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PRZEZ CAŁY OKRES JESIENNO-ZIMOWY WSZELKIE NABOŻEŃSTWA WIECZORNE
W DNI POWSZEDNIE BĘDZIEMY ODPRAWIAĆ O GODZ. 17.00.
wszystkich zmarłych wypominanych w tym roku.
O godz. 20.00 rozpoczniemy WIECZÓR BŁ. JANA PAWŁA
II. Zapraszamy na wspólną modlitwę z naszym patronem.
W tym miesiącu (jeśli pozwoli nam na to pogoda) wyruszymy
w drogę światła.

4 X 2013 r. – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

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

Św. Franciszek jest patronem naszego Księdza Kardynała
Franciszka Macharskiego, będziemy polecać jego osobę modlitwom szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego.
Jest to również pierwszy piątek miesiąca. Msze św. pierwszopiątkowe z nabożeństwem
wynagradzającym do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą
o godz. 7.00 i po różańcu o godz.
17.00. Spowiadać się można
codziennie na nabożeństwach
oraz w czwartek przed pierwszym piątkiem i w pierwszy piątek od godz. 16.00. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci
ze szkoły podstawowej do korzystania ze spowiedzi właśnie
w czwartek przed pierwszym piątkiem. Obserwujemy nasilenie spowiedzi w pierwszy piątek, tak że nie możemy wszystkich wyspowiadać przed Mszą św.
Pamiętajmy, że aby odprawić 9 pierwszych piątków,
trzeba w tym dniu przyjąć Komunię św. Zauważyliśmy, że
niektóre dzieci się wyspowiadają i odchodzą do domu, ale nie
przyjmują Pana Jezusa.

Przypomnienie:

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

5 X 2013 r. – WSPOMNIENIE ŚW. S. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.

W sobotę, nabożeństwo pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy po Mszach św. o godz. 7.00 i po
różańcu 17.00. O godz. 10.00 pojedziemy z Panem Jezusem do
chorych, prosimy o pomoc kierowców. Wieczorem na Mszę św.
zapraszamy zwłaszcza Róże Różańcowe i wszystkich, którzy
podjęli Duchową Adopcję Dziecka Nienarodzonego. W tym dniu
ucałujemy z czcią relikwie św. Faustyny.

6 X 2013 r. PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
NABOŻEŃSTWO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

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

3 X 2013 r. – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

W tym dniu od godz. 16.00 będzie wystawienie Pana Jezusa
i okazja do osobistego spotkania z Bogiem w sakramencie
pokuty. Szczególnie w tym dniu do spowiedzi zapraszamy
dzieci. O godz. 17.00 będzie różaniec, a następnie Msza Święta za
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11 X 2013 r. CZUWANIE Z MATKĄ
BOŻĄ DZIEKANOWSKĄ

także sztandary szkolne, strażackie i innych organizacji. Bardzo o to prosimy, czynimy to dla Matki Najświętszej i Jej Syna,
naszego Zbawiciela. Dzieci z klas III-cich niech wystąpią w procesji w strojach pierwszokomunijnych, a maluszki niech licznie
sypią kwiatki Panu Jezusowi.
Tego dnia decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będziemy
też obchodzili XIII już Dzień Papieski, pod hasłem „Jan Paweł
II – Papież Dialogu”. Zgłębianie papieskiego nauczania w tym
obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie
modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy
wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Po Mszach świętych młodzież będzie zbierała ofiary
do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się wieczorem na czuwaniu wraz z Maryją. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy
rodziców dzieci i młodzieży. Będziemy prosić o dobry, błogosławiony i szczęśliwy rok szkolny.
• godz. 17.00
– Nieszpory Maryjne, wystawienie
Najświętszego Sakramentu, Różaniec prowadzony
przez Róże Różańcowe.
• Po różańcu adoracja prowadzona przez Akcję
Katolicką.
• godz. 20.00
– Msza Święta z procesją Maryjną.
Bardzo prosimy by zabrać świece!

Różaniec poprowadzą:

18 X 2013 r. TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA –
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA

•
Tajemnica 1 – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
•
Tajemnica 2 – Najświętszej Rodziny
•
Tajemnica 3 – Matki Bożej Szkaplerznej
•
Tajemnica 4 – Św. Józefa
•
Tajemnica 5 – Matki Bożej Dziekanowskiej
Potraktujmy poważnie te propozycje, są one znakiem, że
ufamy naszym parafianom.
Włączmy się w to parafialne święto i w tę niezwykłą modlitwę naszej parafialnej rodziny.

Katecheza przygotowująca dla rodziców i chrzestnych przed
uroczystym niedzielnym Chrztem św. będzie w trzeci piątek
miesiąca (18.X) po Różańcu i Mszy Św. które odprawiamy o godz.
17.00.

BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ...

1. Czasem ludzie pytają: Proszę księdza; ile można się spóźnić,
żeby uczestniczenie we Mszy św. było jeszcze ważne?
Siostro i Bracie drogi! Nie spóźniajcie się wcale. Msza św. jest
przecież całością i nie wolno jej obcinać jak obszarpanych spodni.
Kiedy ludzie mieli po kilka kilometrów do kościoła, a nie posiadali
zegarków, wtedy mogło się zdarzyć, że się czasem spóźniali. Ale
dziś - do kościoła idziemy od 5-20 minut, a zegarki mają nawet
dzieci. Prócz tego ogromna ilość ludzi ma czas wyliczany godzinami pracy, odjazdem pociągu i autobusu czy programem telewizji. Na ogół umiemy się w tych przypadkach dostosować do
wskazówek zegara, bo wiemy, że jeśli na przystanek przyjdziemy
o 5 minut za późno, to autobus nam odjedzie. Dlaczego mielibyśmy spóźniać się na Mszę św.?
2. Nie spóźniajmy się na Eucharystię, bo przecież:
- po pierwsze - jesteśmy ludźmi wierzącymi, a wiara nam
mówi, że Najświętsza Ofiara, to nasza największa świętość;
- po drugie - jesteśmy ludźmi w miarę kulturalnymi, punktualność zaś należy do kultury człowieka; nie będziemy przecież
z powodu naszego lenistwa stawać na zewnątrz kościoła, ani też
nie wypada przepychać się między ludźmi i przeszkadzać innym
w modlitwie;
- po trzecie - przypomnę tu raz jeszcze cytowane już
powiedzenie: „Jakie przygotowanie, takie przeżywanie”; o jakże
możemy dobrze przeżywać Mszę św., jakże możemy godnie
wejść w Świętą Tajemnicę, jeśli się do niej nie przygotowaliśmy,
nie mieliśmy nawet czasu, by zdjąć te „ubłocone buty” ?
3. Niech zatem naszą świętą ambicją ludzi wierzących będzie:
Nigdy w lenistwie, z własnego zaniedbania, nie spóźnię się
na Mszę św. zamiast dwie minuty po rozpoczęciu, przyjdę trzy
przed. Wejdę do wnętrza kościoła, uklęknę, przywitam się z
Panem Jezusem, zajmę odpowiednie miejsce, uciszę moje wnętrze i będę się starał nastawić moją duszę na „Bożą częstotliwość”.
Ze sportu żużlowego czy biegów wiemy, że często od
dobrego startu zależy zwycięstwo.

12.09.2013 r. Msza św. dla dzieciaków, godz. 10.00.
13 X 2013 r. ODPUST PARAFIALNY
- XIII DZIEŃ PAPIESKI

W tym roku uroczystość odpustowa będzie 13 października.
Msze św. będą w tym dniu odprawiane o godz.: 8.00, 11.30
- suma z procesją eucharystyczną i 16.00. O godz. 15.30 odprawimy Nabożeństwo Różańcowe.
Jak zawsze, szczególnie do procesji odpustowej zapraszamy wszystkich strażaków, poczty sztandarowe, orkiestrę
oraz wszystkich noszących feretrony i sztandary. Mamy piękne
feretrony i sztandary fundowane przez Parafian, ale niestety

w procesjach niewielu jest takich, którzy chcą je nieść, a przecież każdemu wierzącemu winno zależeć, by najlepiej jak tylko
można uczcić Boga i uświetnić uroczystości ku Jego i Matki Bożej
czci. W procesji winniśmy nieść wszystkie te feretrony i sztandary

Ks. Proboszcz.
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Święty brat Albert pisał: „Sługa Boży ma być wesoły
i spokojny, bo wie, że nad nim opieka Boska”. W Roku Wiary
dziękujemy za Księdza troskę, abyśmy każdego dnia byli wierni
Panu Bogu, który uczynił „z człowieka swego przyjaciela”.
Dziękujemy, że dzieli się Ksiądz z nami radością wiary.
Za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia i świętego
Łukasza prosimy Ojca Niebieskiego, aby obdarzał Księdza
potrzebnymi łaskami. Życzymy nadziei i pokoju płynących
z wiary w Bożą Miłość. Życzymy również wytrwałości w ufnej
odpowiedzi na Boże zaproszenie do współpracy, abyśmy
wszyscy mogli spotkać się w niebie.
Akcja Katolicka z Księdzem Dziekanem

„Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego
zaprę się i Ja przed moim Ojcem(...)” Mt 10,33

z traktowaniem rozmówcy z góry, krzykami lub nerwami, bo przecież
w rozmowie chodzi nam o przekazanie informacji, a nie wyrzucenie
z siebie negatywnych emocji i frustracji. Krzyk też używany jest wtedy,
gdy brakuje racjonalnych argumentów, przez co jest oznaką słabości.
Wystrzegajmy się go, bo prowadzi donikąd. Podobnie unikajmy oburzania się, obrażania innych, ostentacyjnego wyrażania swoich poglądów, upierania się przy swoim bez podania argumentów. Rzeczową,
spokojną rozmową więcej zdziałamy.
3. Kolejna rzecz o której należy pamiętać, że rozmawiając z kimkolwiek o czymkolwiek trzeba starać się wspólnie szukać prawdy, a nie
za wszelką cenę obronić swoje zdanie, bo Ty też możesz się mylić.
Dlatego też niezbędne jest słuchanie rozmówcy, a nie tylko mówienie. Jak to mówi stare porzekadło, „nie zawadzi jak i głupi doradzi”.
Nie możesz bać się przyznania się do niewiedzy lub błędu. A nawet
największy ateista przez zadawanie licznych pytań może pomóc nam
uwierzyć mocniej, bo szukając na nie odpowiedzi zbliżamy się do
Boga.
4. Nawet jeśli wiesz, że masz rację, nigdy nie oceniaj rozmówcy.
Bóg jedyny może oceniać człowieka, Ty jednak w rozmowie możesz
oceniać tylko ludzkie czyny. Trzeba byś z tym bardzo ostrożnym,
ale jeśli widzisz, że ktoś zdecydowanie czyni źle, to powołując się
na miłość bliźniego masz obowiązek zwrócić mu na to uwagę. Ale
tu znowu aspekt, o którym pisałam w pkt. 2. Nie można traktować
takiej osoby jako kogoś gorszego, wręcz przeciwnie. Bądź dla niej
wsparciem, tłumacz, pomagaj szukać dobrej drogi. To jest Twój obowiązek jako osoby wierzącej! Pamiętaj też, że ze złem nie można iść na
kompromisy. Zło jest złem i nie można go usprawiedliwiać ani z nim
polemizować.
5. Gdy już zrealizowałeś poprzednie punkty, wróć do pkt. 1.
Nawróć się. Nigdy nie przestawaj szukać! Na tym polega nasza wiara,
by być coraz bliżej Boga. Nawracaj się każdego dnia, pracuj nad sobą,
zadawaj pytania i szukaj na nie odpowiedzi, bo najwięcej dobra
będziesz czynić dając świadectwo swoim życiem. Mimo że to nie jest
łatwe, to nie możesz być hipokrytą, bo opinia hipokryty jest nic nie
warta, a jego słowa nie mają mocy.
Ludzie nie żyjący blisko z Bogiem są bardzo osłabieni. Jeśli ktoś aż
promienieje miłością Boga i żyje według jego praw, to jest wewnętrznie wolny i nie da się tego nie zauważyć. Z jednej strony to bardzo
dobrze, bo takie osoby są charyzmatyczne i ludzie do nich lgną. Z drugiej strony natomiast Zły bardzo nie lubi osób głoszących Słowo Boże
i stara się z nimi walczyć. Ale nie bójmy się tego! Bóg już da nam siłę
by działać w Jego imieniu, a jeżeli jesteśmy prawdziwie wierzący, to
nawet śmierć dla wiary nie powinna nas przerażać. Walczmy jawnie ze
złem, rozmawiajmy o tym i nawracajmy siebie oraz innych. W końcu
po to tu jesteśmy. A stawka jest większa niż życie :)

