ktoś
u nas chciał szerzyć te okrutne zasady. Tak! Nie
można tego inaczej nazwać, tylko okrucieństwem.
Okrucieństwem, które w pierwszej chwili wydaje
się czynem szlachetnym, osładzającym dolę

się do Boga?! Cierpi bezcelowo? A może kto
potrzebuje śmiertelnego łoża boleści, żeby zadość
uczynić za wiele błędów i upadków swego życia?
Może przez te cierpienia odpokutuje część mąk
czyśćcowych! Może w tym cierpieniu Pan udzielił
mu łaski, o którą jeden wielki święty tak gorąco
błagał: „Panie, tu pal, kraj, karz, tylko tam bądź dla
mnie miłosierny!” (Św. Augustyn).
Bracia! Kto, powodując się źle pojętą litością,
skraca życie ciężko choremu, wyrządza mu jak
najgorszą przysługę. Wolno łagodzić cierpienie
chorego odpowiednimi środkami, chociażby go
to pozbawiło przytomności, nawet choćby nieco
przybliżyło śmierć, ale zabić go wprost nigdy nie

bliźniego. Przeciw eutanazji musimy się poważnie
zastrzec najpierw z czysto ludzkich, ziemskich
względów. Musimy wskazać na nieprzewidywalne
objawy zła, które mogą mieć miejsce przy
stosowaniu metod „dobrej śmierci”, bądź to z
powodu ograniczoności wiedzy ludzkiej, bądź też
z tego powodu, że podłość ludzka nie zna granic.
Tak, wiedza ludzka jest ograniczona! Czy nie znacie
ludzi, których lekarze uznali już za straconych, a
których mimo to do dziś dnia spotykamy na ulicy?!
A jeśli do rozumowych racji dołączymy dowody
natury religijnej, jeśli z ciasnych ram ludzkiego
myślenia przeniesiemy się w szerokie sfery, które
przed naszym życiem odsłonił Pan Jezus! Nigdzie
nie spotykamy, żeby Pan Jezus niszczył życie
ludzkie; owszem czytamy, że wskrzeszał zmarłych.
„Nieuleczalnie chory i tak cierpi bezcelowo!” –
mówią propagatorzy eutanazji! Co ty wiesz? Czy
nie słyszałeś o wypadkach, że człowiek, który żył
w grzechach, dopiero na łożu boleści nawracał

wolno! Naprawdę, Bracia, czekać na śmierć z całą
świadomością i świadomie złożyć Bogu ofiarę z
naszego życia, jest najpiękniejszym zakończeniem
życia chrześcijańskiego. Oddać swoje życie do
rąk Boga, od któregośmy je otrzymali, jest wielką
cnotą, na którą możemy się zdobyć tylko raz w
życiu.
Kochani Bracia w Chrystusie! Zaraz czwartego
dnia po Bożym Narodzeniu zamiera radość na
ustach Kościoła. W tym to dniu obchodzimy
uroczystość Świętych Młodzianków. Dzień ten
przypomina nam straszną zbrodnię, grzech
Heroda, i dlatego smuci się Kościół. Grzech Heroda!
Co jest jego istotą? Zamordował niewinne dziatki,
pozbawił życia tylko dlatego, że krzyżowały jego
plany, że zagrażały jego spokojowi i wygodzie.
Herod już dawno nie żyje; umarł blisko dwa
tysiące lat temu wśród strasznych katuszy. Herod
umarł, ale jego grzech – ach, lękam się nawet
wymówić – żyje po dziś dzień! Tu między nami!…
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Tu, chociaż dobiega drugie tysiąclecie istnienia
chrześcijaństwa… Tu, po ulicach wszędzie
chodzą Herody, którym przyschła do rąk krew
niewiniątek. Czynów ich już nie potępia dzisiejszy
wypaczony świat, toteż dumnie chełpią się
swoimi zbrodniami. Pan życia i śmierci osądzi
ich jednak równie sprawiedliwie, jak morderców
betlejemskich niewiniątek. V Przykazanie broni
nie tylko już urodzonego człowieka, ale życia
ludzkiego od chwili jego poczęcia, od chwili, kiedy
ono przejęło w siebie duszę stworzoną przez
Boga. Już czternaście lat upłynęło od zakończenia
I wojny światowej. Z trwogą i bólem czytamy w
statystykach, że liczba poległych w czasie wojny
dochodzi do 10 milionów. Znikoma to jednak cyfra
w porównaniu z liczbą istot, które Bóg powołał
do życia, ale które, zanim jeszcze żyć zaczęły,
padły ofiarą „białej śmierci”. Wstręt do dziecka jest
bankructwem chrześcijańskiego światopoglądu, a
triumfem pogaństwa!
Rodzina bez dziecka – to ogród bez kwiatów!
Rodzina bez dziecka – to dzwon bez dźwięku!
Rodzina bez dziecka – to ptak, który nie śpiewa.
Rodzina bez dziecka – to drzewo bez owocu!
Rodzina bez dziecka – to triumf pogaństwa!
Jeśli naród ma więcej trumien, niż kołysek, grozi
mu niechybna zagłada.
Ale weźmy pod uwagę nie tylko stratę
ilościową, nie wiemy bowiem, ilu sławnych ludzi,
odkrywców, filozofów i świętych traci naród
przez zapobieganie urodzinom! Tak jest, Bracia!
To potwierdzają nie domysły, lecz doświadczenie,
które mówi, że najwięksi bohaterowie wiary i
ludzie nauki pochodzili właśnie z licznych rodzin!
Strach nawet pomyśleć, ilu to uczonych, ilu
dobroczyńców, ilu świętych ginie dziś przez to, że
rodzice boją się dzieci! Bo gdyby ludzie i dawniej
byli czuli wstręt do dzieci – dam tylko kilka
przykładów – nie mielibyśmy świętej Katarzyny
Sieneńskiej, która była 25 -tym dzieckiem
swoich rodziców; św. Klemensa Hofbauera,
apostoła Wiednia i Warszawy, który był 12 -tym
dzieckiem. Święty Ignacy Loyola miał dziesięcioro
rodzeństwa, św. Tomasz z Akwinu pięcioro, św.
Bernard sześcioro. A z ludzi wszechświatowej
sławy – fizyk Frauenhofer był 10 – tym z kolei
dzieckiem, muzyk Händel 10 – tym, Haydn, głośny
kompozytor 12 – tym, Benjamin Franklin 17 – tym,
malarz Dürer 17 – tym potomstwem.
Oto, Bracia, co traci naród przez mordowanie
dzieci w łonie matek. Stracić może wielu sławnych
ludzi, a traci na pewno siłę żywotną, liczebnie się
kurczy i słabnie. Chociażby dąb był największym
olbrzymem wśród drzew, czeka go smutny los,
jeśli robak toczy jego wnętrze.
Logicznie rzecz biorąc, wydawać by się mogło,
że jedno dziecko można lepiej wychować i
gruntowniej wykształcić, w rzeczywistości zaś
ludzkość najcenniejsze jednostki zawdzięcza
zazwyczaj rodzinom mającym liczne potomstwo!
Jest to bardzo ciekawy fakt! Chociaż rodzice
przy licznym rodzeństwie mogą mniej czasu

poświęcić wychowaniu każdego dziecka z osobna,
dzieci ich jednak są lepiej wychowane, bardziej
uczciwe, posłuszniejsze i bardziej wartościowe,
niż jedynaczki i jedynaki. Dlaczego, Bracia?
Przyczyna najczęściej kryje się w tym, że rodzice
źle wychowują jedyne dziecko, wypaczają jego
charakter: cackają się z nim, rozpieszczają, i robią
sobie z niego zabawkę. Biedne dziecko! Chciałoby
być dzieckiem, ale nie może. Nie ma towarzystwa,
nie ma przyjaciela, któremu by mogło potajemnie
opowiedzieć o swoich radościach i smutkach,
z którym mogłoby się bawić, czasem nawet
pobić, ale za chwilę znowu się pogodzić, słowem:
nie ma braciszka ani siostrzyczki, którzy by go
najlepiej potrafili wychować. Tak, dzieci, które się
wspólnie bawią, z sobą przebywają, razem się
weselą i płaczą, kształcą się nawzajem, uczą się
poświęcenia i miłości – słowem wygładzają się,
jak kamyki w potoku. Dzieci w licznej rodzinie
dlatego są lepsze, bo we wzajemnych stosunkach
muszą sobie dużo wybaczać, przekonywają
się, że nie są ośrodkiem świata i że dla innych
trzeba się wyrzec wielu rzeczy. Dla rodziców
chrześcijańskich motywem decydującym powinna
być przede wszystkim Wola Boża. Dziecko jest
darem Bożym, „błogosławieństwem Bożym” –
mówiono w dawnych, bardziej religijnych czasach
– darem, którego przyjęcie i wychowanie jest
zasługą i na żywot wieczny, a wypędzenie spoza
bram życia – okropnym grzechem. By podkreślić
okropność tego grzechu, Kościół wyjął go spod
ogólnej władzy rozgrzeszania i zarezerwował dla
biskupa. Kapłan dopiero wtedy może udzielić
rozgrzeszenia, jeśli mu dał na to władzę biskup.
Okropna zaraza dzieciobójstwa, która szerzy
się obecnie w całej Europie, w przeważającej
części jest spowodowana nie tyle kryzysem
gospodarczym, ile – jeśli mam powiedzieć
prawdę – zachwianiem si ę pojęć moralnych!
Ludźmi owładnął bezbożny światopogląd. W
parze z wyrzeczeniem się życia pozagrobowego
i odpowiedzialności wobec Boga, przyszło
używanie świata i wygód, czemu naturalnie
dzieci stają na przeszkodzie. Kina i brukowa
literatura, wielkomiejskie ulice i ich bywalcy, już
w 18. roku życia wyjaławiają duszę, zabijają w niej
nie tylko cnotę, ale i wrodzony, czysty pogląd na
małżeństwo. Dorastające pokolenie na każdym
kroku słyszy tylko o przyjemnościach, a bardzo
rzadko o obowiązkach. Słyszy, że celem życia jest
rozkosz, że zarazem ze wzrostem przyjemności
życiowych zanikają ciężary i cierpienia. Rodzice
chrześcijańscy są świadomi prawdy, że swoją
godność ojców i matek zawdzięczają Bogu – i że
z tą godnością nierozłącznie są związane ciężkie
rodzicielskie obowiązki.
Trudne są obowiązki rodziców! Bardzo trudne i
wymagające poświęcenia! Niemieckie przysłowie
mówi, że „kto żyje bezdzietnie, nie wie, co to
jest cierpienie”. Tak, jest w tym dużo prawdy! Ileż
to ofiar, trudów, bezsennych nocy… wymaga
opieka nad małym dzieckiem! Wielu ofiar,
6
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trosk, dni pełnych trudów i wyrzeczeń wymaga
wychowanie dorastających dzieci! Przytoczone
przed chwilą przysłowie mówi wprawdzie, że „kto
żyje bezdzietnie, nie wie, co to jest cierpienie”,
ale to tylko pierwsza część przysłowia druga
opiewa w ten sposób: „Kto umiera bezdzietnie,
nie zaznał prawdziwej radości!” Tak, dziecko to
troska, ale dziecko jest również radością! Dziecko
jest wydatkiem, ale również i lokatą. Dziecko jest
cierpieniem, ale i rozkoszą. Dziecko jest smutkiem,
ale też i weselem. Spójrzcie na ten wzruszający
obraz: W gronie kochających dzieci i wnuków
widać dwoje sędziwych staruszków, którym życie
już nic dać nie może, którzy się już wybierają
w daleką drogę. Z oczu ich bije gorąca ufność:
„Panie nasz! Nie wahaliśmy się przyjąć dusz, które
nam raczyłeś powierzyć. Kosztowało nas to wiele
trudów, ale oto patrz: wychowaliśmy je – dla Ciebie
i dla życia wiecznego”. Bracia! Umiera również i
bezdzietne małżeństwo! Umiera, a nie ma nikogo
– nikogo, kto by choć jeden pacierz zaniósł do
Boga za ich grzeszne dusze…
Gdzie można znaleźć tę pozytywną część
V Przykazania, czyli jego część nakazującą? W
słowach świętego Pawła, pisanych do Kolosan:
„znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! ” (Kol
3, 13).
Ale czy nie jest to naciąganiem, że w
Przykazaniu „Nie zabijaj!” doszukujemy się cnoty
miłości bliźniego, uprzejmości, cierpliwości,
przebaczenia? Bynajmniej! Sam Pan Jezus
rozszerzył do tych rozmiarów V Przykazanie, kiedy
w Kazaniu na górze powiedział: „Słyszeliście, że
powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata,
podlega sądowi.” (Mt 5, 21 – 22)
Twarde to słowa!
Dzięki Bogu, większość ludzi nie plami swych
rąk. Nie zabiłem nikogo! – mówi wielu ludzi,
ale czy może to samo powiedzieć w znaczeniu
duchowym? Bo człowiek ma nie tylko ciało, ale
i duszę, można więc zabić nie tylko ciało, ale i
duszę: ciało mieczem i nożem, duszę gorszącym
przykładem. Jeśli wielką zbrodnią w oczach Boga
jest zniszczenie ciała, czyż można przypuścić, że
pominie milczeniem zabójstwo duszy?! Jesteśmy
bowiem stróżami swoich braci! Obarczamy się
odpowiedzialnością za każde ich zgorszenie!
Pan Jezus mówi o potępionym Lucyferze, że „od
początku był on zabójcą” (J 8, 44). A przecież
nikogo nie mordował, tylko miliony do grzechu
sprowadził! Okropny to, godny samego szatana,
czyn: namawiać do grzechu ludzi, zgorszyć, zabić
duszę! Ta piana diabelska zalewa dzisiaj wszystko!
Nasze życie rodzinne i gospodarcze roi się od
tysiąca przejawów i zwyczajów, które gorszą, psują
i zabijają dusze ludzkie. Dusze, za które Chrystus
oddał Swoje życie!
Wprost trudno uwierzyć, że chrześcijanie, ludzie

religijni, praktykujący, kupują co dzień pisma i
ilustracje, prenumerują czasopisma, jawnie lub
skrycie, delikatnie albo grubiańsko atakujące
naszą wiarę i nasze pojęcia moralne. Najlepsi z
nas pracują nad wzmocnieniem chrześcijańskiej
sprawy. Urządzają kongresy prasy, ankiety. A w
tym samym czasie nasz chrześcijański lud – jakby
oślepiony przez złego ducha – przyjmuje i czyta
dziennie setkami tysięcy egzemplarzy gazety,
artykuły, stanowiące broń przeciwko zasadom
naszej wiary i zabijające prawa moralności.
Nawet nie potrzeba czytać pism, zdecydowanie
atakujących wiarę, by ponieść ogromną szkodę.
Wystarczy, jeśli pismo jest tzw. „obojętne ”: nie
napada na religię, ale i nie pisze o niej. Wystarczy,
jeśli ktoś latami w małych, niespostrzegalnych
dawkach, ale systematycznie wpaja w serca swoich
czytelników inny światopogląd, a o katolickim
nawet nie wspomni. Ani się spostrzeżesz, jak
zwiędnie w twojej duszy kwiat poważnego,
chrześcijańskiego myślenia. Zdrowie i dobroć nie
są zaraźliwe, ale choroba i grzech tak!
Tylko
Bóg
wszechwiedzący
mógłby
powiedzieć, ile grzechów, popełnionych myślą i
pragnieniem, ciąży na duszy kobiet, strojących się
po nowoczesnemu, nieprzyzwoicie, lekkomyślnie!
Nawet na tych, które swoim ubieraniem się za
żadne skarby świata nie chciałyby wyrządzić
krzywdy duszy bliźniego.
W przerażający sposób przedstawia tę myśl
sławny pisarz hiszpański, Coloma. Opowiedzeniem
jego wstrząsającego opisu zakończę dzisiejsze
kazanie. Tytuł opowiadania brzmi: „Pierwszy bal”.
Jest w nim mowa o miłej i czystej dziewczynie,
którą matka zmusza do wzięcia udziału w
balu dyplomatów, w głęboko wyciętej sukni.
Dziewczyna się zaziębiła, dostała wysokiej
gorączki, majaczy. Prześladuje ją straszne widzenie.
Jej dusza przepłynęła przez bal bez skazy, ale teraz
widzi to, czego wówczas nie zauważyła. Zobaczyła,
jak namiętnie lgnie do niej wzrok tańczącego z nią
młodzieńca, z jakim szalonym ogniem porywa ją
do tańca… Coraz dalej… Aż nagle widzi, że już nie
są w sali balowej, ale gdzieś w polu, wkoło ciemna
noc… Tańczą gdzieś na górze… Jakże śliski
grunt… Wśród drzew oliwkowych spostrzega
jakiegoś człowieka, który, oblewając się krwawym
potem, wskazuje na serce… Wzrok młodzieńca
płonie strasznym ogniem… Dziewczyna z
przerażeniem spostrzegła, że tańczą we krwi,
we krwi tego cierpiącego człowieka… Trawiona
gorączką krzyczy:
– Matko, ja nie grzeszyłam! Ale ja byłam
przyczyną, że mój tancerz brnął we krwi
Chrystusowej!…
Bracia! W iluż to salach balowych można by
dzisiaj napisać u wejścia: „Tu tańczą we krwi
Chrystusowej!” Na iluż to modnie ubranych
kobietach, sukniach balowych, towarzystwach,
flirtach, pustych zabawach, kinach, na ilu teatrach
można by położyć napis: „Tu depczą ciało
Chrystusa!”
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Krew chrześcijańska: to krew Chrystusa! Ciało
chrześcijanina: to ciało Chrystusa!
O, Chryste cierpiący, oświeć ludzi, by swoim
ubiorem, zachowaniem się, mową, czynami,
nigdy nie brnęli we krwi, w Twojej za nas wylanej,
drogiej… świętej krwi! Amen.

Rozpoczyna się nowy 2017 rok. Pomyślałem,
że może u progu Nowego Roku warto zastanowić
się nad jakością naszej religijności. Ubiegłoroczne

całego świata”. Niewielu było uczestników, którzy
przyjechali w sposób niezorganizowany.
Kiedyś od jednego z kapłanów słyszałem,
wypowiedziane ze smutkiem słowa: „Wielu
wiernych traktuje kościół, jak punkt usług
religijnych: Msza Święta w niedzielę, chrzest,
pierwsza Komunia św., bierzmowanie, ślub,
pogrzeb. W niedzielę i święta przychodzą do
kościoła i to nie wszyscy, iluż z nich zostaje na
zewnątrz, chociaż kościół jest obszerny. Nieliczni
przychodzą do kościoła w tygodniu i to zwykle
ci sami ‒ starsi. Gdzie są dzieci, młodzież? Jest
problem z pracą wspólnot.” Gorzkie to słowa.
Chociaż nie wszędzie jest tak, to niech nas to nie
usypia, bo powinno być lepiej, nasza wiara winna
być bardziej żywa. Niektórzy zadają sobie pytanie:
na czym polegało to, że pierwsi chrześcijanie byli
tak mocni w swej wierze, że nawet świadomość
utraty życia za Jezusa ich nie odstraszała. Historycy
Kościoła podkreślają, że wynikało to z tego, że
wiara pierwszych chrześcijan formowała się we
wspólnotach, w których dojrzewali do chrztu i to
wspólnota uznawała, czy członek wspólnoty jest
gotów przyjąć chrzest, byli to zwykle już ludzie
dojrzali. Dopuszczenie do sakramentu chrztu
dzieci jeszcze nie ukształtowanych mentalnie
nakłada na rodziców, na rodzinę konieczność
czuwania nad nimi i współuczestniczenia w
formowaniu ich religijności. Wszyscy doskonale
zdajemy sobie sprawę z tego, że rodzice, którzy
sami mają problem z wiarą, nie są dobrym
wzorcem dla swoich dzieci i nie sprostają
zadaniom jakie nakłada na nich wiara. Niestety
wielu po upadku komunizmu wpadło w zasadzkę
konsumpcjonizmu. Zyskali wolność, ale popadli w

Światowe Dni Młodzieży pokazały w sposób
jednoznaczny, że to wspólnoty religijne są dziś
miejscami formacji duchowości, a zatem i wiary.
Przecież do Polski nie przyjechała młodzież „ot tak
sobie z ulicy”, ale młodzi ze „wspólnot religijnych z

niewolę pieniądza. Popadli w żądzę zdobywania
coraz więcej dóbr materialnych, nie bacząc na
cenę, jaką przyjdzie zapłacić na końcu. Skutki tego
już dzisiaj są widoczne w naszym kraju, o tym
dobitnie mówią liczby osób oziębłych religijnie.

P.S.
Przeczytawszy to kazanie bpa Tihamer’a Toth’a
można stwierdzić tylko jedno: że nic nie straciło
ze swej aktualności pomimo upływu całego
wieku. Ja ze swej strony chcę zwrócić uwagę
na przytoczone na końcu kazania opowiadanie
hiszpańskiego pisarza, który pisze, ile zła
moralnego może wyrządzić nieprzyzwoity ubiór
kobiety na balu. A ile zła moralnego wyrządzają
kobiety, dziewczyny, które letnią porą przychodzą
do kościoła katolickiego ubrane jak na plażę, czy
tego nie wiedzą, czy to tak trudno zrozumieć?
Wejście do meczetu, czy synagogi w takim stroju
jest niemożliwe nie tylko dla muzułmanek i
żydówek, ale dla wszystkich kobiet.
(SD)