Nie wstydzę się Jezusa- ale czy na pewno?
Prawie każdy z nas słyszał o akcji „Nie wstydzę się Jezusa” i mnóstwo ludzi posiada breloczek tej akcji. Ale czy ten kawałek metalu
przypięty do kluczy czyni mnie prawdziwym chrześcijaninem? Czy to
zmienia moje życie? Czy ja naprawdę nie wstydzę się Jezusa? Jaki to
ma wpływ na ludzi w moim otoczeniu? Czy potrafię mówić o Bogu
publicznie?
Wiele razy zadawałam sobie te pytania. Bo skąd brać siłę na
głoszenie Słowa Bożego w świecie, którym rządzi wrogość religijna
i demoralizacja? Chodząc do jednego z krakowskich liceów przekonałam się, że bycie osobą jawnie wierzącą może wiązać się ze
sporymi trudnościami. Początkowo ludzie postrzegają Cię za osobę
„psychiczną”, niepoprawnego idealistę, lub kogoś naiwnego, dla
którego wiara jest próbą pozbycia się lęku przed śmiercią i tym co
będzie później. A co widziałam wokół siebie? Normalne było upijanie
się do nieprzytomności, korzystanie z wszelkiego rodzaju używek,
zmienianie co tydzień partnerów seksualnych w imię „wolności”
(takie hasło jak czystość przedmałżeńska już dawno stało się archaizmem), powszechny homoseksualizm, kłamstwa i krętactwa, no bo
przecież każdy musi dbać o siebie nie patrząc na koszty. Każdy chyba
boi się odrzucenia przez środowisko, a w szczególności ludzie młodzi.
Powiedzmy też wprost, osoby prawdziwie wierzące są zdecydowaną
mniejszością. Więc jak żyć według swojej wiary, rozpowszechniać ją i
nie zostać wyśmianym? To da się zrobić!
1. Nawróć się. Jak masz bronić swojej wiary, skoro sam tak
naprawdę gorąco nie wierzysz? Im cięższe są czasy, im mniej Boga
widzisz wokół siebie, tym mocniejszy w wierze musisz być. Kościół Cię
potrzebuje. Jeżeli wiara jest zwalczana w sposób publiczny i widzisz
to, niech zapali Ci się czerwona lampka. Kto najbardziej na świecie nienawidzi Boga? Kto sprzeciwia mu się od zarania dziejów? No właśnie...
Dlatego umocnij się, szukaj jeszcze mocniej Boga w swoim życiu,
bo samemu, będąc letnim w wierze, ze Złym nie wygrasz. A inni Cię
potrzebują! Szczególnie Ci, którzy skutecznie bronią się przed wpuszczeniem Jezusa do swego serca. A nie można zapomnieć o tym, że nie
znasz dnia ani godziny, kiedy nasz świat się skończy. My musimy być
na to gotowi, ale walczmy też o naszych bliskich!
2. Jeśli już zrealizowałeś punkt 1, to przychodzi czas na pewność
siebie. Jest to klucz do tego, żeby rozmówca w ogóle Cię słuchał.
Musisz wiedzieć o czym mówić i nie bać się tego mówić. Gdy się zawahasz, rozmówca wykorzysta to przeciwko Tobie. Jeśli nie będziesz się
bał poruszać tematów religii, a szczególnie jeśli będziesz wiedział
co mówisz, zostaniesz wysłuchany. Nie może jednak to iść w parze

Anna Kołodziej
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MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA

władców do wspólnej obrony, jak najusilniej starał się przede
wszystkim, by najpełniejsza mocy Matka Boża zjednana
modlitwą różańcową, przybyła łaskawie z pomocą imieniu
chrześcijańskiemu. Rozegrało się wtedy najwspanialsze
widowisko między niebem i ziemią, przyciągając wszystkie
umysły i dusze. Tam bowiem niedaleko Cieśniny Korynckiej
wierni Chrystusa gotowi przelać krew za bezpieczeństwo religii
i ojczyzny czekali nieustraszenie na wroga, zaś bezbronne tłumy
modlących się wzywały Maryję, pozdrawiając Ją ciągle słowami
różańca, by pomogła walczącym do zwycięstwa.
I przybyła ta uproszona Pani, bo w bitwie morskiej
pod Lepanto (Echinadas) flota chrześcijańska
bez większych strat własnych rozgromiła
wrogów, odnosząc wspaniałe zwycięstwo.
Dlatego ten wielce święty Najwyższy Pasterz dla
upamiętnienia otrzymanego dobrodziejstwa
pragnął ustanowić jako rocznicę tej bitwy święto
na cześć Maryi Zwycięskiej, a Grzegorz XIII nadał
mu tytuł różańcowy”, (Papież Leon XIII, z encykliki
Supremi Apostolatu). Wspomniana przez Ojca
Świętego Leona XIII bitwa miała miejsce 7 października 1571
roku. W bitwie tej, decydującej o losach Europy, turecka flota
została rozgromiona przez flotę chrześcijańską (zawiązaną pod
opieką papieża św. Piusa V jako Liga Święta Hiszpanii, Wenecji
i Państwa Kościelnego).

Różaniec – najcenniejsza z modlitw
Różaniec łączy w sobie modlitwę ustną i modlitwę
w myślach. Wymawiamy w nim najpiękniejsze nasze modlitwy:
Wierzę w Boga Ojca (Skład Apostolski), Ojcze nasz i Zdrowaś
Maryjo. Wychwalamy także, po każdym dziesiątku, Trójcę
Przenajświętszą, odmawiając: Chwała Ojcu...
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
w swym dziele „Przedziwny sekret Różańca
Świętego” tak pisał: „Najświętsza Dziewica
objawiła błogosławionemu Alanowi de Rupe, że
po Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, która jest
pierwszą i najbardziej żywą pamiątką naszego
Pana, nie ma praktyki wspanialszej i wyjednującej
większe łaski od Różańca Świętego, który jest
jakby drugą kommemorancją (upamiętnieniem)
i przedstawieniem Życia i Męki Chrystusa”.
Św. Pius XI, w encyklice Ingravescentibus Malis,
(z 29 września 1937 r.), stwierdzał: „Pośród różnych i bardzo
pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle
ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce
Różaniec. Ten sposób modlitwy, nazwany przez niektórych
„Psałterzem Najświętszej Maryi Panny” albo „Skrótem Ewangelii
i streszczeniem życia chrześcijańskiego”, tymi słowy jedynie
określa i gorąco zaleca Poprzednik Nasz , śp. Leon XIII: Wspaniały
wieniec z Pozdrowienia Anielskiego uwity, Modlitwą Pańską
przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony, najpiękniejszy
sposób modlitwy... i do zdobycia żywota wiecznego szczególnie
skuteczny.(...) Jakże bardzo mylą się ci, którzy odrzucają go jako
rzekome bezduszne i jednostajne powtarzanie zawsze tych
samych słów, stosowne co najwyżej dla dzieci i kobiet! (…) Jeśli
świat w swej pysze Różaniec ośmiesza i odrzuca, to nieprzejrzany
wręcz zastęp świętych ze wszystkich wieków i każdego stanu nie
tylko serdecznie go pokochał i pobożnie odmawiał, ale używał
go też zawsze jako potężnego oręża w walce z szatanem, dla
zachowania czystości życia, dla skutecznego uzyskania cnót
i w końcu do szerzenia pokoju wśród ludzi.”
Bł. Jan Paweł II pisał: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie
i głębi zarazem (…) Można powiedzieć, że Różaniec staje się
jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału
Konstytucji Vaticanum II „Lumen gentium”, mówiącego
o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa
i ościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego
(Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy momenty
z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic
radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali
z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego
Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce
nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się
na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy
osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są
najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób
ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

Polskie Lepanto

Położenie Polski – przedmurze chrześcijaństwa – sprawiło,
że nie raz byliśmy obrońcami Europy przed ekspansją islamu.
Szczególnie zapisał się wiek XVII. Mieliśmy swoje Lepanto:
„Sułtan Osman II zamierzał najpierw połknąć całą Polskę, a po
niej całą chrześcijańską Europę. Podpisując traktat pokojowy
pod murami Chocimia 9 października 1621 roku, Polacy mieli
już tylko jedną beczkę prochu, którą mogliby się bronić, gdyby
wielka turecka armia zaatakowała twierdzę. A jednak warunki
umowy podyktowali Polacy. Hetman Stanisław Lubomirski
zobaczył w czasie modlitwy Maryję i usłyszał od Niej jedno
słowo” „Wytrwałość”, dlatego nie ustąpił tureckim negocjatorom.
A w Krakowie wszyscy mieszkańcy odmawiali Różaniec, idąc
w procesji z obrazem Matki Bożej Różańcowej z kościoła
Dominikanów”. (J. Wieliczka-Szarkowa, ND, 7-8 września 2013).
12 wrzesień 1683 r. - data ta weszła do historii jako wiktoria
wiedeńska – wspaniałe zwycięstwo wojsk chrześcijańskich,
pod dowództwem króla polskiego Jana III Sobieskiego, nad
nawałnicą wojsk muzułmańskich (armią dowodzoną przez
wielkiego wezyra Kara Mustafę). „Gdy wojska polskie po
wysłuchaniu Mszy św. ruszały do boju, błogosławione przez
króla relikwia Krzyża Świętego, z hasłem „W imię Panny Maryi –
Panie Boże, dopomóż” i ze śpiewem „Bogurodzicy”, w Krakowie
z katedry wawelskiej do kościoła Mariackiego szła procesja
„duchowego wojska” z Najświętszym Sakramentem i obrazem
Matki Bożej Różańcowej Zwycięskiej z kościoła Dominikanów.
Podążały w niej rzesze rozmodlonych krakowian i ubrana na
czarno królowa Marysieńka”, (tamże).

Królowa Różańca Świętego

Papież św. Pius V, świadom komu zawdzięcza zwycięstwo
w bitwie pod Lepanto i cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień
7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Z kolei Ojciec
Święty Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie
„Królowo Różańca świętego – módl się za nami” i zlecił zbiorowe
odmawianie Różańca przez cały październik.

Lepanto – bitwa, która uratowała
chrześcijańską Europę

„Gdy olbrzymie zastępy Turków usiłowały narzucić prawie
całej Europie jarzmo przesądu i barbarzyństwa, wtedy to
Najświętszy Pasterz św. Pius V, pozyskawszy chrześcijańskich
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Jak wiadomo, tradycja modlitwy różańcowej wywodzi się
od św. Dominika, a jej rozwój jest dziełem Ojców Dominikanów.
Oprócz indywidualnego odmawiania Różańca, wykształciły się
z czasem formy wspólnotowe (bractwa różańcowe). Najstarsze
Bractwa Różańcowe na ziemiach polskich powstały we Wrocławiu w 1481 r., w Krakowie w 1484 r., w Gdańsku w 1499 r.,
w Warszawie w 1604 r., w Poznaniu w 1630 r. Członkami Bractwa
byli także nasi królowie: Zygmunt Stary, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i Jan III Sobieski.
Matka Boża szczególnie umiłowała modlitwę różańcową.
We wszystkich objawieniach Maryja ukazywała się z różańcem

- Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana
przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji,
ponieważ św. Jan Maria Vianney miał trudności z nauką. W końcu
biskup postawił decydujące pytanie” „Czy umiesz odmawiać
Różaniec?”, „Kocham tę modlitwę” - odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie
dobrym księdzem”.
- Św. Ludwik Grignion pisał; „Nie znajduję równie skutecznego w przybliżeniu naszym duszom Królestwa Bożego , wiecznej Mądrości, jak połączenie modlitwy ustnej z modlitwą myślną
poprzez odmawianie Różańca Świętego i rozważanie piętnastu
tajemnic w nim zawartych”.
- Św. Antoni Maria Claret stwierdzał;
„Powinniśmy składać ogromne dziękczynienia Jezusowi Chrystusowi, naszemu
Boskiemu Zbawicielowi i Najświętszej Maryi
Pannie, Matce Bożej i naszej Matce, którzy
poprzez Różaniec Święty dali nam potężne
narzędzie nie tylko po to, abyśmy się bronili,
ale też abyśmy odnieśli najpełniejsze zwycięstwo nad naszymi wrogami. Bowiem poprzez
kontemplację tajemnic, kontemplację ich
cnót i modlitwę, które czynimy, gdy dobrze
odmawiamy Różaniec, otrzymujemy potężne
łaski, dzięki którym możemy wszystko”.
Lud polski ukochał Różaniec. Od XVII
w. kult modlitwy różańcowej w klasztorze
Ojców Dominikanów w Krakowie koncentruje się wokół wizerunku Królowej Różańca
Świętego umieszczonego w kaplicy dominikańskiego kościoła pod wezwaniem Świętej
Trójcy. Obraz jest kopią oryginału, znajdującego się w rzymskiej
bazylice Santa Maria Maggiore. Obecność tego obrazu w Krakowie została odnotowana już w roku 1601. Słynący cudami
obraz został ukoronowany podczas uroczystości, jakie odbyły
się na krakowskim Rynku Głównym w 1921 roku. Podobna kopia
(Matki Bożej Różańcowej z Pompei) jest namalowana na murach
obronnych Krakowa, które w tym miejscu są zewnętrzną ścianą
klasztoru Sióstr Dominikanek na Gródku.
Codziennie na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam rzesze
wiernych z Polski i świata odmawiają modlitwę różańcową. Również podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego odmawiany
jest dziesiątek jednej z tajemnic różańcowych. Można się włączyć
w tę wspólnotową modlitwę, a najlepiej odmawiać ją w gronie
rodzinnym, kończąc dzień i dziękując Panu Bogu za wszystko.
Odmawianie całej jednej części Różańca trwa 25 minut. To jedynie 25 minut z 1440, które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

w ręku i gorąco zachęcała do jego odmawiania. Codziennie
sięgajmy po Różaniec – modlitwę zawierzenia, która kieruje nas
przez Maryję do Jezusa.
Oto kilka przykładów, oprócz powyżej opisanych, również
świadczących o niezwykłej wartości modlitwy różańcowej:
- Św. O. Pio, na dwa dni przed swoją śmiercią, zapytany co
miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby
kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze Różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć te modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa
Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To Ona nauczyła
nas modlić się na różańcu, tak jak Jezus nauczył nas „Ojcze nasz”.
- Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi Ojciec Święty wyciągnął
różaniec i trzymając go nad głową powiedział: „Oto najwspanialszy skarb Watykanu”,

MATKA

AS

Twarz miała bladą, pożółkłą
Była wciąż smutna i zamyślona
Głębokie bruzdy na czole
Stała bez ruchu w dal zapatrzona
To była ona „MATKA”

Stała jak wryta
W tęsknocie, bólu nieutulona
A on nie wracał
Goryczą w sercu była zraniona
To ona „MATKA”

Długo czekała na niego
Bólem, cierpieniem zraniona
Kochała syna swojego
Samotna matka zmęczona
Tak może cierpieć ona „MATKA”

Oczy brakiem snu znużone
Wiele już nocy nie przespała
Roniąc w cichości łzy gorzkie
Powrotu swego syna wyglądała
Strapiona „MATKA”

On był na wojnie
Matka ojczyzna jego wezwała
Długie rozstanie z jedynym synem
Dniami nocami opłakiwała
Kochająca „MATKA”

Życiem sponiewierana
Ojczyźnie syna oddała
On już nie wrócił choć była wolność
Ona na niego ciągle czekała
Cierpliwa „MATKA”
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Ludzie wiary

gwałtowny opór ze strony matki. Nie mogąc zostać kapłanem
w 1922 roku wstąpił do III Zakonu św. Dominika przyjmując
imię Hieronim, na cześć średniowiecznego mnicha Savonaroli - walczącego z zepsuciem w społeczeństwie. Piotr Frassati
bardzo kochał góry i często w gronie rówieśników wspinał się
na szczyty Alp. Tam - jak pisał do matki - oddychał świeżym
powietrzem i podziwiał wielkość Stwórcy. Tam też radował się
cennym darem przyjaźni. W latach studenckich założył wraz
z grupą wypróbowanych przyjaciół klub, którego członkowie
przyjęli za cel apostolat wiary i modlitwy. Piotr nie był człowiekiem ponurym, bardzo lubił żarty i często robił nieszkodliwe
psikusy. Na jego twarzy często gościł
uśmiech. Modlitwa była nieodłączną
częścią dnia Piotra Frassatiego.
Rano uczestniczył we Mszy świętej, codziennie odmawiał różaniec.
Uczestniczył też często w nocnych
adoracjach Najświętszego Sakramentu. Traktował je w dość ciekawy,
charakterystyczny dla siebie sposób.
Twierdził, że jeżeli nad dawnymi królami czuwały zawsze nocne straże, to
Chrystus jako Król królów tym bardziej powinien mieć swoich strażników. To wiara, o której mówił, że jest
granitową podstawą życia pomagała
przezwyciężać mu trudności, a miał
ich wiele. Jego rodzice, którzy nigdy
nie byli szczęśliwym małżeństwem,
dążyli do legalnej separacji. Często
też modlił się za swego niewierzącego ojca. Do swojego przyjaciela,
napisał kiedyś: Z każdym mijającym
dniem coraz bardziej się przekonuję,
jak okropny jest świat, ile w nim jest
nędzy i jak ciężko cierpią dobrzy
ludzie, podczas gdy my, których Bóg obdarzył wieloma
łaskami, niestety, źle na nie odpowiadamy. Tuż przed ostatnim egzaminem, który dzielił Piotra Frassatiego od dyplomu
inżyniera, wystąpiły u niego pierwsze objawy dziecięcej choroby Heinego Medina. Zaraził się nią najprawdopodobniej
od jednego ze swoich ubogich podopiecznych. Ostatnie dni
upłynęły mu w zupełnej samotności, gdyż cała rodzina zajęta
była wtedy umierającą babcią. Kiedy bliscy zorientowali się,
że jest ciężko chory, na ratunek było już za późno. Piotr Jerzy
Frassati zmarł 4 lipca 1925 roku. Jego pogrzeb był wielką
manifestacją. W pochodzie żałobnym szli obok siebie przedstawiciele władz włoskich oraz rzesze biedaków, którzy stracili swojego opiekuna. Dopiero tego dnia rodzice dowiedzieli
się, kim naprawdę był ich syn. Przykład życia bł. Piotra Jerzego
Frassatiego pokazuje, że może być świętość roześmiana,
żyjąca pełnią sił, które ofiarowuje potrzebującym. Ten młody
człowiek był dokładnie taki sam, jak jego rówieśnicy. Niczym
się od nich nie różnił. Jednakże jego życie przepełnione było
obecnością Boga. Frassati zdawał sobie sprawę ze swoich wad
i niedociągnięć, których nikt przecież nie jest pozbawiony.
Podejmował codziennie z nimi walkę. Pokazał, jak przeżyć
młodość z całym jej bogactwem i pięknem.
Piotr Jerzy Frassati został beatyfikowany przez Jana Pawła
II w dniu 20 maja 1990 roku. Jest on patronem młodzieży, studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej.

Piotr Jerzy Frassati
Urodził się w Turynie 6 kwietnia 1901 roku. Jego rodzice
byli ludźmi bardzo zamożnymi - ojciec Alfredo Frassati był
założycielem i właścicielem dziennika „La Stampa”, później
natomiast mianowany został senatorem Królestwa Włoch
i ambasadorem Italii w Berlinie. Funkcje te pełnił do roku 1922,
kiedy to władzę we Włoszech objął Benito Mussolini. Matka
Piotra była malarką. Nie była ona osobą głęboko wierzącą.
Pobożność pani Frassati wynikała bardziej z rodzinnej tradycji niż z autentycznej wiary. Ojciec natomiast był
liberałem i choć był antyklerykałem
to nigdy nie walczył z Kościołem.
Piotr Frassati miał młodszą o półtora
roku siostrę Lucianę, która zawsze
była jego najlepszą przyjaciółką.
Zarówno Piotr jak i jego siostra od
najmłodszych lat wychowywani byli
w dyscyplinie oraz przygotowywani
do różnego rodzaju niedogodności
i wyrzeczeń. Piotr był dzieckiem
raczej mało zdolnym, nauka przychodziła mu z trudem. Rodzice widząc
jego problemy z nauką postanowili
przenieść go do szkoły prowadzonej
przez ojców Jezuitów. Tam właśnie,
za namową wychowawcy, rozpoczął
praktykę codziennej Eucharystii. Od
młodzieńczych lat Piotr należał do
różnych stowarzyszeń. Był członkiem
Apostolstwa Modlitwy, mając siedemnaście lat zapisał się do Konferencji św. Wincentego a Paulo. Praca
w niej polegała na systematycznej pomocy najuboższym.
Trzeba podkreślić, że ten młody człowiek od dziecka wykazywał wrażliwość na ludzką nędzę. Oddawał biedakom swoje
oszczędności, a także często dzielił się z nimi jedzeniem. Już
jako mały chłopiec potrafił biednemu bosemu dziecku dać
swoje buciki i pończochy. Jako młodzieniec, co tydzień obładowany paczkami z żywnością i lekarstwami wędrował do
najbiedniejszych dzielnic Turynu, by ich mieszkańcom nieść
pomoc. Jednak dawał nie tylko najpotrzebniejsze produkty,
lecz także swój uśmiech, radę, a często i pomoc w znalezieniu pracy. Wiele osób dziwiło się, że ten przystojny chłopiec
z bogatej rodziny zajmuje się taką działalnością, on zaś odpowiadał im: „Jezus przychodzi do mnie w Komunii św. każdego
dnia, a ja odwdzięczam Mu się za to w dostępny mi, skromny
sposób odwiedzając Jego biedaków.”
Opieka nad ubogimi była jakby jego głównym polem
działalności, ale nie jedynym. O sprawiedliwość społeczną
walczył on również na płaszczyźnie politycznej. Jako student
Politechniki Królewskiej w Turynie wstąpił do Włoskiej Partii
Ludowej. Należał również do Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich oraz Włoskiej Młodzieży Katolickiej. Brał udział
w wielu manifestacjach religijnych, co wówczas było narażeniem się na zniewagi ze strony komunistów, później zaś faszystów. Piotr stale pogłębiał swoją wiarę poprzez czytanie pism
Ojców Kościoła. Szczególnie ukochał Listy św. Pawła. Bardzo
chciał zostać misjonarzem, lecz przeszkodził temu zamiarowi
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PRZESUWAJĄC PACIORKI RÓŻAŃCA...

modlitwy doskonałej, jaką jest <Ojcze nasz> (Mt 6,9-13), oraz
wzięte z ust Anioła (Łk 1,28) i natchnionej Duchem Świętym
Elżbiety (Łk 1, 48) pozdrowienia Matki Bożej, pełnej łaski. Jest
modlitwą uwielbienia Boga dzięki wielokrotnemu chwaleniu
Trójcy Przenajświętszej (por. Mt 28.19), i częstemu błogosławieniu wielbieniu Jezusa (por. Łk 1,42), na którego imię winno się
zginać wszelkie kolano (por. Flp 2,10-11). Odmawianie Różańca
Świętego to oczywiście wypełnianie proroczych słów Matki
Zbawiciela, wypowiedzianych w Magnificat: <Oto błogosławić
mnie będą odtąd wszystkie pokolenia...> (|1c l, 48)”.
Matka Boża ciągle w Swych objawieniach i orędziach wskazuje na Różaniec jako na skuteczny oręż przeciw złu, szatanowi;
prosi, wzywa, żąda wręcz, by go odmawiano indywidualnie
i spólnie. Nie lekceważmy łez i próśb naszej Niebieskiej Matki, nie
pozostańmy bierni, obojętni lecz odpowiedzmy Jej pozytywnie
poprzez trwałe odmawianie pięknej modlitwy. W swojej rodzinie od kilku lat nieprzerwanie w każdą pierwszą sobotę miesiąca
odmawiamy wspólnie cały Różaniec, wraz z modlitwami fatimskimi, w pozostałe jego cząstkę a codziennie - dziesiątkę. Zachęcam wszystkich, by rozsmakowali się w modlitwie różańcowej,
bo przynosi ona radość z łączności z Trójcą Świętą i Maryją.

Kiedy głęboko zastanawiałam się nad tym, jak to, się stało,
że Różaniec wrósł na stałe w moje życie doszłam do wniosku
iż przyczyniły się do tego głównie trzy czynniki, trzy podmioty
a to - Kościół, katechetka oraz mama z babcią. Kościół dlatego,
że oddziaływał na mnie przez konsekwentny, żarliwy kult Matki
Bożej, poprzez nabożeństwa ku Jej czci np. październikowe,
majowe czy fatimskie.
Katechetka zaś, Siostra Urszulanka wpoiła we mnie już
w szkole podstawowej zrozumienie dla wartości modlitwy
różańcowej. Do dziś pamiętam jak w poetycki, obrazowy sposób, odwołując się do naszej wyobraźni porównywała każdą
pobożnie i uważnie odmówioną „zdrowaśkę” do przepięknie
pachnącej różnokolorowej róży, którą modlący się składa u stóp
Najświętszej Panienki. Toteż chciało się jak największy bukiet
tych wspaniałych, królewskich kwiatów Jej ofiarować.
Wreszcie - dom rodzinny. Mama i babcia to, kobiety o tak głębokiej wierze, że nigdy żadne, nawet najcięższe doświadczenia
życiowe nie zachwiały przez moment Ich wiary; wręcz przeciwnie - wzmagała się wtedy modlitwa i umacniała wierność Bogu.
One to (widzę to dziś wyraźnie z perspektywy czasu) w sposób
bezpośredni wpłynęły na moją atencję do nabożeństwa różańcowego i na wytworzenie „nawyku” w postaci potrzeby serca
do częstego odmawiania tej modlitwy. Od lat
najmłodszych pamiętam, że w „małym” pokoju
na piecu stała mierząca ok. 80 cm figurka Matki
Boskiej. W każdą sobotę wieczorem „obowiązkowo” była przed nią zapalana świeca i mama,
babcia, młodsza siostra i ja odmawiałyśmy
cząstkę Różańca (ojciec - ateista).
Z początku jako dziecko niezbyt rozumiejące sens tej modlitwy buntowałam się przeciw
tej praktyce, ba nużyła mnie ona (wymagała
wysiłku, skupienia). Z czasem jednak „wciągnęła”
mnie, bo zaczęłam z coraz większą świadomością włączać się w rozważania poszczególnych
tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Zaczęłam rozumieć, że wprowadzają one duchowo
w krąg zdarzeń, które zadecydowały o wybawieniu ludzkości
z mocy zła i że pobudzają do współpracy z Chrystusem według
wzoru i z pomocą Jego Matki Niepokalanej. Przez kilka lat należałem do Kółka Różańcowego.
„Dorosłe” życie nie oszczędziło mi, zresztą jak i innym wielu
przykrych doświadczeń lecz Różaniec (i ryngrafik Matki Bożej
Częstochowskiej) miałam zawsze przy sobie. I tak jest do dzisiaj.
Towarzyszyły mi one podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń życiowych jak np.: gdy wyjeżdżałam na zawody sportowe,
przed każdym egzaminem, a także podczas wielokrotnych
pobytów w szpitalu oraz w sanatorium, gdzie odmawialiśmy go
w grupie 8-10 osobowej. Ponadto zawsze wraz z siostrą w szczególnie dla nas trudnych i ważnych chwilach prosiłyśmy mamę
i chorą babcię o wzmożoną modlitwę różańcową. Świadomość
tego, że „drutują” One Różaniec (tak nazywałyśmy w domowym
kodzie językowym) dodawały nam otuchy, poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Nie tylko, że nigdy nie oblałam żadnego egzaminu, ale zdawałam je celująco; podobnie było przed
operacjami.
Różaniec to prosta, dostępna dla każdego modlitwa, wymaga
jednak pokory umysłu i pewnego wysiłku. Doskonale uchwycił
wyjątkowe dla wszystkich znaczenie Tadeusz Surma w numerze 10/93 „Rycerza Niepokalanej”: „Zawiera ewangeliczny wzór