Jaka jest nasza
religijność?
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Ale zanim przejdę do statystyk, chcę przytoczyć
na poparcie tego, co powyżej napisałem, przykład
z życia jaki niedawno usłyszałem.
Dziewczyna w wieku maturalnym (ochrzczona,
przyjęła I Komunię św., bierzmowana) z dobrej
rodziny, kiedyś religijnej, zapytana dlaczego
nie chodzi do kościoła? – odrzekła – że wiara to
jest bzdura, bo przecież Boga nikt nie widział.
Powstaje pytanie, co się stało, że utraciła wiarę?
Odpowiedź jest bardzo prosta – rodzice zawiedli,
nie poświęcili córce czasu na kształtowanie jej
duchowości, nie służyli dobrym przykładem!
Po przemianach ustrojowych, kiedy można już
było legalnie „robić interesy”, założyli firmę i
zachłysnęli się możliwością zdobywania majątku
dla swej jedynaczki. A wiadomo, że przekroczyć
cienką granicę pomiędzy tym co niezbędne, a
zachłannością jest bardzo łatwo. Sami zaniedbali
systematycznych praktyk religijnych, do kościoła
idą z okazji tylko wielkich świąt, bo interes wymaga
nieraz, żeby i w niedzielę pracować, lub spotkać się
z kontrahentami. Są jeszcze dziadkowie, ale ci boją
się „narazić” wnuczce.
Niedawno zapoznałem się z badaniami
religijności Polaków, opis jest niejednoznaczny.
Ponad 90% społeczeństwa deklaruje wiarę w
Boga i przynależność do Kościoła (w większości
katolickiego). Niestety, dość znacznie rośnie
wskaźnik niewierzących wśród młodzieży w
przedziale wiekowym 18 do 24 lat i wynosi 15%,
co przekładając na liczby jest to już co szósty
młody człowiek w tej grupie wiekowej. Jak
wskazują badania, procent zaangażowanej w
życie chrześcijańskie młodzieży jest tym wyższy,
im więcej w parafii stwarza się im przestrzeni do
działania w różnych wspólnotach. Jak podaje
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na
przestrzeni ostatnich 25 lat znacznie spadła
ilość tzw „praktykujących katolików” w Polsce.
W 2014 roku systematycznie na Msze św.
niedzielne uczęszczało około 39%, a Komunię św.
przyjmowało tylko 16,3%. W 1989 roku regularnie
uczęszczało do kościoła około 48%. Trzeba też
dodać, że społeczeństwo polskie pod względem
praktyk religijnych jest mocno zróżnicowane, bo
na przykład w diecezji tarnowskiej do kościoła
chodzi 70%, w krakowskiej 51%, a w diecezji
szczecińsko-kamieńskiej tylko 25%. Te liczby
nie pozostawiają złudzeń. Trudno uznać za
chrześcijan ludzi, którzy się nie modlą, lub czynią
to sporadycznie, takich, którzy nie uczęszczają
regularnie do kościoła i rzadko przyjmują
sakramenty. To wśród tych „chrześcijan” są ci,
którzy dopuszczają antykoncepcję i akceptują
współżycie przed ślubem (77%), deklarują
zgodę na rozwód (63%), dopuszczają aborcję
(27%), akceptują homoseksualizm, zdradę
małżeńską i życie w związkach małżeńskich
niesakramentalnych. Jak wytłumaczyć, że w
społeczeństwie chrześcijańskim tylko 62% wierzy
w podstawową prawdę chrześcijaństwa, czyli w
zmartwychwstanie. Wśród nich pewnie są i ci,

którzy choć przyszli w niedzielę do kościoła, to
jednak pozostali na zewnątrz.
Niech nikt z nas tzw. „praktykujących katolików”
nie popada w samozachwyt, że „my to tacy
dobrzy katolicy”, bo ci, którzy zostali ochrzczeni
a nie praktykują to też nasza sprawa. My też w
pewnym stopniu ponosimy odpowiedzialność za
ich brak wiary, może za mało jest nas w działaniach
wspólnoty parafialnej, może dajemy nie najlepszy
przykład?
SD

Modlitwy Jana Pawła II

Modlitwa za rodziny
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością
i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na
ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
„narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha
Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem
życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i
uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało
w rodzinach mocne oparcie dla swego
człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i
miłości.
Spraw, aby miłość wzmacniana łaską
sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz
przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełnić swe posłannictwo w
rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana
naszego, który Drogą, Prawdą i Życiem na wieki
wieków. Amen.
Jan Paweł II. Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku.

Kapłani niezłomni

Ks. Andrzej Gładysiewicz
Andrzej Gładysiewicz urodził się 8 listopada
1914 r. w Górnej Posadzie koło Rymanowa Zdroju.
W 1934 roku w wieku 20 lat wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Łucku. Łuck, w czasach
II Rzeczpospolitej Polskiej był stolicą województwa
wołyńskiego. Andrzej Gładysiewicz wiosną 1939
r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach
rozpoczął posługę duszpasterską jako wikary w
Kowlu. Kiedy 17 września wojska sowieckie zajęły
polskie Kresy Wschodnie i aresztowały proboszcza
we Włodzimierzu Wołyńskim, ks. Andrzej objął
to stanowisko. Po zajęciu Wołynia przez wojska
9
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niemieckie współpracował z miejscową strukturą
Armii Krajowej. W konspiracji posługiwał się
pseudonimem „Gołąb”. Był współtwórcą polskiej
samoobrony w Bielinie, dzięki której mieszkańcy
tej wsi uniknęli eksterminacji w okresie
pogromów ludności polskiej dokonywanych przez
nacjonalistów ukraińskich. Mimo wielu ostrzeżeń,
że grozi mu aresztowanie, pozostał na Wołyniu po
jego ponownym zajęciu przez Armię Czerwoną.
Swoją decyzję uzasadnił słowami: „Ja tych ludzi
nie zostawię”.

olbrzymi szacunek. Był jedynym w gronie kilku
uwięzionych tu księży, którego kryminaliści skazani
za najcięższe przestępstwa tytułowali księdzem
i dzielili się z nim chlebem. Współwięźniowie
wspominali go mówiąc: „ksiądz zapisał się w
naszej pamięci jako wzorowy, ofiarny i prawdziwy
sługa Boży”.
W 1953 r. ks. Gładysiewicz opuścił łagier, jednak
musiał pozostać dalej w Norylsku jako zesłaniec.
Rozwinął wówczas szeroką konspiracyjną
działalność duszpasterską wśród Polaków i
katolików innych narodowości.
Ks. Gładysiewicz wolność odzyskał w lipcu 1956
roku i mógł opuścić miejsce zsyłki. Natychmiast
udał się do Połonnego na Podolu, gdzie był czynny
kościół katolicki pozbawiony jednak kapłana.
Dzięki determinacji parafian, którzy kilkadziesiąt
razy udawali się do Chmielnicka, Kijowa i
Moskwy, uzyskał zgodę komunistycznych władz
na objęcie parafii. Łamiąc przepisy zabraniające
mu opuszczać parafię, potajemnie wyjeżdżał
do chorych i umierających. W tym czasie był
nieustannie nękany i dręczony przez władze, m.in.
był stale wzywany do urzędu oraz nachodzony
przez funkcjonariuszy KGB. Doświadczył także
podpalenia kościoła, zniszczenia szat liturgicznych,
wybijania szyb w kościele. Któregoś dnia
miejscowy radiowęzeł podał, ze jest przestępcą bo
siedział w więzieniu. Pomimo nacisków i pogróżek,
by zgodnie z prawem sowieckim nie wpuszczał
do kościoła dzieci i młodzieży, otaczał troską
duszpasterską także tych najmłodszych parafian i
nigdy nie ustąpił żądaniom władz.
Ks. Andrzej Gładysiewicz zmarł 23 sierpnia 1983
r. w Połonnem i tam został pochowany, w miejscu
któremu poświęcił ostatnie trzy dekady swojego
życia kapłańskiego.
W 1995 r. został zrehabilitowany przez władze
ukraińskie.

4 stycznia 1945 r. ks. Gładysiewicz został
aresztowany we Włodzimierzu Wołyńskim przez
NKWD. Osadzony w więzieniu w Łucku, został
oskarżony o to, że od sierpnia 1943 r. „należał
do antysowieckiej nacjonalistycznej organizacji
Włodzimiersko–Wołyńskiego obwodu Polskiego
Związku Powstańczego pod pseudonimem
„Gołąb” i jako członek organizacji był związany z
komendantem obwodu Marcinem Dudkowskim”
. Oskarżony został także o to, że był: „jednym z
filarów Delegatury Rządu Polskiego na kraj i ze
strony organizacji wchodził w skład komórki o
nazwie „Polakom w Potrzebie”; organizował zbiórki
i wydawanie środków materialnych uczestnikom
organizacji, utrzymywał związek z kierowniczymi
osobistościami a także czytał antysowiecką polską
nacjonalistyczną literaturę”.
Uznany winnym „zdrady ojczyzny” (ZSRR) ks.
Gładysiewicz zastał skazany na 10 lat łagrów i 5
lat pozbawienia praw cywilnych. We wrześniu
1945 r. trafił do łagru w Norylsku, gdzie pracował
m.in. jako zbrojarz przy budowie huty miedzi oraz
przy kopaniu rowów w wiecznej zmarzlinie pod
fundamenty budowy. W 1948 r. trafił do obozu
specjalnego – Gorłag. Tu pracował w kopalni
węgla. W 1950 r. został aresztowany w wyniku
donosu Rosjanina, za słuchanie spowiedzi i
skazany na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw
cywilnych. Powtórnie trafił do Norylska.
Ks. Gładysiewicz zyskał sobie w łagrach

Opr.: SD

Szczególny czas...
Rok 2016 był szczególnym czasem łaski dla
całego Kościoła. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia,
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 1050.
rocznica chrztu Polski czy też 50. rocznica
poświęcenia Kościoła i 25-lecie Koronacji
Cudownego Obrazu MB Dziekanowskiej to tylko
niektóre z tegorocznych wydarzeń, do których
przygotowywania trwały cały rok. Moc tego,
czego doświadczyliśmy jako wspólnota parafialna
była ogromna i większość z nas nie jest w stanie
wyobrazić sobie tego roku bez przeżycia tych
wyjątkowych dni. Szczególną więź utworzyliśmy
poprzez liczne uczestnictwo w Światowych
Dniach Młodzieży, ale także przez przygotowanie
całej parafii do lipcowych wydarzeń. Kończący
się rok stał się dla wielu młodych ludzi inspiracją
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do tego, aby odzwierciedlać zaczerpnięte treści i
doświadczenia w codziennym życiu.
Już na początku 2016 r. weszliśmy w bardziej
intensywny czas przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży; osób zaangażowanych w to wydarzenie
przybywało, przez co tworzyła się coraz większa
wspólnota. Już sam styczeń był czasem radości
z tajemnicy wcielenia. W naszej parafii odbyło
się spotkanie opłatkowe dla młodzieży z całego
dekanatu. W licznym gronie spotkaliśmy się, aby
podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i wspólnie
pokolędować. Nie brakowało także kolędowania
przy żłóbku po comiesięcznym spotkaniu ze św.
Janem Pawłem II przygotowanym przez młodzież
z naszej parafii. Spotkania te stały się tradycją, a w
tym roku przygotowywały do owocnego przeżycia
ŚDM w Krakowie. Do cyklicznych wydarzeń
należały także spotkania młodzieży w salce,
podczas których w miłej atmosferze planowaliśmy
wydarzenia w naszej parafii. Razem z młodzieżą
z dekanatu uczestniczyliśmy w organizowanych
przez Sekcję Pastoralną Komitetu Organizacyjnego
ŚDM w Krakowie rekolekcjach „Dla nas i całego
świata” w Sanktuarium w Łagiewnikach. Podczas
tych duchowych przygotowań ze względu na
trwający Rok Miłosierdzia rozważaliśmy uczynki
miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Pomagali
nam w tym zaproszeni goście, którymi byli: o.
Antonello Cadeddu, o. Enrique Porcu, ks. Michał
Olszewski, o. Adam Szustak, ks. Artur Godnarski,