KRZAK RÓŻAŃCOWY
Jesienny krzak róży
czerwienią zakwita
piętnaście róż pięknych
rozwiewa swą woń.
I miesiąc październik
różańcem powita
i Ave Maryja
śle pod Marii tron.
Gdy różą czerwoną
ubierasz ołtarze,
bo róża czerwona
urok wiosny ma,
Maryja z różańcem
drogę tobie wskaże
i uśmiech serdeczny
w podarku ci da.
I barwa różana
rozejdzie się jak zorza,
I „Zdrowaś Maryjo”
szepce Polska cała:
od Karpat przez Polskę,
aż do brzegu morza,
jak trawa po deszczu Marii
rośnie chwała.
(...)
Sabina Tomusiak
Marian Paweł Skórzewski

Odmawiajmy Różaniec

W treści tajemnicy fatimskiej są słowa dotyczące bezpośrednio sytuacji w Kościele przed końcem wieku. Na kolejne pytanie
zadane w Fuldzie, co dalej będzie się działo w Kościele, Ojciec
Święty odpowiedział: „Będziemy się chyba musieli wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać
się narażenia naszego życia i całkowitego poświecenia się Chrystusowi i za Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki waszej
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Nabożeństwa Różańcowe będą odprawiane
w naszym kościele codziennie o godzinie 17.30.

i naszej modlitwie, ale nie może być już odwrócone, ponieważ
tylko tak może nastąpić rzeczywiste odnowienie Kościoła. Jakże
często przez krew Kościół już się odnawiał! Nie inaczej dokona
się to także i tym razem. Obyśmy byli silni, przygotowani i ufni
wobec Chrystusa i Jego Świętej Matki. Odmawiajmy wiele razy
i często różaniec”

Wszystkich gorąco zachęcamy do wzięcia
udziału w tej pięknej modlitwie.
Monika

Suche liście szeleszczą
odmawiając różaniec
złote słowa padają
odziewając modlitwą
zwykły trud,
zwykłych ludzi
troski zapracowanych
trwogę oczu matczynych
i odwagę rąk twardych
dziecka uśmiech prawdziwy
wiele łez zabłąkanych.

Jan Paweł II, Niemcy 1980 r

O KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
TAK UKOCHAĆ MODLITWĘ NAM DAJ,
BY PŁYNĘŁA Z DREWNIANYCH PACIORKÓW
TWOJA ŁASKA NA POLSKI NASZ KRAJ!

RÓŻANIEC

Jedną z najczęściej odmawianych w Kościele katolickich
modlitw jest różaniec. Towarzyszące tej modlitwie rozważania
mogą nauczyć kontemplacji miłości Bożej, ujawnionej w życiu
i działalności Jezusa Chrystusa. Lecz Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
Maryja przez całe życie towarzyszyła Jezusowi: słuchała Jego
nauk, patrzyła na to, co czynił, z Nim cierpiała pod krzyżem,
cieszyła się z Jego zmartwychwstania, od Niego i od Ojca wraz
z innymi uczniami otrzymała Ducha Świętego, doznała radości
spotkania z Synem w niebie i ukoronowania na królową. Istotą
modlitwy różańcowej jest rozważanie i przeżywanie wraz
z Matką Najświętszą tych zbawczych wydarzeń, w których Ona
uczestniczyła od poczęcia Jezusa Chrystusa aż po Jej wyniesienie na królową. Rozważając wydarzenia z życia Zbawiciela
i Jego Matki, spotykamy się z przykładami pomagającymi nam
w kształtowaniu naszej osobowości i miłości do Boga i ludzi.
Różaniec - to rozmyślanie niepojętej miłości Boga do nas,
ujawnionej w posłaniu na świat swojego Syna, w Jego cierpieniu
i w przygotowaniu nam przyszłej chwały przez zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. Tę chwałę
zapowiada wniebowzięcie NMP o obdarzenie Jej chwałą królowej. Dziesięciokrotne odmawianie Zdrowaś Mario odmierza czas
poświęcony na rozważanie poszczególnych tajemnic i wytwarza
odpowiedni klimat modlitewny, sprzyjający kontemplacji tajemnic wiary.
Maryja bardzo pragnie, abyśmy odmawiali różaniec zwłaszcza w rodzinie.
Pięć pierwszych tajemnic, zwanych radosnymi, ujmuje wydarzenia związane z przyjściem Syna Bożego na świat dla naszego
zbawienia.
Tak więc kolejno rozważamy: poczęcie przez Maryję
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, za sprawą Ducha Świętego;
nawiedzenie św. Elżbiety; narodzenie się Jezusa. naszego
Zbawiciela; ofiarowanie Go w świątyni; odnalezienie w niej.
Druga część różańca to pięć tajemnic bolesnych. Rozważamy w nich miłość Chrystusa, która przeszła zwycięsko przez
próbę cierpienia, odrzucenia, braku wzajemności z naszej
strony. W tajemnicach bolesnych rozważamy: cierpienie Jezusa
w Ogrójcu, gdzie w udręce pocił się krwią; biczowanie; ukoronowanie cierniem; niesienie ciężkiego krzyża na Golgotę; śmierć na
krzyżu. Chrystus zwyciężył śmierć, wszedł do chwały i rozpoczął
dzieło powszechnej odnowy przez Ducha Świętego. Te radosne
wydarzenia rozważamy w trzeciej części różańca.
Pięć tajemnic chwalebnych różańca to: zmartwychwstanie
Chrystusa; Jego wniebowstąpienie; zesłanie Ducha Świętego;
wzięcie Maryi do nieba; ukoronowanie Jej na królową.

Ten różaniec jesienny
skrzętnie zbiera Maryja
tka ze złotych paciorków
szatę prośby dla Syna.

Módlcie się na Różańcu!

Kiedy Różaniec w dłonie biorę
W serce Matki Boga wnikam
Spoglądam Matko w oczy Twoje
Twojego wsparcia ufnie czekam...

Pewnego razu, grupa studentów wychodziła ze swojej
uczelni. Schodzili po schodach i w pewnym momencie jednemu
z nich wypadł na ulicę różaniec. Zawstydzony, obsypany
rumieńcem, wyśmiany przez kolegów, pośpiesznie włożył
różaniec do kieszeni i powiedział; To ta moja głupia matka
włożyła mi go do kieszeni. Wtedy odezwał się gdzieś zza pleców
niski głos: Głupi, to ty jesteś tchórzu twoja Matka zasługuje
na największą cześć, lecz ty ani trochę. A obracając się do
studentów rzekł: Chcecie może koledzy zobaczyć jeszcze jeden
różaniec? Oto on! Uniósł różaniec wysoko w górę i powiedział:
Jeśli ktoś na temat różańca chce coś powiedzieć, niech wystąpi
naprzód. Zapadłą cisza, a po chwili rozległy się oklaski. Student
który zaparł się swojej Niebieskiej i ziemskiej Matki, pośpiesznie
się oddalił.
Moi Drodzy, nie wystarczy spleść różancem rąk zmarłego.
Trzeba go najpierw za życia brać do swoich spracowanych dłoni,
wkładać w małe nieporadne rączki dziecka i silne dłonie człowieka młodego. Czy biorę różaniec w moje dłonie?
Często słyszy się wśród ludzi młodych takie zdanie: Różaniec
jest dobry dla starych bezzebnych babek, niech sobie klepią te
swoje zdrowaśki, ja będę modlił się inaczej, albo w ogóle.
Tymczasem Różaniec to modlitwa ludzi mocnych, ludzi
z charakterem, ludzi którzy wiedzą czego chcą w życiu, dla których Różaniec jest streszczeniem i wzorem życia Jezusa i Maryi.
Wbrew pozorom, nie jest to modlitwa łatwa. Nie polega ona tylko
na odmawianiu Modlitwy Pańskiej i Zdrowaś Mario, ale także
na rozważaniu poszczególnych tajemnic różańcowych. Ojciec
św. Jan Paweł II uczy nas, że spokojne, rytmiczne odmawianie
Różańca, połączone z równoczesnym rozważaniem poszczególnych tajemnic, czyni z niego modlitwę kontemplacyjną.
Można powiedzieć, że jest to modlitwa na nasze trudne
codzienne dni. Dni, w których człowiek zapomina o Bogu,
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a z nim Jezus i Maryi chwała.
Z wieży kościoła dzwon na różaniec wszystkich woła,
chodźcie do mnie
starsi i dziatki, do najlepszej swej Matki,
niczego złego się nie lękajcie
różaniec razem odmawiajcie.
Zgodnym chórem radośnie powtarzajmy,
razem z przyrodą i gwiazdami
Królowo Różańca świętego - módl się za nami.

lekceważy Jego Słowo, depcze godność swojego brata, dla
którego nie ma żadnej przeszkody w dążeniu do pieniądza. Niedziela, rodzina, przyjaciel to pojęcia które są dziś bez znaczenia.
Maryja w szczególny sposób staje dziś przed nami i wzywa
nas do odmawiania Różańca.
Romuald Traugutt - kandydat na ołtarze, pisał kiedyś tak do
swojej żony tak: Piszę Ci, że Cię kocham, choć wiem, że o tym
wiesz, ale piszę Ci to, bo zawsze to lubiłaś.
Moi Drodzy, te piękne słowa można odnieść do modlitwy
różańcowej. To ciągłe powtarzanie Zdrowaś Maryjo... w Różańcu,
winno być takim Kocham wypowiadanym Maryi. Nieśmy więc
Maryi tę wspaniałą Różę naszych modlitw, jak uczy nas papież
Pius V.
Nieśmy nasze radości, które symbolizują koronę całego
kwiatu. Radość swoich domów, szkół, warsztatów pracy, radość
ze spotkania przyjaciela, sympatii, obudzonego powołania.
Nieśmy również nasze cierpienia, którego symbolem są ostre
kolce róży, a także nasze nadzieje lepszej przyszłości życia tu na
ziemi, a przede wszystkim w Niebie. Symbolem tych wartości,
jest życiodajna łodyga przepuszczająca wodę i sole mineralne.
Wtedy sami przekonamy się i powtórzymy za św. Bernardem:
Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano...

M.G.

Jak Powstał
Różaniec?
DAR MARYI
Słyszycie nieraz, moje dzieci, jak
ludzie odmawiają różaniec, ale nie
znacie pewno pięknego opowiadania o jego początkach. Święty Dominik gorąco miłował Boga i Matkę
Boską. Kochał też ludzi jak swoich braci. Pragnął, aby wszyscy
byli zbawieni. Dlatego nauczał, jak trzeba żyć, aby Panu Bogu
dobrze służyć i dostać się do nieba. Ludzie tłumnie garnęli się
do niego, z takim zapałem przemawiał. Jaśniał świętością, jakby
promienna gwiazda lśniła nad jego czołem.
Pewnego razu przybył św. Dominik do kraju, gdzie heretycy
szerzyli błędną naukę wiary. Wielki ból ścisnął serce św. Dominika. Tyle dusz odstąpiło od Pana Jezusa i Matki Boskiej, myślał
ze smutkiem. Tyle dusz może zginąć na wieki... Trzeba je ratować.
Zawrócić z błędnej drogi, jak owieczki zbłąkane i do Chrystusa,
Dobrego Pasterza, przyprowadzić.
Chodził św. Dominik od wioski do wioski, od miasta do miasta. Mówił kazania, tłumaczył wiarę katolicką, nawoływał do
pokuty. Ale serca heretyków twarde były jak kamień. Obojętne
na słowa prawdy, niewzruszone... Jednak św. Dominik ani na
chwilę nie traci ufności. Pokutuje za grzeszników, za błądzących
w wierze. Modli się żarliwie, zwłaszcza do Najświętszej Panienki.
Matka Boska zawsze przychodzi z pomocą tym, którzy się
do niej uciekają. Pewnego razu wszedł św. Dominik do kościoła
i przed ołtarzem swej Niebieskiej Pani w głębokiej zatonął modlitwie. - Ucieczko grzeszników - Nawróć tych nieszczęśliwych...
Naucz mnie trafiać do ich serc opornych...
Tak gorąco prosił Maryję, tak rzewnie o ratunek wołał, że ...
W przejrzystym obłoku sama Najświętsza Dziewica zstępuje
ku niemu... Na rękach Dzieciątko Boże piastuje. Uśmiecha się
słodko... Święty Dominik z wielką czcią i miłością chyli się do Jej
stóp. Najświętsza Maryja Panna powierza mu tajemnicę swego
serca: uczy odmawiać różaniec święty. Ta modlitwa nawróci
zbłąkanych i dużo dobrego uczyni na świecie - obiecuje Maryja.
Pragnie Ona, aby odmawiali ją wszyscy. Sprawiają tym wiele
radości Niepokalanej i w zamian Bóg ześle im wiele łask przez
ręce Maryi. Znikło widzenie.
Św. Dominik wstał po tej modlitwie uspokojony i więcej niż
zwykle promienny. Od tej chwili stał się apostołem różańca.
O różańcu nauczał, zachęcał do odmawiania go. Matka Najświętsza tak pracy jego pobłogosławiła, że w krótkim czasie prawdziwa wiara zapanowała w całym kraju. Modlitwa różańcowa
obudziła w sercach ludzkich miłość do Jezusa i Maryi.

ks.J.Ż.

WIELKI DAR MIŁOŚCI

Różaniec jest Maryi, daje to czego Ona pragnie. To Różaniec,
ten wielki skarb, Maryja dała nam na zawsze. Na każdą chwilę, na
każdą potrzebę, lecz od nas zależy wykorzystanie Go i działanie
nim. Wymaga on wielkiej pokory, wierności i wytrwałości.
Dzisiejszy świat tkwi w błędach, a Różaniec jest prawdą, głosi
prawdę i walczy o prawdę. Przez odmawianie Różańca prawda
wnika do duszy, bo przy odmawianiu działa umysł i serce; umysł
rozważa, a serce płonie trzymając się blisko Matki i Syna oraz ich
przyjaciół, którzy w każdej tajemnicy biorą udział. Różańcem
trzeba żyć, trzeba go umiejętnie wplatać w swoje życie. To on
wszystko daje, ułatwia, wskazuje i prowadzi, dlatego jest nam
tak bardzo potrzebny. Jest dla nas niewyczerpanym skarbem
nieprzebranych łask Boga. Ale żeby z Różańca skorzystać, trzeba
wiary i bezgranicznej ufności w moc Różanca Świętego.
oprac. A.H.

Jesień

Liście z drzew opadają,
szelestem różaniec odmawiają.
Każde wiatru tchnienie
powtarza anielskie pozdrowienie.
Srebrne krople deszczu
po szybie spływają i jakby swym płaczem
różaniec odmawiają.
Cała przyroda stanęła w zadumie
i każde drzewo i każdy kwiat,
odmawia różaniec jak umie.
Gwiazdy na nieboskłonie
blaskiem swym mrugają
i także wszystkie różaniec odmawiają.
Snuje się babiego lata nieprzerwana nić
jakby chciała z róż wianek Panience uwić.
Wianek różany, jako różaniec
od Matki niebieskiej nam dany.
Różańcem w październiku
rozbrzmiewa ziemia cała
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Rozważania Jana Pawła II

W modlitwie różańcowej Maryja modli się
za nas i z nami
W tej modlitwie jednoczymy się z Nią, podobnie jak
Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku po Wniebowstąpieniu
Chrystusa. Przypomina o tym fragment z Dziejów Apostolskich.
Wymieniwszy imiona wszystkich Apostołów, autor pisze:
„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14).
Przez te modlitwę przygotowali się do otrzymania Ducha
Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.
Szczególna pełnia Ducha Świętego oznacza w Niej również
szczególną pełnię modlitwy. Przez tę szczególną pełnię
modlitwy Maryja modli się za nas – i modli się z nami.
Po macierzyńsku przewodniczy naszej modlitwie. Gromadzi
na całym okręgu ziemskim rozległe zastępy miłośników
pozdrowienia anielskiego, którzy z Nią razem „rozważają”
tajemnicę Odkupienia świata na różańcu.
I tak Kościół wciąż na nowo przygotowuje się do tego, aby
otrzymać Ducha Świętego – podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy.
W bieżącym roku przypada stodziesiąta rocznica encykliki

Supremi apostolatus Leona XIII, w której ten wielki Papież
postanawiał, że miesiąc październik będzie w szczególny sposób
poświęcony kultowi Dziewicy Różańcowej. We wspomnianym
dokumencie Papież podkreślał z naciskiem nadzwyczajną
skuteczność tej modlitwy, odmawianej z sercem czystym
i oddanym, w intencji otrzymania od Ojca Niebieskiego –
w Chrystusie i za wstawiennictwem Matki Boga – obrony przed
największym złem, które może zagrażać chrześcijaństwu,
a nawet samej ludzkości, i zdobywania tym samym najwyższego
dobra sprawiedliwości i pokoju pomiędzy jednostkami
i narodami.
W tym historycznym geście Leon XIII nie uczynił nic innego,
jak tylko stanął u boku licznych Papieży, którzy go poprzedzali –
jak święty Pius V – i pozostawił wezwanie do tych, którzy po nim
mieli rozwijać praktykę różańca. Dlatego i ja mówię do was: za
pośrednictwem Maryi uczyńcie z różańca „słodkie pęta, wiążące
was z Bogiem”.
Jan Paweł II „Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”

Droga do Boga

Wilna, gdzie poślubił Tamarę Karren, Żydówkę. W Wilnie przebywał zaledwie kilka miesięcy, ponieważ zaczęło się nim interesować NKWD. Wraz z żoną udał się poprzez Moskwę, Baku, Iran
i Irak do Jerozolimy, gdzie podjął pracę w nasłuchu radiowym
Polskiej Agencji Telegraficznej. I jak wiemy z przekazu, cały ten
czas religia jego przodków była mu bliska. Czas pobytu Brandstaettera w Jerozolimie był okresem przełomowym w jego życiu,
gdyż wtedy przeszedł na wiarę katolicką. Pewnej nocy, kiedy był
w pracy sam, spostrzegł w jednej z gazet reprodukcję przedstawiającą Chrystusa Ukrzyżowanego, która potem poprzez Rzym
przybyła z nim do Polski, i którą zażyczył sobie, aby włożono
mu do trumny. Przeżycie to opisał później w opowiadaniu Noc
biblijna. Po latach wspominając tamtą noc i tamto wydarzenie,
mówił, że nie wie dlaczego wówczas zabrał ze sobą tę reprodukcję. Przejście Brandstaettera na katolicyzm było powodem jego
rozwodu z pierwszą żoną na mocy tzw. Przywileju św. Pawła.
Sam o swoim nawróceniu, kiedyś powiedział tak: „Ja nie byłem
poganinem, bym się miał nawracać. Po prostu uznałem Nowy
Testament za całkowite wypełnienie Obietnicy Pańskiej zawartej
w Starym Testamencie. Cała reszta była tylko logiczną konsekwencją tego faktu.” Roman Brandstaetter chrzest przyjął w Rzymie, gdzie też poślubił Polkę Reginę Wiktor, swoją drugą żonę.
W czasie kiedy mieszkał w Rzymie odwiedzał też Asyż ponieważ,
jak wyznał, św. Franciszek z Asyżu był mu szczególnie bliski. Miało
to odzwierciedlenie zwłaszcza wtedy, kiedy miał podejmować
jakąś ważna decyzję, wówczas zastanawiał się, jak postąpiłby
w tej sprawie Chrystus i św. Franciszek. W roku 1948 powrócił do
Polski i zamieszkał w Poznaniu a potem w Zakopanem. Od roku
1960 aż do śmierci w 1987 roku stale mieszkał w Poznaniu. Jak już
wspomniałem na początku jego dorobek literacki jest olbrzymi.
Był autorem licznych dramatów, poezji oraz prozy. Szczególne
miejsce w jego twórczości miały opowiadania poświęcone
tematyce religijnej zebrane w zbiorze pod tytułem Krąg biblijny.
Dziełem jego życia niewątpliwie jest powieść Jezus z Nazaretu.
Pisząc o swoich przodkach wspomina testament jaki pozostawił mu jego dziadek, który go wprowadzał w historie Biblii
hebrajskiej - Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi

Różne są drogi, którymi Bóg prowadzi nas do siebie. Dla nas,
którzy urodziliśmy się w wierze katolickiej sprawa wiary w Boga
Jedynego jest rzeczą oczywistą i na ogół nad tym się specjalnie
nie zastanawiamy, dlatego też zdarza się, że nasza wiara jest taka
słaba. Ale jak prześledzimy drogi nawracania się ludzi niewierzących, lub wychowanych w innej wierze, to widać jak niekiedy
trudna to i zawiła była droga. Często też widać w tym wyraźne
działanie Boga. Ostatnio prześledziłem drogę nawrócenia się
na katolicyzm polskiego Żyda, który urodził się w Tarnowie
(1906r.) w zamożnej ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Mowa tu
o Romanie Brandstaetterze, znanym pisarzu katolickim, poecie,
dramaturgu, tłumaczu i znawcy Biblii. Jako młody chłopiec często przechodził koło katedry w Tarnowie, gdzie na zewnętrznej
ścianie umieszczony był duży krzyż (jest tam zresztą i obecnie).
Ten wizerunek przedstawiający „ukrzyżowanego Człowieka” był
pierwszym z jakim zetknął się młody Brandstaetter. Wizerunek
ten mocno go zaciekawił i zaniepokoił. Zapytana kiedyś przez
niego służąca w ich domu kobieta (katoliczka) - kim jest ten
Człowiek? - odrzekła, jest to nasz Bóg. To pierwsze spotkanie
z Bogiem ukrzyżowanym w kraju skąd pochodzili jego przodkowie wywołało w nim lęk i szereg pytań, na które szukał od tamtej
pory odpowiedzi. Jak przyznał po latach, ten rozpięty na krzyżu
Człowiek, sczerniały od deszczów i wiatrów, napełniał go coraz
większym niepokojem. Z czasem zaczął omijać to miejsce, by
uciszyć w sobie ten niepokój. Droga do ponownego spotkania
z Ukrzyżowanym była długa i zawiła. Najpierw był Kraków, gdzie
na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował polonistykę i filozofię. W czasie studiów zadebiutował jako poeta i felietonista. Po
ukończeniu studiów przebywał na stypendium w Paryżu gdzie
prowadził badania nad działalnością polityczno-społeczną
Adama Mickiewicza. Praca ta została uwieńczona doktoratem
z filozofii. Potem była na kilka lat Warszawa, gdzie pracował
jako nauczyciel języka polskiego. Podjął też pracę literacką m.in.
w Miesięczniku Żydowskim.
Krótko po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do
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w spadku testament: - Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział
do mnie. - Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie...
Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do
przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko
nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.
Zajmował się też przekładami. Przetłumaczył Ewangelie,
Dzieje Apostolskie, Apokalipsę, Pieśń nad Pieśniami, a także niektóre dramaty Szekspira.
Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o tym, że w sprawach wiary nie uznawał kompromisów, bo jak mawiał: Albo się
jest wierzącym, albo nie.

parafii w Raciborsku. Odpust parafialny przypada w uroczystość
Trójcy Świętej, tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego.
W dalszej części spotkania, referat na temat „Prześladowań
chrześcijan w świecie” wygłosił historyk, członek Akcji Katolickiej
- pan Piotr Boroń: „Prześladowania chrześcijan rozpoczęły się już
za życia Chrystusa, kiedy to Żydzi ukrzyżowali Jezusa na krzyżu.
Kolejnymi prześladowanymi byli apostołowie Chrystusa, którzy
idą za Jezusem ponieśli śmierć za swoją wiarę. Po tym prześladowania, które objęły głównie chrześcijan, zaczęły się w wielu
krajach świata, trwały poprzez wieki i trwają aż po dzień dzisiejszy.
Chrześcijanie tych krajów pozbawiani są podstawowych praw
przysługującym im nie tylko, jako mniejszościom religijnym, ale
jako obywatelom i zwyczajnym ludziom. Pozbawia się ich, nie tylko
wolności religijnej, ale także wielu innych praw, jak: prawa dostępu
do wymiaru sprawiedliwości, prawa do sprawiedliwego procesu,
równości przed sądem, prawa do niestosowania tortur, prawo
do posiadania rodziny. Prześladowania pierwszych chrześcijan
przez Żydów, a później przez Rzymian trwały do IV wieku, kiedy
to cesarza Konstantyn Wielki zalegalizował religię, w tzw. edykcie
mediolańskim. Podejmowane na przestrzeni wieków różne próby
zahamowania prześladowań chrześcijan nie przyniosły ich kresu.
Z czasem wewnątrz chrześcijan pojawiły się konflikty, oskarżenia
o herezję i wzajemne prześladowania. W późniejszym okresie
celem prześladowań byli chrześcijańscy misjonarze oraz nowonawróceni, którzy stawali się męczennikami za wiarę. W czasach nam
współczesnych chrześcijanie byli i nadal są prześladowani przez
faszyzm, komunizm, radykalne ruchy islamistyczne, ateistyczne
i hinduistyczne. Chrześcijanie stanowią największą grupę prześladowanych z powodów religijnych. Szacuje się, że na całym świecie
około 100 mln chrześcijan doświadcza prześladowań ze względu
na swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Głównie mają one miejsce
w Iraku Egipcie, Rwandzie, Korei Północnej, Wietnamie, Sudanie,
Meksyku i wielu innych krajach. Według raportu papieskiej fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, co roku na świecie ginie ponad
170 tys. chrześcijan, a 3/4 ofiar prześladowań religijnych obejmuje
chrześcijan. Ponadto chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą
miejsca pracy, środki na utrzymanie swej rodziny, dzieci nie mogą
dostać się do szkół, mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia. Coraz częściej chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub
nawet w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne
strony (takim przykładem są ostatnie wydarzenia w Egipcie). (…)
My chrześcijanie musimy być czujni i wrażliwi na te fakty zakazanej
dyskryminacji, musimy o tym mówić głośno, pamiętać o męczennikach, modlić się za nich, za prześladowanych i prześladujących.”
Po konferencji o godz. 12.00 odmówiliśmy w łączności z papieżem Franciszkiem Modlitwę „Anioł Pański”. Uczestnicy Zjazdu
przesłali dla papieża Franciszka serdeczne życzenia wielu łask
Bożych w dalszej posłudze na Stolicy Piotrowej.
Dalszą część spotkania umilił chór mieszany „Camerata”,
który śpiewał pieśni religijne. Następnie spotkanie kontynuowane było w budynku gimnazjum, gdzie uczestnicy Zjazdu
zostali podjęci przez gospodarzy obiadem podanym w formie
stołu szwedzkiego. W gimnazjum goście, przeglądali kronikę
Oddziału i zdjęcia z życia parafii. Dokonali również zakupu książek
na kiermaszu „Dobrej, taniej książki katolickiej” z wydawnictwa
„Petrus. Po rozmowach, dyskusjach, przedstawieniu świadectw,
wymianie zdań na temat działalności w Oddziałach Akcji Katolickiej i podaniu komunikatów, powróciliśmy do kościoła na
Godzinę Miłosierdzia, aby zakończyć spotkanie odmówieniem
Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Opr.: SD