rozwinęła się coraz bardziej, ponieważ im bliżej
wydarzeń tym więcej odbywało się szkoleń
i spotkań parafialnych, dekanalnych, a także
rejonowych, w większości organizowanych w
naszej parafii.
W marcu w parafii zostało wystawione
Misterium Męki Pańskiej pt. ”W co naprawdę
wierzysz”? Pomocą w rozważaniu wystawionego
przez młodzież Misterium było Orędzie Papieża
Franciszka na ŚDM w Krakowie. W tym miesiącu
w parafii odbyła się także wizyta kanonicza ks.
bp. Damiana Muskusa, który udzielił młodzieży
Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz Biskup
spotkał się z wszystkimi grupami parafialnymi
błogosławiąc naszym dalszym działaniom.
Razem z młodzieżą z dekanatu uczestniczyliśmy
w coraz większej liczbie wydarzeń, tj. „Studniówka
ŚDM” czy „Taniec Wielkanocny” na krakowskim
Rynku.
Szczególnym
wydarzeniem
była
czerwcowa Peregrynacja Symboli ŚDM - Krzyża
oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani,
które przemierzając cały dekanat pozostały całą
noc w naszej parafii. Symbole te zgromadziły
olbrzymią ilość wiernych na wspólnej Drodze
Krzyżowej z Dobczyc do Dziekanowic, Mszy
Świętej pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza
Rysia, a także całonocnej Adoracji prowadzonej
przez młodzież z naszego dekanatu. Wszystko
to było wprowadzeniem do lipcowej atmosfery,
która była nie do opisania. Olbrzymia ilość

ks. bp Grzegorz Ryś, Jose Prado Flores, Ulf
Ekman. Uczestniczyliśmy także w rejonowych
dniach skupienia dla Liderów Parafialnych
organizowanych przez KO ŚDM w Krakowie.
Spotkania odbywały się w Myślenicach, a także w
Łagiewnikach.
Miesiąc luty był czasem przygotowania do
Wielkiego Postu, podczas którego młodzież
przygotowywała Drogi Krzyżowe, a także
wysłuchała nauk rekolekcyjnych. Wspólnota

wolontariuszy, rodziny z serdecznością oczekujące
na pielgrzymów, zaangażowanie każdego członka
naszej wspólnoty pozwoliło na przyjęcie prawie
1000 osób, którzy przez tydzień czuli się jak u
siebie w domu. Niedługo po tych wydarzeniach,
sami
zamieniliśmy
się
w
pielgrzymów
zmierzających na Jasną Górę, aby podziękować za
wszystko to, co spotkało nas w minionym czasie.
Mimo zmęczenia niezastąpiona grupa naszych
parafian przygotowała XXXVI Pieszą Pielgrzymkę
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na Jasną Górę dla V wspólnoty. Hasło tegorocznej
pielgrzymki brzmiało „Nowe życie w Chrystusie”.
Było one nawiązaniem do tegorocznego
programu duszpasterskiego. Po tak licznej ilości
wydarzeń nadeszła pora na uczczenie 50. rocznicy
poświęcenia kościoła, a także 25-lecia Koronacji
Cudownego Obrazu MB Dziekanowskiej.
Tegoroczne wydarzenia w świecie, kraju,
archidiecezji i parafii stały się okazją do pogłębienia
relacji nie tylko z Bogiem, ale także z drugim
człowiekiem. Ideą Światowych Dni Młodzieży
nie było jednak to, by po ich skończeniu zanikły,
ale zostały nadal kontynuowane. W listopadzie
młodzież naszej parafii miała okazję pomagać przy
organizacji koncertu w Tauron Arena Kraków „Bóg
liczy na Ciebie”, a także uczestniczyć w spotkaniu
modlitewnym z inicjatywy ks. bp. Grzegorza
Rysia. Grudzień był czasem przygotowań do Świąt
Bożego Narodzenia. Dzieci, młodzież, a także
dorośli przygotowywali się do nich przez udział
w roratach, których hasło nawiązywało do słów
Papieża Franciszka: „Bóg liczy na Ciebie”. Hasło
tegorocznego roku liturgicznego „Idźcie i głoście”
stało się dla nas szczególnym zadaniem, aby to,
co przyniósł ten wyjątkowy czas, było początkiem
wspaniałej przygody z Chrystusem.

rzecz, o której nie powinniśmy nigdy wątpić.
Wiara tego chłopaka; tego naszego przyjaciela,
który pracował tyle dla tych Światowych Dni
Młodzieży. Wiara zaprowadziła go do Jezusa i
teraz jest w niebie, patrząc na nas. I to jest wielka
łaska. Również my pewnego dnia go spotkamy.” powiedział Papież Franciszek.
Co zostało w nas po tym przemówieniu Papieża,
jak je rozumiemy i jak zamierzamy wprowadzać je
w życie?
ŚDM i wolontariat z nim związany to ogromna
odpowiedzialność a zarazem szczęście! Bóg
dał człowiekowi wybór między szczęściem a
smutkiem, sukcesem a porażką, dobrem a złem,
Problem polega tylko na tym, żeby wybrać dobrą
drogę życia. Maciek pozostawił po sobie nie
tylko przepiękne grafiki, ale również świadectwo.
Pokazał, że pomimo choroby można, a nawet
trzeba zaufać Bogu! „...lecz ci, co zaufali Panu,
odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną
bez zmęczenia, bez znużenia idą.” (Iz 40, 31)
Mirosław Hyży

Historia Maćka opowiedziana przez Ojca Św.
ukazuje mi, że szczęścia nie przynoszą dobra
materialne, dobra praca, fajny samochód czy
wymarzona wycieczka. Szczęście ukryte jest w
Bogu. Żyjąc z nim możemy być najszczęśliwszymi
osobami na tej ziemi!

Młodzież

Katarzyna Grzegorczyk

„Problem polega tylko na tym, żeby wybrać
dobrą drogę życia. Podziękujmy Panu za to, że
daje nam tak odważnych ludzi, szczególnie ludzi
młodych, którzy pozwalają nam iść naprzód w
naszym życiu. I nie bójcie się, nie bójcie się! Bóg
jest dobry!”

ŚDM i ja

„A teraz bądźcie szczęśliwi i radośni, to jest nasz
obowiązek - tych, którzy idą za Chrystusem.” W
tym zdaniu świetnie zawiera się przekaz całego
przemówienia - nie ważne, co nas spotyka,
ponieważ ufając Bogu, nie tylko znajdziemy
pocieszenie. To wręcz nasz obowiązek być
szczęśliwymi. Wobec tak wielkiej dobroci nie
da się przejść obojętnie, Chrystus daje radość
- nie chwilowy uśmiech, a prawdziwą radość
wpływającą na całe życie. A to po prostu trzeba
przekazać innym.

Papież wychodząc przed radosny tłum
młodzieży pragnął w pierwszym dniu skupić
się na znaczącym wydarzeniu w organizacji
Światowych Dni Młodzieży, wspominając jednego
z pracowników Komitetu Organizacyjnego ŚDM.
Było to odejście do Pana młodego wolontariusza
- Maćka Cieśli, który odłożył swoją pracę grafika
na bok, by móc pomagać jako wolontariusz. To
dzięki niemu mogliśmy zachwycać się pięknem
wizualizacji wykonanej na ŚDM, czy ornatami które
zaprojektował. Maciek to człowiek, który bardzo
chciał dożyć spotkania z papieżem, miał nawet
zarezerwowane miejsce w tramwaju, którym
papież jechał z chorą młodzieżą i ich opiekunami.
Jednak Pan Bóg chciał inaczej - Maciek wniósł w to
spotkanie wiele dobra, a mimo wszystko nie dożył
tego wydarzenia fizycznie.

Gosia Włoch

Wielką rzeczą było, że sam Papież spojrzał na
Maćka, że docenił zarówno jego jak i jego pracę.
Z pewnością było to dla niego wyróżnienie i był
wzruszony patrząc na to z góry. Krótkie spotkanie
pozostawiło w nas kilka bogatych i wartościowych
refleksji, o których warto pamiętać.
Ania Dziewońska.

„Prawda jest taka, że powinniśmy się
przyzwyczaić do dobrych rzeczy i do złych rzeczy.
Życie takie jest, kochani młodzi. Ale jest jedna

Maciek mimo ciężkiej choroby bardzo dużo
czasu i siły poświęcił na przygotowania do ŚDM
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w Krakowie, bardzo chciał być wolontariuszem.
Czytając tą historie uświadamiam sobie jak bardzo
mogłabym żałować udziału w tym wydarzeniu.
Nawet nie myślałam o tym, żeby angażować
się jako wolontariuszka, zostałam postawiona
przed faktem dokonanym przez ks. Łukasza. Z
początku nie byłam przekonana, jednak teraz, po
tych wszystkich wydarzeniach, jestem mu bardzo
wdzięczna. Nie wyobrażam sobie, że zamiast
przeżyć te wszystkie cudowne chwile na Błoniach
i Brzegach, zwłaszcza w roli wolontariusza,
miałabym siedzieć w domu! Był to piękny czas,
który wiele wniósł w moje życie. Maciek chciał
wziąć udział w ŚDM, marzył o tym i angażował
się będąc poważnie chorym, ja nie byłam do tego
przekonana będąc zupełnie zdrowa. Nie ma co
dużo mówić, trzeba w końcu zejść z kanapy, mimo
wszystko!

nowotwór. Była chwila milczenia, nikt nie wiedział
co odpowiedzieć. Pamiętam, że w jego oczach był
smutek i strach, ale jednocześnie wielka wiara i wola
walki. Po jego śmierci, uczestniczyłam w Mszy św.
za jego duszę, podczas której ksiądz celebrujący
powiedział, że każdy z pracowników odpowiada za
pewną część przygotowań: logistykę, wyżywienie,
katechezy… Maciek dostał od Pana Boga „nowe
stanowisko” – koordynacji ŚDM z nieba. I wszyscy
właśnie tak czuli, również Papież Franciszek mówił
o tym podczas przemówienia. Dla mnie Maciek
to osoba pełna wiary „pomimo wszystko”, która
jednocześnie pokazuje nam, co tak naprawdę
jest najważniejsze we wszelkich zawirowaniach i
zabieganiach dzisiejszego świata.
Zosia Świerczyńska

Ola Góra

KOLĘDA

Wspaniałe jest to że Papież Franciszek
przypomniał nam o tym młodym człowieku, który
tyle zrobił dla tych Światowych Dni Młodzieży.
Maciek przy tej pracy odkrył na nowo swoją relację
z Jezusem, która jak mówi Papież, zaprowadziła go
do Nieba. Po prostu uwierzył Jego słowu i dał mu
się poprowadzić, dlatego my wszyscy mogliśmy
korzystać z tej Łaski jakiej Pan udzielił Maćkowi.
My, jako młodzi ludzie, którzy chcą poświęcić
swoje życie Jezusowi, powinniśmy brać przykład z
postawy Maćka, z jego odwagi w podejmowaniu
trudnych decyzji.