Zjazd członków
i sympatyków Akcji Katolickiej
Archidiecezji krakowskiej
Koźmice Wielkie - 21.09.2013.
21 września 2013 roku w parafii Trójcy Świętej w Koźmicach
Wielkich odbył się coroczny Zjazd członków, sympatyków i księży
asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Wzięli
w nim udział ks. Zbigniew Gerle - dziekan dekanatu wielickiego,
ks. Mirosław Dziedzic - asystent DIAK w Krakowie, księża asystenci
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w diecezji, około 150
członków i sympatyków Akcji Katolickiej naszej Archidiecezji.
O godz. 10.00 po wprowadzeniu diecezjalnego sztandaru
Akcji Katolickiej i przywitaniu gości przez ks. proboszcza Milana
Michalaka rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Gerle, podczas której homilię wygłosił ks. Mirosław Dziedzic. Ksiądz asystent nawiązując do czytanej
Ewangelii o powołaniu celnika Mateusza, zachęcał nas: abyśmy
jako członkowie Akcji Katolickiej dali się postrzegać Panu Bogu jak
celnik Mateusz, który pozostawił wszystko i poszedł za Bogiem.
Bóg zawsze pierwszy wychodzi na spotkanie człowieka, patrzy na
niego z miłosierdziem i wybiera. Jezus obdarowuje nas miłością,
On potrzebuje nas, aby nas kochać. Gdy odwzajemnimy Jego
miłość, pozytywnie odpowiemy na Jego wezwanie, Jego szczęście jeszcze bardziej się będzie wzmagać. Nasza miłość do Boga
jest czymś niesamowicie dobrym dla nas. Bóg kiedyś spojrzał również na nas, członków Akcji Katolickiej, wezwał nas do działania
w jej szeregach. Zatem wykorzystując dary, jakimi nas obdarzył,
zapalajmy w naszych sercach dzieła Boże. Otwórzmy nasze serca
na sprawy duchowe i sprawy materialne, a sprawiedliwy Bóg nie
zapomni o nas na Sądzie Ostatecznym. Właściwa odpowiedź na
powołanie da człowiekowi wieczne zbawienie. Kończąc homilię
ks. Mirosław życzył nam członkom, działającym w strukturach
Akcji, abyśmy idąc dalej drogą wyznaczoną nam przez Boga,
realizowali swoje powołanie, bo w ten sposób uświęcimy siebie
i naszych bliźnich.
Po Mszy świętej krótką historię parafii Koźmic Wielkich przedstawił Andrzej Janowski. Powiedział między innymi: „Kościół
powstawał etapami, głównie dzięki ofiarności miejscowej ludności, którzy nie szczędzili pomocy finansowej i rąk do pracy. W 1985
roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski utworzył Ośrodek Duszpasterski w Koźmicach Wielkich. Koźmicka parafia liczy około 1550
wiernych, mieszkających w 6 przysiółkach Koźmic Wielkich i w części Koźmic Małych. Rozległość terenu wsi sprawiła, że mieszkańcy
Koźmic Wielkich należą dziś do trzech parafii: Koźmic Wielkich,
Janowic i Gorzkowa, a dodatkowo mieszkańcy Koźmic Małych do
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Wspomnienia z pielgrzymki…

opowiedzieć po powrocie. Trzeba to po prostu przeżyć osobiście. Bracie, Siostro już dziś zaplanuj, zagospodaruj czas swoich
przyszłorocznych wakacji i letnich urlopów na sierpniowe dni
wędrówki do tronu naszej Matki Królowej Polski.
Mogli jedni, mogli drudzy – możesz i Ty!

XXXIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zgromadziła
tysiące pątników podążających w tym samym kierunku – do
Częstochowy, do Królowej Polski – Ukochanej Matki…
Jezus dał nam swą Matkę jako pośredniczkę, byśmy za
jej wstawiennictwem mogli dziękować i prosić, przepraszać
i wołać – módl się za nami. W tym roku wędrowaliśmy pod
hasłem: „PANIE PRZYMNÓŻ NAM WIARY”.
Pielgrzymka gromadzi bardzo różnych ludzi, różnie przeżywających swoją wiarę i będących na różnych etapach rozwoju
duchowego. Przy zapisie nikt nie pyta o ocenę z katechezy czy
zaangażowanie w życie parafii. Każdy wierzy, że trud poniesiony każdego dnia przybliża nas do Jezusa, pomaga zrozumieć Jego nauczanie, poznać samego siebie i odnaleźć drogę,
którą powinnyśmy kroczyć, aby być prawdziwymi świadkami
Chrystusa. Pielgrzymka to piękny czas, w którym możemy
poukładać wiele swoich spraw osobistych i rodzinnych. Jest to
czas, w którym Bóg bardzo mocno działa w naszych sercach,
trzeba to serce tylko otworzyć – a On będzie działał.
Cieszę się i dziękuję Ci Matko, że dane mi było iść do Ciebie i Twojego Syna, właśnie w tym Roku Wiary, że mogłam Ci
zawierzyć ponownie siebie, swoją rodzinę i wielu ludzi potrzebujących pomocy modlitewnej. Myślę, że wspomnienia z tej
pielgrzymki będą powracały co jakiś czas, a w trudnych chwilach pomogą iść dalej. Dziękuję Bogu za każdego nowego znajomego, za każdy uśmiech i dobre słowo, za rodziny, które nas
przyjmowały, za księży, którzy w prosty sposób przybliżali nam
PRAWDY tak dobrze znane, słyszane w naszych kościołach, lecz
czasem zapominane.
Ta wspólna wędrówka do Maryi, to wspólne śpiewy, to
modlitwy zanoszone do Pana wraz z naszymi intencjami, to
wspólne postoje dające wytchnienie oraz możliwość spotkania
nowych i starych przyjaciół z pielgrzymich szlaków. Na trasie
pielgrzymki modli się cały człowiek - nie tylko jego usta, serce
i umysł, ale także oczy, uszy, nogi, ręce. W tej niepowtarzalnej
atmosferze radości, jedności i rozmodlenia szybko mijają dni
i kilometry wyznaczone na każdy dzień.
Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom
młodszym i starszym, którzy w formie wolontariatu podejmują
posługę w różnych służbach jako: porządkowi, piloci, kierowcy,
kwatermistrzowie, lekarze, służba maltańska, techniczni (od
nagłośnienia), baza, osobom odpowiedzialnym za zaopatrzenie
w żywność, wodę oraz służbom odpowiedzialnym za utrzymanie czystości po wyjściu z postoju i wielu, wielu innym osobom.
Dziękuję księżom i siostrom zakonnym, którzy w szczególny
sposób czuwają nad wymiarem duchowym pielgrzymowania.
Szczególnie dziękuję Ks. Łukaszowi Michalczewskiemu, który
odpowiadał za całą organizację pielgrzymki piątego członu.
My często nie mamy pojęcia, ile trudu, pracy i czasu potrzeba
w przygotowaniu takiego pielgrzymowania.
Datę 5-11 sierpnia 2014 r. mam już wpisaną w kalendarzu
i jeśli tylko Bóg pozwoli to mam nadzieję, że znów spotkamy się
na pielgrzymim szlaku.
Bracie, Siostro – nie bój się! Wybierz się za rok razem z nami
na wspaniały, pielgrzymkowy szlak, w którym Bóg chce przemówić do nas, oświetlić naszą drogę życiową – ażeby nabrać
dystansu do zabieganego współcześnie świata. Nie bój się
trudu i niewygody – pielgrzymka pozwala przezwyciężać
nasze słabości – trzeba tylko uwierzyć i zaufać Bogu. Owoce
pielgrzymowania są niezwykłe, choć najczęściej nie da się ich
zważyć, zmierzyć, pokazać na zdjęciach czy filmach, a nawet

Pielgrzym

„Eucharystia - sakrament
spotkania”
Sakrament - jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie - jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą
znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób pewny
łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne
odczucia. Przyjąć Bożą łaskę płynącą z sakramentu może na
tyle, na ile otwarte jest jego serce, jednak w sposób obiektywny
łaska ta zawsze jest udzielana.
W kształtowaniu chrześcijańskiego życia szczególnego
znaczenia przybiera Eucharystia, która - jak uczy soborowa
Konstytucja o liturgii świętej - jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Jak strudzony wędrowiec, aby napić się
wody ze źródła, musi przed nim uklęknąć, tak chrześcijanin
pragnący zaczerpnąć siłę, klęka przed Chrystusem Eucharystycznym. Msza święta jest jednocześnie ucztą Słowa Bożego:
na każdy dzień zgodnie z zamysłem Kościoła podawane są
teksty biblijne, które mają kształtować świadomość słuchaczy.
Wybór tekstów nie jest oczywiście przypadkowy, lecz tworzy
zamkniętą całość, dlatego wiele osób, które nie mogą codziennie uczestniczyć w Eucharystii, prywatnie zagłębia się w lekturę
czytań liturgii Słowa, aby nic nie uronić z tego Bożego skarbca.
Eucharystia jest sakramentem spotkania - z Bogiem i człowiekiem. Dlatego nazywana jest sakramentem eklezjotwórczym,
sakramentem, który tworzy Kościół. John Donne napisał słowa,
które stały się mottem do książki Ernesta Hemingwaya „Komu
bije dzwon”, za którą otrzymał nagrodę Nobla: Żaden człowiek
nie jest samoistną wyspą, każdy stanowi ułomek kontynentu,
część lądu... Żaden z ludzi nie może być całkowicie samotny.
Człowiek potrzebuje drugiego, chce być kochany, szuka przyjaciół, nawiązuje coraz to nowe kontakty, łączy swoje losy z losami
innych ludzi. W jednej ze swoich książek Alice Miller napisała:
Każdy z nas cierpi na głód słuchającego, rzetelnego człowieka,
który bez gróźb i obaw zaakceptowałby nasze pytania, lęki
i obawy, dzieliłby nasze zainteresowania, rozumiał uczucia i nie
wyśmiewał ich. Dlaczego tak jest? Bo człowiek z natury skierowany jest ku drugiemu. Zupełnie samotny człowiek - mówi
niemiecki teolog Karl Rahner - to sprzeczność; taki istnieje chyba
tylko w piekle. Dlatego nie ma racji francuski filozof i pisarz zarazem J.P. Sartre, gdy mówi, że piekło to inni ludzie. Przeciwnie,
inni ludzie ubogacają nas, wnoszą światło w nasze życie, światło,
w którym możemy lepiej ujrzeć samych siebie.
Znakomita część ludzkiego życia dokonuje się na płaszczyźnie różnych spotkań. Wynika to z faktu, że człowiek z natury jest
istotą społeczną. Jest otwarty na drugą osobę, na spotkanie.
A ponieważ stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże,
jedynym właściwym partnerem dla człowieka - mówi Romano
Guardini - jest Bóg. Na Eucharystii dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem. Jego głównym elementem - jak przy każdym
międzyosobowym spotkaniu - jest dialog. W tym wypadku
dialog przybiera formę prawdziwej wymiany: Bóg ofiarowuje
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PRZYPOMNIENIA KATECHIZMOWE:

nam zbawienie, a Kościół składa Bogu uwielbienie. Tak więc
całą liturgię przenika wewnętrzny, podwójny ruch: od Boga do
człowieka i odwrotnie. Bóg pochyla się nad nami i oczekuje na
odpowiedź. Teologia nazywa ów ruch aspektem zbawczym
(dzieło Boga) i kultycznym (dzieło Kościoła). Inicjatorem dialogu
w liturgii jest zawsze Bóg: On pierwszy wyciąga ku człowiekowi
swą dłoń i pragnie go zbawić. Odpowiedzią człowieka na tę
inicjatywę Boga jest uwielbienie.
Bóg jest rzeczywiście obecny i aktywny pośród ludu zbierającego się, by uczestniczyć w Eucharystii. Możemy mówić
przynajmniej o różnych formach obecności Chrystusa:
•
pod postaciami chleba i wina. Jezus powiedział o sobie:
Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma
życie wieczne (J 6,53-54).
•
w Słowie Bożym - soborowa Konstytucja o liturgii świętej mówi: Jezus jest obecny w swoim Słowie, albowiem
gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On
sam mówi.
•
w całym zgromadzeniu. Jezus obiecał: Gdzie dwaj albo
trzej zbierają się w Imię moje, tam Ja jestem pośród
nich (Mt 18,20).
•
w osobie przewodniczącego liturgii kapłana, który na
mocy święceń jest szczególnym narzędziem w ręku
Boga.
Eucharystia jest także spotkaniem z drugim człowiekiem
we wspólnocie Kościoła. Chrystus jest przecież obecny nie tylko
w całym ludzie zgromadzonym na liturgii, ale w każdym człowieku indywidualnie. Uczy nas św. Paweł, że
ciała nasze są świątyniami Ducha Świętego. To
właśnie On ze „zbiorowiska” ludzi przybyłych
na Eucharystię tworzy wspólnotę. Z tego też
powodu Mszę św. nazywamy sakramentem
jedności. Do tak utworzonej wspólnoty każdy
człowiek wnosi swoje wewnętrzne bogactwo,
swoją modlitwę, pragnienie dobra, miłość,
a także swoje kłopoty, problemy. Wszystko
to wspólnota ofiarowuje Bogu na ołtarzu.
Wyrazem tego ofiarowania są składane
dary - chleb i wino. Bóg przyjmuje te ofiary,
zarówno duchowe, jak i materialne i pozwala
doświadczyć swej uzdrawiającej i przemieniającej mocy. Eucharystia jest spotkaniem
z innymi ludźmi także w tym sensie, że każdy
ma wcześniej wyznaczoną funkcję i zadania,
i może włączyć się we współtworzenie liturgii:
przez służbę ołtarza, uczestnictwo w chórze,
przez śpiewy, przyniesienie darów ofiarnych
czy inne posługi.
Matka Teresa z Kalkuty zapytana kiedyś w wywiadzie przez
jednego z dziennikarzy, skąd ona i siostry z nią współpracujące
czerpią siłę do tak trudnej służby, jaką wykonują na ulicach,
dworcach, przytułkach i szpitalach wskazała na Najświętszy
Sakrament i rzekła: To jest nasza siła. Rzeczywiście bowiem
siostry spędzają cztery godziny dziennie na adoracji Jezusa
Eucharystycznego. Właśnie Eucharystia staje się dla nich umocnieniem w posłudze. Świadomie i mądrze przeżywana, może
stać się nim także dla nas.

MODLITWA PAŃSKA. CZ.II. PROŚBY O ŁASKI
W pierwszej części katechizmowych przypomnień o Modlitwie Pańskiej omówiliśmy trzy pierwsze prośby odnoszące się do
Pana Boga, teraz przybliżymy kolejne prośby zawarte w tej najdoskonalszej modlitwie, a mianowicie cztery prośby, w których
prosimy naszego Stwórcę o potrzebne nam łaski dla duszy i ciała.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”

W czwartej prośbie prosimy Pana Boga o chleb. Modlimy się
o chleb codzienny, ten który utrzymuje nas przy życiu, ale także
o chleb duchowy, czyli o to wszystko, czego potrzebujemy do
życia duchowego.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK) znajdujemy objaśnienia dla poszczególnych słów zawartych w tej prośbie (KKK
2828 – 2837):
- „Daj nam”: słowa te wyrażają głęboką ufność dzieci, które
oczekują wszystkiego od swego Ojca (…) Jezus uczy nas tej
prośby; w rzeczywistości wysławia ona Ojca, ponieważ uznaje,
że jest On dobry ponad wszelką dobroć”.
- „Chleba naszego”:Ojciec, który daje nam życie, nie może
nam nie dać pokarmu koniecznego do życia, „stosownych”
dóbr materialnych i duchowych. Św. Cyprian mówił: „Tym, którzy
szukają Królestwa i sprawiedliwości Bożej, przyrzeka On udzielić
wszystkiego w nadmiarze. W rzeczywistości wszystko należy
do Boga: temu, kto posiada Boga, nie brakuje niczego, jeśli sam
należy do Boga”.
- „Dzisiaj”: jest wyrażeniem ufności. Św.
Ambroży pisał;” Jeśli przyjmujesz chleb
każdego dnia, to każdy dzień jest dla ciebie
„dzisiaj”. Jeśli Chrystus jest w tobie „dzisiaj”, to
zmartwychwstanie On dla ciebie każdego dnia.
W jaki sposób? „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś
zrodziłem (Ps 2,7). Dzisiaj, to znaczy: gdy Chrystus zmartwychwstaje”.
- „Powszedniego”: wyraz ten, w języku
greckim – nadzwyczajny, oznacza wprost Chleb
Życia, Ciało Chrystusa, „lekarstwo nieśmiertelności” (za św. Ignacym Antiocheńskim), bez
którego nie mamy w sobie Życia”.
Św. Augustyn stwierdzał: „Eucharystia jest
naszym chlebem codziennym. Zaletą tego
Bożego pokarmu jest siła jedności: jednoczy
nas z Ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami, abyśmy mogli stać się ty, co przyjmujemy... Ten chleb powszedni znajduje się też
w czytaniach, których słuchamy każdego dnia
w kościele, w hymnach, które wszyscy śpiewamy. Wszystko to
jest niezbędne w naszym ziemskim pielgrzymowaniu”.

„Odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom”

Słowami piątej prośby modlimy się o to, by Dobry Bóg „darował nam grzechy, które popełniliśmy przeciwko Niemu i kary,
na które zasłużyliśmy za grzechy, tak jak i my sami darowujemy
krzywdy i obrazy, jakich doznaliśmy od ludzi” (za Katechizmem
Katolickim kard. Piotra Gasparriego). „Prośba ta jest błaganiem
o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami i nie może ono przeniknąć naszych serc, jeśli nie potrafiliśmy przebaczyć naszym
nieprzyjaciołom, na wzór i z pomocą Chrystusa”, (KKK 2860).

ks. Mariusz Rosik
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Przychodzimy do Pana Boga, jak syn marnotrawny, uznajemy
swoją grzeszność i błagamy o przebaczenie. „Powinno wzbudzać
w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy
naszym winowajcom. Miłość, podobnie jak Ciało Chrystusa, jest
niepodzielna: nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy,
jeśli nie miłujemy brata i siostry, których widzimy (por. 1J 4,20).
Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom,
nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje
się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca; przez wyznanie
grzechu nasze serce otwiera się na Jego łaskę”, (KKK 2840).

całym świecie. Wielokrotnie z obrazów poświęconych Matce
Bożej Bolesnej ciekły łzy (np. w 1972 r. w Rendinara czy w Cinquefrondi we Włoszech). Zjawisko to dotyczy także ikon u prawosławnych (np. w 1960 r. w Nowym Yorku czy w 1986 r. w Chicago).
Nie chodzi jednak o naiwność, która wszystkie tego rodzaju
manifestacje traktuje jednoznacznie jako odsłonę nadprzyrodzoności czy transcendencji. Z drugiej strony byłoby jednak
nieuczciwością intelektualną i moralną zaprzeczać mnogości
faktów, siląc się na sceptyczne interpretacje, zwłaszcza że w wielu
przypadkach laboratoryjnie potwierdzono prawdziwość ludzkich łez i krwi, które płynąc z maryjnych obrazów i figur były i są
na tyle częste, że można tu stworzyć bogatą chronologię.

„Nie wódź nas na pokuszenie”

Maryja płacze od wieków

Słowami szóstej prośby uciekamy się do Boga i prosimy, by
nas uwolnił od pokus i żeby użyczył pomocy swej łaski, abyśmy
mogli zwyciężać te pokusy. Św. Paweł pisał w Liście do Koryntian
(1Kor 10,13): „Pokusa nie nawiedza was większa od tej, która
zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić
ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę równocześnie
wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać”.
Duch Święty cały czas pobudza nas do czujności, która jest
„gotowością serca”. „Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się” - te słowa św. Pawła (1Kor 16,13) są
wezwaniem do walki z pokusami. Warto sobie uzmysłowić, że
taka walka, prowadząca do zwycięstwa, jest możliwa tylko dzięki
modlitwie.

Wiele fenomenów mówi samych za siebie i dostarcza
bogatego materiału przynajmniej do refleksji dla tych, którzy
nie chcą być ślepi czy głusi. Ważne są manifestacje szczególnie w XX stuleciu, gdyż można je było bardziej zweryfikować,
wykorzystując osiągnięcia techniki, przy pomocy których
można wyeliminować np. fakt oszustwa. Jednakże już wiele
wieków wcześniej kroniki historyczne zarejestrowały zjawiska tego rodzaju, o czym warto wspomnieć, by uświadomić
sobie zakres i wagę problemu. Ciągłość czasowa podobnych
fenomenów daje bowiem wiele do myślenia, nawet jeśli nie
przesądza się tutaj sprawy. I tak np. w Görgsöny koło Pécs na
Węgrzech cudowny obraz „Maryja Stolica Mądrości”, według
zapisów źródłowych z 30 IV 1464 r., broczył krwią, niekiedy tak
obficie, że krew spływała na ziemię. Zjawisko to powtórzyło
się kilka razy w okresie od 30 IV do 18 V 1464 r. Podobnie było
w 1583 r. w Copacabana w Boliwii.
Krwawiąca figurka stała się przedmiotem kultu także w 1603
r. w Scherpenheuvel-Montaigu w Belgii. Krwawe łzy z obrazu
popłynęły w 1660 r. w Klokoosko na Węgrzech. Podobnie było
w 1715 r. w Szent-Antal na Węgrzech, gdzie obraz Maryi Wspomożycielki płakał krwawymi łzami. W 1813 r. polski żołnierz
z Lichenia, Tomasz Kłossowski, gdy zwrócił się ciężko ranny w
modlitwie do Maryi, ujrzał Matkę Bożą smutną i płaczącą. Po
uzdrowieniu Kłossowski znalazł w 1836 r obraz odpowiadający tej wizji, który od 1848 r. zgodnie z Jej życzeniem czczony
jest publicznie. W 1846 r. w La Salette we Francji dokonały się
słynne objawienia Matki Bożej, ostrzegające przed grzechami,
takimi jak przekleństwa czy zaniedbywanie modlitwy, gdzie
dała Ona do zrozumienia, że te grzechy są powodem Jej łez.
W XX wieku fenomen łez i płaczu Maryi objawił się w takich
miejscowościach jak San-Tai-Dse (Mandżuria, 1900), Bordeaux
(Francja, 1907) czy też w Tourtres (Francja, 1910). Siostra Amalia
(1901-1977), współzałożycielka Instytutu Jezusa Ukrzyżowanego, wśród wielu niebiańskich wizji ujrzała też Chrystusa,
który rzekł do niej: O cokolwiek ludzie będą Mnie prosić ze
względu na łzy Mojej Matki, tego udzielę im z życzliwością.
Matka Boża, którą widziała, nauczyła ją odmawiać różaniec łez,
który zamiast krzyżyka posiada medalik z przedstawieniem
Madonny Płaczącej i z napisem: Matko Bolesna, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła.
W 1949 r. w Lublinie z kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze lubelskiej przez dwa dni płynęły łzy wobec
naocznych świadków (R. Ukleja).

„Ale nas zbaw ode złego”

„Wymawiając słowa siódmej prośby, modlimy się głównie
o to, żeby nas Bóg zachował od nieszczęścia na duszy, a więc
od szatana, który namawia do złego oraz żeby nas zbawił od
innych rzeczy złych, przynajmniej od tych, które nam mogą dać
okazję do grzechu”, (za KK kard. P. Gasparriego). Zło, o którym
mówi ta prośba, nie jest abstrakcją, lecz oznacza szatana - „ojca
kłamstwa”. Św. Ambroży pisał; „Pan, który zgładził wasz grzech
i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed
zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel – źródło
wszelkich przewinień – nie zaskoczył was. Kto powierza się Bogu,
nie obawia się szatana. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”,
(Rz 8,31)”. Zwycięstwo nad „władcą tego świata” dokonało się raz
na zawsze w Godzinie, w której Jezus dobrowolnie wydał się za
nas na śmierć, aby dać nam swoje Życie, (KKK 1853).
Niech słowa z Mszału Rzymskiego zawsze nam towarzyszą:
„Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni
od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
Na końcu Modlitwy Pańskiej mówimy słowo „Amen” czyli
„Niech się tak stanie”. Potwierdzamy tym samym całą treść
modlitwy i równocześnie wyrażamy naszą ufność, że Bóg spełni
swą obietnicę.
AS

„Bolesne objawienia”
Matki Bożej

Tajemnica Matki Bożej Bolesnej nie jest jedynie liturgicznym
wspomnieniem (15 IX), ale, jak się wydaje, aktualizuje się ona
w sposób wstrząsający we współczesnym świecie. Nie sposób
bowiem nie zwrócić uwagi na zjawiska, które polegają na płaczu
(czasem krwawymi łzami) obrazów oraz figur Matki Bożej na