Wizyta duszpasterska zwana tradycyjnie
kolędą to coroczne odwiedziny parafian w ich
domach w okresie Bożego Narodzenia przez
księży pracujących w parafii. Wizyta ta ma na celu
wzajemne poznanie się we wszystkich aspektach,
obejmujących zarówno warunki życia parafian,
jak i istotne sprawy wspólnoty parafialnej.
Najistotniejszą częścią tego, oby radosnego
spotkania jest wspólna modlitwa, poświęcenie
domostwa i kapłańskie błogosławieństwo. Ten
znaczący element pracy duszpasterskiej nie jest
wymysłem ostatnich lat, ale ma już wielowiekową
tradycję.
Zygmunt Gloger, znawca polskich zwyczajów
ludowych, żyjący w XIX w., tak pisał: „Jest dawny
zwyczaj, że proboszcz lub wikary od Nowego
Roku do Wielkiego Postu nawiedza „po kolędzie”
domy wszystkich parafian. Towarzyszy mu
organista z dzwonkiem i chłopiec z kobiałką,
a dawniej kilku uczniów szkoły parafialnej,
śpiewających po domach kolędy. Pleban winszuje
w każdej chacie Nowego Roku, wgląda w pożycie
rodziny, w porządek domowy, wysłuchuje dzieci
pacierza i katechizmu. Synod prowincjonalny
gnieźnieński z r. 1628 przepisuje księżom, aby na
kolędzie napominali grzeszników, każdego do
pełnienia obowiązków i przyzwoitości nakłaniali,
nieszczęśliwych pocieszali. Po wsiach dawano
księdzu do kobiałki sery, jaja, grzyby suszone,
orzechy, len, kokosze lub coś innego w tym
rodzaju.”
Wiele z dawnych „kolędowych rozwiązań”
pozostało po dzień dzisiejszy, bowiem nie ma nic
lepszego w tej mierze nad osobiste spotkanie w
atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia.
Żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób,
również i tych chodzących do kościoła, traktuje
Kościół jak instytucję. W takim spojrzeniu
utwierdzają ich liberalno - lewicowe media.
Już w adwentowym okresie media te „z troską”

Andrzej Twardosz

„ W życiu powinniśmy przyzwyczajać się do
dobrych rzeczy i do złych rzeczy . Życie takie
jest...” „ problem polega na tym żeby wybrać
dobrą drogę życia „ Myślę, że dobra droga to
taka , w której towarzyszy nam wiara i ufność w
Boga . Ufność pomimo różnych problemów trosk
i zmartwień. Nie sztuką jest ufać Jezusowi gdy
jest dobrze, prawdziwym wyzwaniem jest zaufać
, gdy w naszym życiu dzieje się źle. Tak łatwo
wymawiamy słowa modlitwy JEZU UFAM TOBIE
. Ale czy wierzymy? Czy ufamy? Właśnie wtedy,
gdy w naszym życiu dzieją się złe rzeczy? Do tego
trzeba mieć dużo odwagi. Maciek Cieśla miał tę
odwagę, wiarę i ufność. Może być przykładem dla
wielu młodych, którzy w dzisiejszych czasach tak
łatwo się poddają, tak bardzo chcą mieć zawsze
tylko dobrze i wygodnie.
Bożena Marszalik

To
przemówienie
Papieża
Franciszka
szczególnie mnie poruszyło, ponieważ miałam
okazję poznać Maćka osobiście. To, co najbardziej
zapamiętałam to ogromna skromność. Chwalony
za wykonane prace, zawsze mówił, że „jakoś samo
mu wyszło”, nie wywyższał się ze swoim talentem,
lecz z pokorą ofiarował na rzecz ŚDM to, co potrafi
najlepiej. Pamiętam moment, kiedy osobiście
powiedział nam o tym, że zdiagnozowano u niego
13
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roztrząsały problem kolędowej ofiary, praktycznie
do tego sprowadzając wizytę duszpasterską.
Zapewne znajdą się obok nas i tacy, jak w
każdej społeczności, którzy będą powielali ten
skrzywiony obraz kolędy.
„Gość w dom, Bóg w dom!” - to staropolskie
powiedzenie ma szczególne zastosowanie do
wizyty Księdza po kolędzie. Kapłan pracujący

mając ok. 20 lat. Spotkało się to z dezaprobatą
rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z
dwuletnim aresztem domowym, próbowano
zmienić jego decyzję, ale bezskutecznie.
Próbowała wpłynąć na niego nawet jego siostra,
ale efekt był odwrotny, bo pod wpływem Tomasza
ona też wstąpiła do zakonu benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a
stamtąd około roku 1248 do Kolonii. W Kolonii
Tomasz przyjął święcenia kapłańskie.
Po ukończeniu studiów został wysłany do
Paryża, by na tamtejszym uniwersytecie, Sorbonie
wykładał teologię. Był najpierw przez rok
bakałarzem nauk biblijnych, a potem wykładał
Sentencje Piotra Lombarda. Zadziwiał wszystkich
jasnością wykładów, wymową i głębią myśli.
Stworzył własną metodę, w której najpierw
wysuwał trudności i argumenty przeciw danej
prawdzie, a potem je kolejno obalał i dawał
pełny wykład. Na skutek intryg, jakie przeciwnicy
dominikanów wywołali na Sorbonie, Tomasz
po siedmiu latach powrócił do Włoch. W czasie
kapituły generalnej w 1260 r. został mianowany
kaznodzieją. Przez pewien czas prowadził także
wykłady na dworze papieskim Urbana IV. W
latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu
generalnym Zakonu - w klasztorze św. Sabiny w
Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w Viterbo
jako kaznodzieja papieski.

w parafii jest bowiem naszym duchowym
przewodnikiem i jesteśmy mu winni szacunek
i poważanie. Te gesty życzliwości do naszych
Duszpasterzy wynikają nie tylko z racji ich
kapłaństwa (sług Chrystusa), ale także z naszej
wdzięczności za otrzymane za ich pośrednictwem
łaski. Przyjęcie Księdza po kolędzie jest również
aktem
potwierdzenia
przynależności
do
wspólnoty parafialnej i uczestniczenia w jej życiu.
Gdy ten krótki tekst o kolędzie dotrze do
czytelników „Matczynego Królestwa”, to zapewne
wizyta duszpasterska w naszej parafii będzie
dobiegać końca. Warto się jednak zastanowić nad
jej głębokim sensem duszpasterskim.
AS

Święci Kościoła katolickiego

ŚW. TOMASZ Z AKWINU
Tomasz urodził się w 1225 r. na zamku
Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy). Jego ojciec
był rycerzem, z pochodzenia Lombardczykiem,
matka zaś była Normandką. Rodzice bardzo
wcześnie, bo już w wieku 5 lat, oddali go na naukę
do opactwa na Monte Cassino.
Po pewnym czasie opuścił on klasztor i udał
się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym
uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno
założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem
Kaznodziejskim. Tomasz wstąpił do dominikanów

Kiedy uspokoiła się atmosfera na Sorbonie w
Paryżu, przełożeni ponownie wysłali Tomasza
do Paryża (1269-1272). Po trzech latach pracy na
Sorbonie Tomasz wrócił do Włoch, by prowadzić
wykłady na uniwersytecie w Neapolu. W tym
samym czasie kapituła generalna zobowiązała go,
aby zorganizował teologiczne studium generale
dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na miejsce
tychże studiów Neapol.
14
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W roku 1274 papież Grzegorz X zwołał do
Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza
z Akwinu. Tomasz w drodze na sobór zmarł
po krótkiej chorobie w opactwie cystersów
w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Miał
wówczas 48 lat. Do roku 1969 doroczną pamiątkę
św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca,
w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak
prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego reforma
liturgiczna doroczne wspomnienie świętego
przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia - a więc
na dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w
1369 r.
Św. Tomasz
wsławił się szczególnie
niewinnością
życia
oraz
wiernością
w
zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe
Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu
Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u
niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w
gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą nieustannie
kontemplował i przekazywał innym. Wszystkie
swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę
prawdzie. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek
by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią
z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym
sposobem bycia.
Św. Tomasz był kaznodzieją, poetą, ale przede
wszystkim wielkim myślicielem, człowiekiem
niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z
niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim,
że „między uczonymi był największym świętym,
a między świętymi największym uczonym”. W
swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji
zostania biskupem.
O jego skromności niech świadczy przytoczony
poniżej fragment jego modlitwy:
„Z pragnienia, aby być cenionym,
z pragnienia, aby odbierać zaszczyty,
z pragnienia, aby być chwalonym,
z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi
				
- wyzwól mnie Jezu.”

Św. Tomasz z Akwinu jest patronem
dominikanów, księgarni, studentów i teologów;
opiekunem podczas sztormów. Papież Jan XXII
zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku.
Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567
roku piątym doktorem Kościoła zachodniego.
Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880
roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół
katolickich.
Opr.: SD

Spotkanie ze świętym
Bratem Albertem
Chmielowskim
Kiedy w 1984 r. wstąpiłem do Krakowskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie, aby
rozpoznać czy Pan Jezus rzeczywiście mnie
powołuje do kapłaństwa, ojciec duchowny
oznajmił nam, że dla naszego rocznika (było
nas wtedy na pierwszym roku 92 kleryków)
wybrano jako patrona błogosławionego Brata
Alberta Chmielowskiego. Pięć lat później został
on przez św. Jana Pawła II ogłoszony świętym.
„Błogosławiony Bracie Albercie – obrońco i
opiekunie opuszczonych i skrzywdzonych. Ucz jak
służyć, ucz jak służyć, ucz jak służyć Chrystusowi
w braciach” – słowa tego wezwania śpiewaliśmy
w Seminarium bardzo często i pamiętam je do
dziś….
Bardzo ucieszyłem się, gdy dowiedziałem
się o ogłoszeniu przez biskupów w Polsce tego
roku rokiem św. Brata Alberta. Bezpośrednią
przyczyną tego ogłoszenia okazuje się 100lecie śmierci, czyli narodzin dla nieba św. Brata
Alberta (zmarł 25 grudnia 1916 roku w Krakowie
w przytułku dla mężczyzn, który sam założył).
Chciałbym podzielić się z Wami co zafascynowało
mnie w tej pięknej postaci. Po pierwsze jego
ubóstwo. „Nic na własność” – tak mówił św.
Brat Albert. Był przekonany, że nie tylko on ale i
Zgromadzenie założone przez niego, posługujące
biednym bezdomnym nie potrzebuje niczego
na własność. Władysław Zamoyski proponował
mu przejęcie majątku w Zakopanem na potrzeby
jego zgromadzenia i pomocy dla biednych.
Mówił do św. Brata Alberta pokazując na lasy i
pola tatrzańskie: „bierz co chcesz”. Brat Albert
odpowiadał: „nic na własność. Jezus tego nie
chciałby”. Gdy chodził do restauracji w Krakowie
żebrząc od przypadkowych bogatych ludzi
drobnych datków na jego przytuliska, wtedy
jeden rozgniewany młodzieniec wymierzył mu
policzek. Św. Brat Albert nastawił drugi policzek
i odpowiedział: „To było dla mnie, a co dasz dla

Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa
Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy
Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych
do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego
Ciała. Znany hymn Zbliżam się w pokorze, jest
jego autorstwa. Płonął synowską miłością do
Najświętszej Maryi Panny.
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i
teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł
głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej
myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św.
Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć
się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł
napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem
nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. Do
najważniejszych jego dzieł należą: „Apologia wiary
przeciwko poganom”, „Kwestie dysputowane”,
„Komentarz do „Sentencji” Piotra Lombarda”,
Summa teologiczna i komentarze do niektórych
ksiąg Pisma świętego.
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Odpowiedź narodu była przerażająca: „Na krzyż z
Nim. Ukrzyżuj Go”.
Oryginał tego obrazu znajduje się w
Sanktuarium „Ecce homo” w Krakowie.
Św. Brat Albert zachwycił sobą św. Jana Pawła
II, który poświęcił Jemu sztukę teatralną „Brat
naszego Boga”. Brat Albert był dla Karola Wojtyły
przykładem bezinteresownej miłości bliźniego
wypływającej ze zjednoczenia ludzkiego serca z
Jezusowym Sercem. Zachęcam Was w tym Roku
św. Brata Alberta do poszukiwań piękna jego
życia chociażby przez wyszukiwanie wiadomości
na temat jego działalności w trudnych dla Polski
i dla niego czasach. Brat Albert pomoże nam
wiele zrozumieć, przede wszystkim to, żeby
mieć ideały i do nich dążyć. Św. Brat Albert także
wstawia się za nami u Boga. W założonych przez
niego Zgromadzeniach braci albertynów i sióstr
albertynek do dziś trwa owoc Jego miłości.
Jego duchowi synowie i córki (bracia i siostry
zakonne) służą Chrystusowi nie tylko w Polsce
ale i na Ukrainie, Słowacji, Rosji, Wielkiej Brytanii,
Włoszech, USA, Boliwii, Argentynie.
Dziękując Bogu za św. Brata Alberta prośmy
o tego samego Ducha Świętego dla naszej
młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
i dla dzieci z 3. klasy i ich rodziców. Niech św. Brat
Albert nauczy nas w Nowym 2017 Roku jak służyć
Chrystusowi w braciach i siostrach.
Ks. Dariusz Firszt, proboszcz

moich biedaków?”. Gdy przyjmowano do jego
przytulisk biednych pijaków, żebraków, chorych
fizycznie i duchowo polecił swoim braciom, aby
ich o nic nie pytali, tylko dali im chleba i pozwolili
przenocować. Ubóstwo całkowite niektórych
świętych przypomina nam, że nie wartości
materialne stanowią o szczęściu człowieka, ale że
prawdziwym szczęściem naszym jest osoba Jezusa
ubogiego materialnie a bogatego miłością.
Po wtóre, fascynująca jest historia jego miłości
do Ojczyzny, Polski. Gdy żył św. Brat Albert nie było
Polski na mapach świata. Dopiero dwa lata po jego
śmierci Polska odzyskała niepodległość. Dla Polski
zaryzykował swoje życie i zdrowie przyjmując
czynny udział w walce narodowowyzwoleńczej,
między innymi dlatego, abyśmy my mogli żyć
w wolnej Polsce. W wyniku działań wojennych
utracił nogę i do końca życia to kalectwo, to ciągłe
kuśtykanie przypominało mu o jego Ukochanej
– Ojczyźnie miłej. Jemu i podobnym do niego
zawdzięczamy dziś wolność Ojczyzny. Obyśmy
tego daru nie pozwolili sobie wyrwać.
Po trzecie św. Brat Albert był wybitnym artystą
malarzem. Na prośbę arcybiskupa lwowskiego
obrządku
greckokatolickiego
Andrzeja
Szeptyckiego wykonał obraz „Ecce homo” czyli
„Oto człowiek”.
Tak właśnie wyobraził sobie św. Brat Albert
scenę opisaną w Ewangelii św. Jana, kiedy
Pan Jezus ubiczowany, wzgardzony i cierniem
ukoronowany został wyprowadzony przez
Piłata do ludzi i usłyszeli oni słowa: „Ecce homo”.
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budowanie w Nim jedności. Niech nasza osobista
modlitwa połączy ludzi na całym świecie.

Tydzień modlitw
o jedność chrześcijan

Paulina

List Papieża do młodych
z okazji prezentacji
Dokumentu
Przygotowawczego
XV Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów

„Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas”.
(por.2 Kor 5, 14-20)
Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia,
wraz z chrześcijanami na całym świecie, będziemy
modlić się o jedność chrześcijan. Data ta nie jest
przypadkowa, ponieważ 18 stycznia to święto
katedry św. Piotra w Rzymie, a 25 stycznia to data
upamiętniająca Nawrócenie św. Pawła Apostoła.
Podczas rozważań tegorocznego Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan tekstem do
rozważań będzie 2. List do Koryntian. Skłania on
do refleksji poprzez osiem dni, rozwijając treści
teologiczne w tematach:
Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich
Dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie
Dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała
Dzień 4: To, co dawne, przeminęło
Dzień 5: Nastało nowe
Dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą
Dzień 7: Służba pojednania
Dzień 8: Pojednani z Bogiem.

Drodzy młodzi,

Chrześcijanie na całym świecie w tym
szczególnym czasie uczestniczą w nabożeństwach,
modlitwach, koncertach, a także wspólnie
spotykają się na modlitwie. Tegoroczne hasło
przypomina nam, że miłość Chrystusa przynagla
nas do modlitwy, ale także do wyjścia poza nasze
modlitwy i pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Kościół potrzebuje jedności. Wspólnoty i Kościoły
potrzebują daru Bożego pojednania jako źródła
życia. Lecz ponad wszystko potrzeba im tego
dla wspólnego świadczenia wobec świata, „aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). Świat
potrzebuje posługi pojednania, która przełamie
bariery, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy
drzwi do nowego sposobu życia w imię Tego,
który pojednał nas z Bogiem – Jezusa Chrystusa.
Jego Duch Święty prowadzi nas do pojednania w
Jego imię.

Z radością ogłaszam wam, że w październiku
2018 roku będziemy obchodzić Synod Biskupów
na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.
Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ
zależy mi na was. Właśnie dzisiaj przedstawiany
jest dokument przygotowawczy, który powierzam
również wam, jako „kompas” na tej drodze.
Przychodzą mi na myśli słowa, jakie Bóg
skierował do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci
ukażę” (Rdz12,1). Te słowa są dziś skierowane także
do was: są słowami Ojca, który zaprasza was do
„wyjścia”, aby wyruszyć ku przyszłości nieznanej,
ale niosącej pewne dokonania, spotkania, w
którym On sam wam towarzyszy. Zachęcam
was, abyście usłyszeli Boży głos rozbrzmiewający
w waszych sercach poprzez tchnienie Ducha
Świętego.
Kiedy Bóg powiedział do Abrahama: „Wyjdź”,
cóż chciał jemu powiedzieć? Z pewnością
nie to, aby uciekł od swojej rodziny czy ze
świata. Było to silne wezwanie, powołanie, aby
pozostawił wszystko i poszedł do nowej ziemi.
Czymże jest dzisiaj dla nas ta nowa ziemia, jeśli
nie społeczeństwem bardziej sprawiedliwym i
braterskim, którego głęboko pragniecie i które
chcecie budować aż po krańce świata?
Ale dziś, niestety, „Wyjdź” nabiera również
innego znaczenia – sprzeniewierzenia się,
niesprawiedliwości i wojny. Wielu ludzi młodych
poddanych jest szantażowi przemocy i
zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny. Ich

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak
w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję
broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan 2017. Zamieszczono w niej
m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia,
propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych,
modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji
ekumenicznej w Niemczech. Broszurę można
nabyć w centralach Kościołów. Materiały dostępne
są na stronie: www.ekumenia.pl. Włączmy się
naszą modlitwą w nawoływanie Kościoła i
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krzyk wznosi się do Boga, podobnie jak krzyk
Izraela zniewolonego pod uciskiem faraona (por.
Wj 2,23).
Chciałbym również przypomnieć wam słowa,
które Jezus powiedział kiedyś do uczniów, gdy
Go zapytali: „Rabbi […], gdzie mieszkasz?”. On
odpowiedział: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,3839). Także ku wam Jezus kieruje swój wzrok i
zaprasza, aby do Niego przyjść. Drodzy młodzi,
czy napotkaliście to spojrzenie? Czy usłyszeliście
ten głos? Czy odczuliście ten bodziec, aby
wyruszyć w drogę? Jestem pewien, że chociaż
hałas i ogłuszenie zdają się panować w świecie,
to to wezwanie nadal rozbrzmiewa w waszej
duszy, aby ją otworzyć na pełną radość. Będzie to
możliwe, na ile także przy pomocy towarzyszenia
przewodników będziecie umieli podjąć drogę
rozeznania, aby odkryć Boży plan odnośnie
waszego życia. Nawet jeśli wasza droga jest
naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg będąc
bogatym w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby was
podnieść.
W Krakowie, na otwarcie ostatniego Światowego
Dnia Młodzieży wiele razy was pytałem „Czy coś
można zmienić?”: A wy wołaliście razem gromkie
„Tak”. To wołanie rodzi się z waszego młodego
serca, które nie może znieść niesprawiedliwości
i nie może się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani
ustąpić przed globalizacją obojętności. Usłyszcie
to wołanie, które wznosi się z waszego wnętrza!
Także wówczas, gdy odczuwacie jak prorok
Jeremiasz brak doświadczenia waszego młodego
wieku, Bóg zachęca was byście szli tam, gdzie was
posyła: „Nie lękaj się […] bo jestem z tobą, by cię
chronić” (Jr 1,8).
Lepszy świat budowany jest także dzięki wam,
waszej chęci zmian i waszej wielkoduszności.
Nie lękajcie się słuchać Ducha Świętego,
który podpowiada wam odważne decyzje,
nie zwlekajcie, gdy sumienie wymaga od was
podjęcia ryzyka, aby iść za Nauczycielem. Również
Kościół pragnie słuchać waszego głosu, waszej
wrażliwości, waszej wiary; a nawet waszych
wątpliwości i waszej krytyki. Sprawcie, aby wasze
wołanie było słyszalne, niech rozbrzmiewa
we wspólnotach i niech dotrze do waszych
duszpasterzy. Święty Benedykt zalecał opatom,
aby przed podjęciem jakimkolwiek ważnej decyzji
pytali o zdanie także młodych, „gdyż Pan często
właśnie komuś młodszemu objawia to, co jest
lepsze” (Reguła św. Benedykta III, 3).
Zatem także poprzez drogę tego Synodu,
ja i moi bracia biskupi chcemy stać się jeszcze
bardziej „współtwórcami radości waszej” (2 Kor
1,24). Zawierzam was Maryi z Nazaretu, młodej
dziewczynie, takiej jak wy, ku której Bóg skierował
spojrzenie pełne miłości, aby was wzięła za
rękę i poprowadziła was do radości pełnego i
wielkodusznego „Oto jestem” (Łk 1,38).

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI
NOWYM METROPOLITĄ
KRAKOWSKIM
Nowy metropolita krakowski ma 67 lat. Od
prawie 20 lat jest biskupem, w tym ponad 4 lata
arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014
roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem
nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są słowa
Scire Christum (Znać Chrystusa). Znany jest m.in. z
organizowanych co miesiąc w archidiecezji łódzkiej

„Dialogów w katedrze”, gdzie odpowiada na pytania
dotyczące Kościoła i wiary.
Abp Marek Jędraszewski zastąpi na stanowisku
metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza,
najbliższego współpracownika św. Jana Pawła II i
promotora Jego kultu. Kard. Dziwisz po 11 latach
posługi metropolity krakowskiego przechodzi na
emeryturę.
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził
się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w
1967 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach
1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale
Teologicznym w Poznaniu. 24 maja 1973 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego
Baraniaka. W 1974 r. uzyskał licencjat kanoniczny

Z ojcowską miłością
FRANCISZEK
Watykan, 13 stycznia 2017
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arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do
archikatedry łódzkiej odbył się 8 września 2012 roku,
w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od
2014 roku – zastępcą Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski
pełni ponadto następujące funkcje – jest członkiem:
Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji
Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady
ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem
KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Od 30
września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds.
katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji
Biskupich Europy (CCEE). 30 listopada 2013 roku
Ojciec Święty Franciszek włączył go na okres pięciu
lat do grona członków Kongregacji Wychowania
Katolickiego. W uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 r.
Ojciec Święty Franciszek mianował abp. prof. Marka
Jędraszewskiego metropolitą krakowskim.
Archidiecezja krakowska jest jedną z 15
metropolii obrządku łacińskiego w Kościele
katolickim w Polsce. Diecezja krakowska została
erygowana w 1000 roku przez papieża Sylwestra II
i obecnie wraz z diecezjami bielskożywiecką, kielecką i tarnowską
tworzy metropolię krakowską. W
archidiecezji krakowskiej odbyły się
44 synody; ostatni w latach 1972-1979
przeprowadził kard. Karol Wojtyła.
W swojej długiej historii miała
wielu wybitnych pasterzy. Na
biskupiej katedrze na Wawelu
zasiadali m.in. święty biskup i
męczennik Stanisław ze Szczepanowa
(1072 - 1079 r.) – główny patron
archidiecezji, błogosławiony Wincenty Kadłubek
(1208 - 1218 r.), Książe Niezłomny kard. Adam Stefan
Sapieha (1911 - 1951 r.), kard. Karol Wojtyła (1963
- 1978 r.) – późniejszy papież św. Jan Paweł II, oraz
niedawno zmarły kard. Franciszek Macharski (1978
- 2005 r.). Przez minione jedenaście lat posługę
metropolity krakowskiego pełnił kard. Stanisław
Dziwisz, były osobisty sekretarz św. Jana Pawła II.
W Krakowie znajduje się światowe centrum kultu
Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium św. Jana Pawła II
oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II. Archidiecezja
krakowska była organizatorem Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016.
Obszar archidiecezji krakowskiej wynosi 5 730
km2 i zamieszkuje na nim 1 572 000 katolików.
Archidiecezja składa się z ponad 450 parafii,
rektoratów i ośrodków duszpasterskich, w których
pełni posługę duszpasterską 1186 kapłanów
diecezjalnych oraz 970 zakonnych. W licznych
domach zakonnych na terenie archidiecezji żyje
2550 sióstr zakonnych. W Arcybiskupim Seminarium
Duchownym do kapłaństwa przygotowuje się 96
kleryków.
Ogarniamy naszą modlitwą nowego księdza
Metropolitę.

z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w
Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby
w filozofii Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof.
Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 był wikariuszem
w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa
Wlkp. W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks.
Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne,
które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu
1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie
pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul
Ricoeur” (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu
Gregoriańskiego), natomiast 20 grudnia 1979 roku
obronił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive
nella filosofia di Levinas” (promotor: prof. Simon
Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem
Ojca Świętego Jana Pawła II). Po powrocie do Polski:
w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach
1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996
redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym
„Przewodnika Katolickiego”.
W 1991 roku habilitował się na Wydziale
Filozoficznym Papieskiej Akademii
Teologicznej
w
Krakowie
na
podstawie rozprawy „Jean-Paul
Sartre i Emmanuel Levinas – w
poszukiwaniu nowego humanizmu.
Studium analityczno-porównawcze”
(rozprawa
opublikowana
pod
tytułem „W poszukiwaniu nowego
humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas”,
Kraków 1994). W 1996 roku otrzymał
nominację na docenta na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
W tym samym roku został mianowany visiting
professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w
Rzymie. W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski
otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds.
nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz
na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa
Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji
Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk
arcybiskupa Juliusza Paetza 29 czerwca 1997
roku w Poznaniu. Współkonsekratorami byli:
arcybiskup
Zenon
Grocholewski,
sekretarz
Sygnatury Apostolskiej (obecnie kardynał, prefekt
senior Kongregacji Wychowania Katolickiego) oraz
arcybiskup Marian Przykucki, ówczesny metropolita
szczecińsko-kamieński. W związku z powstaniem
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 26 listopada
1998 roku otrzymał nominację na stanowisko
profesora nadzwyczajnego UAM, a 7 grudnia tegoż
roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii
Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. 2
stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora
nauk teologicznych. 11 lipca 2012 roku papież
Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego
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Dobroczyńcy Sanktuarium

Kurek – Dziekanowice, Agnieszka i Michał Bodzioch –
Dziekanowice, Bogumiła i Bogusław Ślęczka – Jankówka,
Mirosława i Marian Wilk- Hucisko, Edyta i Zbigniew
Woźniak – Nowa Wieś, Ewa Rozwadowska – Nowa Wieś,
Katarzyna i Jan Bugaj – Grajów, Stanisława Rozwadowska
– Nowa Wieś, Władysława Suder – Nowa Wieś, Janina
Łyżczarz – Rudnik, Alicja i Piotr Wandas – Rudnik,
Stanisława i Jan Kuźma – Winiary, Kazimiera i Andrzej
Jaroś – Winiary, Dorota i Krzysztof Idzi – Dziekanowice,
Ewa Talaga – Sieraków, Stefania i Julian Małota – Nowa
Wieś, Małgorzata i Wojciech Feliks – Kunice, Kazimierz i
Magdalena Szczudłowie – Winiary, Lucyna i Artur Braś –
Winiary, Małgorzata Czyrnek – Winiary, Anna Węgrzyn –
Sieraków, Władysława Łyżczarz – Sieraków, Maria Woźniak
– Rudnik, Kazimierz i Krystyna Miękina – Sieraków, Helena
Wrona – Grajów, Agnieszka i Piotr Płatek – Winiary, Józefa
Szwec – Hucisko, Maria Skotnicka – Nowa Wieś, Maria
i Stanisław Góral – Dziekanowice, Wanda i Bolesław
Błaszyk – Rudnik, Barbara i Kazimierz Wania – Rudnik,
Kazimierz Choroba – Nowa Wieś, Jadwiga i Jerzy Kania
– Nowa Wieś, Władysława i Bogdan Wandys – Rudnik,
Marta i Stanisław Kordula – Nowa Wieś, Anna Widomska
– Bieńkowice, Stanisław i Wanda Godzik – Sieraków,
Barbara Kulig – Sieraków, Janina i Andrzej Pietrasowie
– Nowa Wieś, Dominika Żak – Nowa Wieś, Maria i Józef
Jasek – Jankówka, Janina Molendys – Sieraków, Maria
i Władysław Błaszczyk – Dziekanowice, Wiesława i
Stanisław Janeczek – Kunice, Katarzyna i Maciej Nawracaj
– Rudnik, Grażyna i Marian Cygan – Rudnik, Antoni
Piech – Rudnik, Antoni Leśniak – Rudnik, Anna i Andrzej
Dziewońscy – Nowa Wieś, Magdalena Jamróz – Sieraków,
Longina i Leszek Wrześniak – Kunice, Marek – Kowalik –
Kunice, Zofia Skibska – Kunice, Renata i Stanisław Nykiel
– Kunice, Barbara i Józef Piech – Kunice, Józefa Baran –
Nowa Wieś, Danuta i Władysław Chorobik – Nowa Wieś,
Małgorzata i Marek Zbrożek – Nowa Wieś. Bóg zapłać za
Wasze hojne ofiary na potrzeby naszego kościoła. Niech
Matka Boża Dziekanowska błogosławi wam i Waszym
rodzinom.

Ofiarodawcy naszego Sanktuarium: Maria Świstek
– Rudnik, Joanna Cygan – Jankówka, Anna Mastalerz –
Jankówka, Józefa Siarkiewicz- Rudnik, Edwarda Wołek
– Jankówka, Jolanta i Tadeusz Gabryś – Jankówka, Józefa
i Roman Marszalik – Winiary, Janina Szczudło – Kunice,
Janina i Kazimierz Włodarczyk – Sieraków, Aleksandra
Półtorak – Sieraków, Ryszard Widomski – Kunice,
Aleksandra Widomska – Kunice, Cecylia i Krzysztof
Błaszczyk – Dziekanowice, Małgorzata Chorabik –
Sieraków, Barbara i Adam Małota – Nowa Wieś, Marek
i Lidia Błaszczyk – Dziekanowice, Edwarda i Zygmunt
Miękina – Niezdów, Maria Baran – Dziekanowice, Monika
Łyżczarz – Sieraków, Jolanta i Paweł Pudlik – Jankówka,
Stefania Wójtowicz – Hucisko, Stanisław i Renata Misiorek
– Sieraków, Danuta i Robert Śmiałowscy – Nowa Wieś,
Halina i Ryszard Herzog – Dziekanowice, Bronisława
Choroba – Nowa Wieś, Janina Bajer – Nowa Wieś, Anna
i Jan Kuc – Dziekanowice, Małgorzata i Paweł Ptak –
Kunice, Maria i Władysław Rozwadowscy – Winiary, Jan
i Anna Kania – Bieńkowice, Alina Widomska – Kunice,
Stanisława Hyży – Nowa Wieś, Jan i Danuta Kasztelan –
Grajów, Grażyna i Adam Wojtas – Winiary, Elżbieta i Marek
Szybowscy – Kunice, Andrzej i Ilona Jamka – Sieraków,
Bronisław i Maria Kudas – Sieraków, Danuta i Jan
Węglarz – Kunice, Maria Czerwień – Nowa Wieś, Joanna
i Paweł Tuleja – Kunice, Maria i Stanisław Tuleja – Kunice,
Stanisława i Zdzisław Świerk – Grajów, Maria Jędrzejczyk
– Bieńkowice, Halina i Ryszard Łyżczarz – Rudnik, Jan i
Kazimiera Jania – Sieraków, Stanisława i Edward Luś –
Grajów, Julian i Maria Misiorek – Sieraków, Halina i Zenon
Karaś – Grajów, Elżbieta Woźniak – Nowa Wieś, Monika
i Krzysztof Karaś – Grajów, Zbigniew i Monika Półtorak
– Sieraków, Agnieszka i Karol Chochół – Winiary, Teresa
i Kazimierz Brzóska – Kunice, Aneta i Michał Burda –
Grajów, Maria Bugaj – Sieraków, Nina i Józef Marszalik –
Winiary, Elżbieta i Krzysztof Gibała – Rudnik, Stanisława
Ślęczka – Sieraków, Józef Rozwadowski – Dziekanowice,
Leokadia Góral – Dziekanowice, Wanda i Bolesław

Ks. Dariusz Firszt, proboszcz
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POZIOMO:
1). …„W owym czasie wyszło rozporządzenie
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić… ludności
w całym państwie”… (Łk 2, 1); 3). Betlejemska,
w której Maryja i Józef nie znaleźli dla siebie
miejsca; 5). …„Dlatego też przez Niego
wypowiada się nasze…, Bogu na chwałę”…
(2 Kor 1, 20); 9). …„Na początku było…”… (J 1,
1); 10). Od 50 lat Kościół modli się o niego w
pierwszy dzień Nowego Roku; 11). Pora roku;
14). Jeden z darów ofiarowanych przez Mędrców
nowo narodzonemu Dziecięciu, symbolizuje
zapowiedź późniejszej męki i śmierci Chrystusa
(wino z nią zmieszane miało znieczulić ból Pana
przed ukrzyżowaniem); 15). …„Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu… Jego praojca Dawida”… (Łk 1, 32);
16). Biała do Chrztu św., symbol oczyszczenia z
odziedziczonej winy i narodzenia do nowego
życia; 18). …„Jezus wprawdzie sam stwierdził,
że… nie doznaje czci we własnej ojczyźnie”…
(J 4, 44); 20). Bożonarodzeniowa; przedstawia
sceny z narodzenia Zbawiciela; 21). …„A…,
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który
Mnie posłał, Ojca”… (J 14, 24); 22). Najświętsza z
Nazaretu;

(Rz 12, 2); 8). Pierwszy Męczennik Kościoła; 10).
Jego imię dziecko otrzymuje na Chrzcie św.; 12).
Najświętsza - Jezusowa i wszystkich wierzących;
13). …„Lecz… zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu”… (Łk 2, 19); 17).
…„Wiemy także, że… Boży przyszedł i obdarzył
nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali
Prawdziwego”… (1 J 5, 20); 19). Nowy 2017 w
Kościele polskim jest poświęcony Św. Bratu
Albertowi; 20). …„Niech zbyt wielu z was nie
uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż
tym bardziej czeka nas…”… (Jk 3, 1).
Krzyżówkę nadesłała
Pani Halina Herzog z Dziekanowic. Dziękujemy.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać
do 27 stycznia 2017 r.
na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii
– z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.

PIONOWO:
2). …„Gdy jednak nadeszła… czasu, zesłał Bóg
Syna swego, zrodzonego z niewiasty”… (Ga
4, 4); 4). …„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego Maryją; upadli na twarz i oddali
Mu…”… (Mt 2, 11); 6). Matka rodzaju ludzkiego;
7). …„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest… Boża”…
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej

Niektóre podziękowania i prośby (z listopada 2016)
Matko Boża, proszę o łaskę zdrowia i pomyślność Twojej pomocy moje sprawy finansowe. Pomóż
w załatwieniu trudnych spraw. Anna, Za Twoim wyjść z długów, Błagam Cię Matko Boska o
wstawiennictwem proszę o moje uleczenie. Błagam wstawiennictwo i pomoc w uzyskaniu kredytu.
Boże oddal ode mnie smutek, niepokój, lęki, złość i Proszę Cię pomóż mi wyjść z problemów, Maryjo
agresję. Obdarz mnie Boże spokojem, cierpliwością za Twoim wstawiennictwem proszę o nawrócenie
i pokorą. Widzę jak przez me zachowanie cierpią dla mojego taty, brata i dla Marii, Matko Boża
moi najbliżsi. Niech w mym sercu zapanuje radość. Dziekanowska dziękuje za otrzymane łaski .Proszę
Panie ulecz mnie, uwolnij mnie od wszystkiego co w intencji Pawła i Jakuba o uzdrowienie zniewoleń
mnie zniewala. Dopomóż mnie i mojej rodzinie. i zranień, łaskę wiary ,rozeznanie powołania
Amen, Proszę o zdrowie dla Patrycji, o pozytywne życiowego, dobrą pracę i błogosławieństwo Boże.
wyniki i diagnozę. Matko dopomóż jej pokonać Maryjo uproś dla nich łaskę miłosierdzia i ochraniaj
problemy zdrowotne i rodzinne. Boże ulecz jej płaszczem opieki, Ukochana Matko, błagam o
życie, uwolnij ja od złych duchów i wszystkiego co łaskę uzdrowienia mojej mamy Wandy z choroby
ja zniewala. Amen, Matuchno błagam wstaw się u nowotworowej oraz o uzdrowienie mojego syna
Boga za mną. Uproś mi zmiłowanie dla mnie. Niech Dawida, o Boże błogosławieństwo dla nich, proszę
moje problemy zawodowe i zdrowotne szczęśliwie o modlitwę w intencji Oli o uwolnienie z ciężkiego
się rozwiążą. Matko Tyś moją Nadzieją. Tobie opętania i od czarów robionych przeciw niej
polecam moje trudne sprawy zawodowe, Matko przez złych ludzi, o całkowite usunięcie skutków
Boża proszę połącz na nowo i uzdrów rozwiązane dziedziczenia okultyzmu i wszelkich praktyk
małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę, by miłość, okultystycznych, o nawrócenie, o pomoc w
która nas połączyła przed laty odrodziła się w nas codziennych sprawach, Matko Boża proszę o cud
na nowo, byśmy wrócili do siebie i odbudowali przemiany i nawrócenia mojego męża Darka oraz
nasze małżeństwo. Proszę o łaskę pojednania, o uratowanie naszego małżeństwa i uwolnienie
nawrócenia, opamiętania i przebaczenia dla nas, męża od grzechu nieczystości i zdrady które
Matko Boża proszę Cię w intencji uleczenia z zagrażają naszemu małżeństwu, Matko miej w
choroby nowotworowej i powrotu do zdrowia opiece moje małżeństwo, obdarz nas zdrowiem,
dla Mamy Stanisławy (aby nie miała przerzutów, miłością i pomóż nam rozwiązać nasze problemy,
nie musiała mieć kolejnej operacji, chemioterapii Prośba o modlitwę o nawrócenie moje i mojego
i radioterapii), mogła jeszcze cieszyć się życiem i męża i uwolnienie mojego męża z grzesznego
zdrowiem, O szczęśliwą operacje, łaskę uzdrowienia związku z wiadomą kobietą, Matko Boża proszę
dla mojego taty Józefa, Dziękuję Mateczce Bożej za Cię pokornie o zdrowie dla mnie, aby nie było z nim
wszystkie łaski i proszę o zdrowie i spokój dla mojej coraz gorzej tak bardzo się martwię o nie, daj mi siłę
rodziny, Maryjo, proszę o łaskę nawrócenia dla do codziennych obowiązków, miej mnie w swojej
mojego taty, brata i dla Marii, uwolnij ich z nałogów, opiece, chroń od złego. Bóg zapłać za modlitwę,
uwolnij z chorób, spraw by tata i brat przestali pić, Matko Boża proszę cię pokornie o zdrowie dla
by tata przestał robić rozprawy przeciwko mnie, mnie aby nie było z nim coraz gorzej tak bardzo
by Maria odezwała się do mnie, Matko najświętsza się martwię o nie daj mi silę do codziennych
proszę o laskę powrotu do zdrowia. pomóż mi obowiązków, miej mnie w swojej opiece, chroń od
rozwiązać moje trudne sprawy, Proszę o modlitwę złego, Mateczko dziękuję za drugą szansę w życiu,
w intencji uzdrowienia mojej mamy Antoniny, proszę o pomoc w mojej życiowej sprawie i opiekę
u której zdiagnozowano czerniaka złośliwego. i Bożą pomoc w powrocie po chorobie do pracy,
Marta, prośba o opiekę Matki Bożej każdego dnia, Matko Boża pokornie Cię proszę wysłuchaj mnie
Z całego mojego serca podziękowanie Matce Bożej chroń zawsze od złego mojego wnusia Mikołajka
za otrzymane łaski i prośba o nawrócenie moje i proszę o zdrówko dla niego aby mógł się cieszyć
mojego męża i powrót męża do Pana Boga i Kościoła, być szczęśliwym dzieckiem, Mateczko Niebieska,
Ukochana Matko, pokornie proszę o uzdrowienie dziękuję Ci za wszystkie łaski, które wyprosiłaś
mojej mamy Wandy, o uzdrowienie mojego syna dla mnie i mojej rodziny. Proszę o Twoją pomoc
Dawida, o nawrócenie moich dzieci i pomyślne w sprawie Ci wiadomej. Pomóż mi proszę!, Matko
ukończenie przez nich studiów, Najukochańsza Boża proszę Cię o zdanie matury i egzaminu
Matko, bardzo proszę o pomyślne rozwiązanie zawodowego, bym dostała się na studia i znalazła
wszystkich moich bardzo trudnych spraw i trosk, o pracę.
spokojne życie, Matuchno Najświętsza, powierzam
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Z życia Parafii...

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.
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Dnia 13.11.2016
41. Oliwier Aleksander Ziółek z Jankówki
Chrzestni:
		 Mirosław Grochal z Krakowa
		 Małgorzata Ziółek z Lipnicy Murowanej
Dnia 27.11.2016
42. Rita Zuzanna Winiarska z Sierakowa
Chrzestni:
		 Krzysztof Winiarski z Tuligłów
		 Aleksandra Dańdo z Koźmic Wielkich
Dnia 3.12.2016
43. Lena Maria Górniak z Sierakowa
Chrzestni:
		 Arkadiusz Zbroja z Krakowa
		 Renata Nosal z Rudnika
Dnia 18.12.2016
44. Tymon Krzysztof Morawski z Rudnika
Chrzestni:
		 Marcin Demrych z Pabianic
		 Kamila Morawska z Krakowa

Zatroszczyli się o Sanktuarium

Dnia 26.12.2016
45. Aleksander Nosal z Bieńkowic
Chrzestni:
		 Krzysztof Nosal z Bieńkowic
		 Aleksandra Strzelecka ze Śmiłowa
46. Michał Stanisław Woźniak z Winiar
Chrzestni:
		 Mariusz Woźniak z Winiar
		 Sabina Żołnierczyk z Koźmic Wielkich
47. Natan Józef Krupa z Sierakowa
Chrzestni:
		 Kamil Krupa z Raciechowic
		 Elżbieta Niedzielska z Jankówki

5.11.2016 r. Jolanta Gabryś, Wioleta Gubryś – Śmietana
– Jankówka, Anna Stachura, Jadwiga Kapusta, Agata
Machna, Angelika Machna, Jadwiga Sułowska,
Janusz i Maria Rudek
12.11.2016 r. Józef Kurdas, Zofia Kupiec, Anna Wrona,
Genowefa Płoskonka, Maria Wilczyńska, Joanna
Kozak, Maria Biernat-Jarek, Marta Przybysz, Józefa
Dziewońska,
19.11.2016 r. Katarzyna Szybowska, Beata Wójcik,
26.11.2016 r. Krystyna Kania, Justyna Górniak, Anna
Kupiec , Anna Łyszczarz, Joanna Czekaj, Zbigniew
Ślęczka, Maria Bugaj,
3.12.2016 r. Józef Kosałka, Monika Półtorak, Jolanta
Smoleń, Danuta Gajos, Teresa Klaś, Małgorzata
Chorobik, Zofia Hebda,
10.12.16 r. Anna Półtorak, Sylwia Półtorak, Stanisława
Cygan, Stefania Dziewońska, Aneta i Monika
Mazanek, Anna Kasprzyk, Jadwiga Kania
17.12.2016 r. Monika Chorobik, Elżbieta Sikora, Irena
Sznajder, Włodzimierz Machna, Maria Chorobik.
24.12.2016 r. Bogusław Płachta, Kazimierz Dziewoński,
Anna Płachta, Maria Kosałka, Lucyna Gołda, Janina
Dyrda, Karolina Węgrzyn, Agnieszka Węgrzyn,
Danuta Rozwadowska, Anna Kupiec, Halina Kania,
Sebastian Cygan.
31.12.2016 r. Anna Rozwadowska-Babczyk, Woźniak,
Kapusta, Dorota Wojtanowska, Marek Bała, Janusz
Rozwadowski, Grzegorz Jania, Monika Lenart,
Elżbieta Lenart, Teresa Rozwadowska.

Dnia 29.12.2016
48. Ignacy Piotr Szczerski z Brzączowic
Chrzestni:
		 Adam Ptaszyński z Wąwelna
		 Monika Smoter z Laskowej

44. + Tadeusz Cebula
ur. 20.11.1937
zm. 23.12.2016

23