Płacz Róży Duchownej i Matki Bożej Fatimskiej

W 1947 r. w Montichiari-Fontanelle (Włochy) Pierina Grilli,
pielęgniarka, ujrzała pierwszy raz Matkę Bożą, która była bardzo
smutna, a Jej oczy były pełne łez, spływających na ziemię. Jej
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pierś przeszywały trzy duże miecze. Maryja powiedziała tylko
trzy słowa: Modlitwy ofiary pokuty. Ukazując się wielokrotnie
(zawsze z trzema różami na piersiach), Maryja nazwała się Różą
Duchowną (Rosa Mystica), domagając się realizacji tych trzech
życzeń. Dalsze objawienia miały miejsce w latach 60. przy
źródle w Fontanelle oraz w latach 1974-1976. Ukazując się 8 IV
1975 r., zalana łzami Maryja w nieopisanym cierpieniu wyrzekła rozdzierającą skargę: O, gdybyś wiedziała, jak wiele moich
dzieci kroczy drogą zatracenia. Innym zaś razem powiedziała:
Ludzkość pędzi na własną zgubę. Wiele dusz ginie. W czasie
procesji w Fontanelle w listopadzie 1985 r. z kilku małych figur
Róży Duchownej płynęły obficie łzy, czego świadkami było
wielu uczestników nabożeństwa, a 8 XII 1985 r. płakała także
drewniana statua Róży Duchownej w katedrze w Montichiari.
Jednakże już w 1982 r. w parafii Matki Bożej w Maasmechelen (Belgia) płakała pielgrzymująca figura Madonny Róża
Duchowna, co potwierdziło tysiące przybyłych pielgrzymów.
Podobnie figura Róży Duchownej płakała w Montenaken
w Belgii, w jednym z domów. Także w Nowym Yorku w 1984 r.
płakała figura Róży Duchownej obfitymi łzami, tak że zbierano
je do kielicha. W Chicago w 1984 r. na oczach ks. proboszcza
R. Jasińskiego i jego parafian wydarzył się fenomen płynących
łez, co dogłębnie poruszyło wiernych i spowodowało ożywienie życia religijnego. Odnotowano też liczne uzdrowienia
i nawrócenia. Także w 1984 r. obraz Madonny Róży Duchownej
wylewał krwawe łzy (Los Charcos, Kolumbia). Cud łez figury
Róży Duchownej miał też miejsce w 1984 r. w Neuental-Zimmersrode (Niemcy), w 1984 r. w Cartagena (Kolumbia), w Jambeiro (Brazylia), w Tumbes (Peru), w 1985 r. w Hamont (Belgia),
w Montrealu (Kanada), w Dublinie (Irlandia), ostatnio także
w 1990 r. w Louveira (Brazylia), gdzie pielgrzymująca figura
Róży Duchownej płacze często prawdziwymi łzami, co zostało
potwierdzone laboratoryjnie.
W 1972 r. także figura Matki Bożej Fatimskiej płakała
w Montrealu (Kanada), w Nowym Orleanie (USA), w Porziano
k. Asyżu, w Ravennie Włochy (łzy były krwawe, udowodniono
laboratoryjnie ich prawdziwość). W Damaszku (Syria) w 1977 r.
w kościele Matki Bożej płakała obficie Jej figura, co robiło wrażenie na tysiącach chrześcijan i mahometan. W 1974 r. w Gusago
(Włochy) figura płakała w mieszkaniu ks. proboszcza. W 1983
r. w Akita (Japonia) potwierdzająca Fatimę drewniana figura
bardzo często płakała i krwawiła. Płakała również figura Matki
Bożej z Lourdes w Caltamisetta (Sycylia), jak również w 1985 r.
w Melleray (Irlandia).

dysharmonia czy nawet chaos. W tym kontekście pojęć „kary”,
„końca świata” (obecnych od początku w Objawieniu biblijnym)
czy zapowiadanych „cierpień człowieka” jako skutków owej
dysharmonii, nie można traktować jako doświadczeń, które są
jedynie subiektywne, neurotyczne czy marginalne. Jak stwierdza L. Scheffczyk, objawienia Matki Bożej nigdy nie mogą być
traktowane jako marginalne, także dlatego, że Maryja nie była
i nie jest osobą prywatną (L. Scheffczyk, Obietnica pokoju).
Informacja przekazywana przez Matkę Bożą dotyczy istoty
wiary. W istocie chodzi o przypomnienie faktu, iż człowiek musi
dokonać wyboru między zbawieniem a potępieniem, a nie
o jakieś emocjonalne straszenie czy zasmucanie człowieka.
Jednakże cierpienia i płaczu nie można w prosty sposób zignorować, ale należy je przeciwstawić fałszywej radości „świata”.
Interwencja Maryi odnosi się do człowieka, aby przestał
grzeszyć, co zresztą jest zawsze aktualizacją orędzia Objawienia
(Mt 7,13-27; Łk 13,1-9). Według R. Laurentina orędzia Maryi mają
sens pedagogiczny, ale także znaczenie proroczego wstrząsu.
Istotną cechą jest według niego zbieżność wszystkich posłań
maryjnych, w których jednym z powtarzających się elementów
jest zapowiedź kary za grzechy, tj. cierpień, które mogą być tylko
zmniejszone, a nie usunięte. Jednakże zawężanie orędzi jedynie
do wyroku immanentnej sprawiedliwości: zbrodni i kary, fałszowałoby ich sens. Najistotniejszym posłaniem jest to, że grzech
krzyżuje Chrystusa; właśnie z tej strasznej zbrodni wypływa
wszelkie zło (R. Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej
Marii Panny). Płacz Maryi jest wezwaniem do modlitwy i do
pokuty, czyli do tego, co było istotą orędzia biblijnego, a także
patrystycznej nauki ascetycznej, czy też świadectwa świętych.
Aleksander Posacki SJ

Św. Jan Kanty
JAN - hebrajskie imię biblijne, znaczy: Bóg jest łaskaw. Odpowiedniki obcojęzyczne: ang. .John, niem. Johan, fr. Jean, hiszp.
Juan, wł. Giowanni, ros. Iwan.
Święci występujący pod tym imieniem stanowią najliczniejszą grupę. Jednym z nich jest Polak Jan Kanty.
Urodził się w Kętach w 1390 roku. Późno, bo dopiero w wieku
23 lat podjął studia na Akademii Krakowskiej, gdzie osiągnął stopień magistra sztuk. Po skończeniu studiów został profesorem.
Po pewnym czasie odbył również studia teologiczne. Jak podają
jego autobiografowie, tak wielką pałał miłością do Chrystusa, że
postanowił odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, aby zwiedzić
miejsca po których stąpał Jezus. Czterokrotnie odbywał też pielgrzymkę do Rzymu. Jan Kanty wiódł życie surowe, pracowite,
był przepojony miłością bliźniego. Dla większego umartwienia
sypiał na gołej podłodze. Ks.Piotr Skarga napisał o nim: „...w
zachowaniu postów był pilny, w cierpliwości łaskawy, w wierze
stateczny, w pokorze niski, w rozmyślaniu tajemnic Bożych
wysoki, w miłosierdziu nie znał miary...”
Oprócz funkcji profesorskiej obdarzono go również funkcją
proboszcza w Olkuszu. Z tej ostatniej funkcji zrezygnował, bo
uważał, że nie godzi się pobierać dochodów z parafii, w której się
nie pracuje. Zmarł w opinii świętości w wigilię Bożego Narodzenia 1473 roku. Jak podaje historyk Maciej Miechowita, zaraz po
jego śmierci działy się przy jego grobie cuda.
Jan Kanty został kanonizowany w 1767 roku, a na jego święto
wyznaczono dzień 20 października.

Odsłona tajemnicy zbawienia

Współczesne przebudzenie religijnej wyobraźni nie oznacza
automatycznie otwarcia się na transcendencję. Można zapytać:
Czy objawienia maryjne nie są wraz ze swoim dramatyzmem
właściwym wskazaniem na transcendencję? Czy Ona jest jednak rzeczywiście obecna w sensie czasowo-przestrzennym,
czy może Jej wizje u rozmaitych ludzi na przestrzeni wieków są
wyrazem mniej realistycznego, ale za to prawdziwego wyrazu
intuicyjnego otwarcia się na tajemnicę bytu (K. Rahner)? Dla
wielu chrześcijan „wyobraźnia religijna” będzie zbyt pojemna
czy zbytnio narażona na religijny pluralizm. Jednakże człowiek
odbiera głos transcendencji poprzez swoje uwarunkowania.
Objawienia maryjne były różne w różnych epokach. Ogólnie
rzecz biorąc, płacz (zwłaszcza krwawymi łzami) to rodzaj informacji, która może pochodzić od Boga, wskazującej np. na Boże
współczucie, apelujące także do ludzkich serc.
Może też oznaczać, że w życiu ludzkim panuje jakaś
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Po śladach Świętych

i zrzeczenia się dóbr materialnych. Zasady te zapisała w konstytucji zreformowanego przez siebie zgromadzenia. Jej plan polegał na powrocie do wcześniejszych, surowszych reguł zakonu
karmelitów, i uzupełnieniu je o nowe, takie jak: biczowanie się
i chodzenie boso.
W roku 1567 otrzymała od generała zakonu karmelitów
pozwolenie na zakładanie klasztorów według zreformowanej
przez siebie reguły (w tym również klasztorów męskich).
Przekonała świętego Jana od Krzyża i Antoniego od Jezusa,
by pomogli jej w tym przedsięwzięciu. Wtedy to powstały pierwsze klasztory karmelitów bosych w Durello, Segowii i Sewilli.
W roku 1576, starsza część zakonu karmelitów, która nie
poddała się reformie rozpoczęła prześladowania zwolenników reformy. Stosownie do treści uchwał przyjętych na zgromadzeniu Kapituły Generalnej przełożeni
karmelitów zakazali dalszego zakładania
klasztorów według zreformowanych reguł.
Generał zakonu rozkazał Teresie z Ávili przejść
na dobrowolną emeryturę do jednego z jej
klasztorów. Teresa zgodziła się na to i wybrała
klasztor pod wezwaniem świętego Józefa
w Toledo. Jej współpracownicy i podwładni
zostali poddani znacznie cięższym prześladowaniom. Święty Jan od Krzyża został uwięziony przez swych przełożonych w Toledo.
Teresa przez kilka lat pisała listy z petycjami do króla Hiszpanii Filipa II i w końcu
w roku 1579 przyniosło to rezultaty. Przerwano procesy prowadzone przeciw niej i innym przez inkwizycję, co pozwoliło
kontynuować reformę. Papież Grzegorz XIII zatwierdził osobną
prowincję karmelitów bosych. Królewskie rozporządzenie zaś
stworzyło radę, składającą się z czterech biegłych, ochraniającą
reformy wprowadzane przez Teresę z Ávili.
W październiku roku 1582, w czasie podróży, Teresa zachorowała wkrótce po tym zmarła.
Nieznana jest dokładna data jej śmierci. Ostatnimi słowami,
które wypowiedziała, były słowa: „Mój Panie, nadszedł czas by
ruszyć dalej. Niechaj więc spełni się Twoja wola. O mój Panie
i Małżonku, godzina, której pragnęłam nadeszła. Nadszedł czas
by spotkać się twarzą w twarz”. Jej święto wyznaczono na dzień
15 października
W roku 1622, czterdzieści lat po śmierci, Teresa z Ávili została
kanonizowana przez papieża Grzegorza XV.
W roku 1970 papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła.

ŚW. TERESA Z AVILI
Święta Teresa z Avili, Teresa Wielka urodziła się 28 marca
1515 roku w Ávili w Hiszpanii. Była trzecim dzieckiem Alonsa
Sancheza de Cepeda i jego drugiej żony Beatrycze de Ahumada.
Jej rodzina pochodziła z nawróconych na katolicyzm Żydów
(maranów).
Teresa za sprawą matki, gorącej katoliczki, już jako dziecko
była zafascynowana żywotami świętych i w wieku siedmiu lat,
postanowiła uciec z domu, by oddać życie za wiarę jako męczennica. Pomysł się nie udał, przeszkodził w tym jej wuj. W wieku 14
lat straciła matkę i z bólu po jej utracie Teresa obrała sobie Matkę
Bożą za woją matkę duchową. Wkrótce po
śmierci matki ojciec oddał ją pod opiekę sióstr
augustianek w Ávili. Przebywając tam Teresa
podjęła decyzję, by poświęcić swe życie Bogu
i wstąpić do zakonu. W roku 1534, potajemnie wstąpiła do zakonu karmelitanek w Ávili.
Już na początku swojego pobytu w klasztorze Teresa bardzo ciężko zachorowała.
W tym też czasie doświadczyła ekstaz pod
wpływem lektury dzieł różnych mistyków
oraz wewnętrznego duchowego skupienia
i kontemplacji. W wyniku tych praktyk – jak
sama mówiła - osiągnęła doskonałe zjednoczenie z Bogiem. Gdy rozróżnienie pomiędzy grzechem ciężkim,
a lekkim, sformułowane przez Kościół katolicki, stało się dla niej
w pełni zrozumiałe, zdała sobie sprawę z okropności grzechu
i z dziedzicznej natury grzechu pierworodnego. Poznała również
własną naturalną niemoc w konfrontacji z grzechem i konieczność bezwzględnego podporządkowania się Bogu. Wśród otaczających ją ludzi, a nawet przyjaciół nie brakowało takich, którzy
sugerowali, że jej doznania są dziełem diabła, a nie Boga. Zaczęła
więc stosować praktyki pokutnicze i umartwiać się. Jednakże jej
spowiednik, święty Franciszek Borgiasz, zapewniał ją o boskim
pochodzeniu jej przemyśleń. W 1559, w święto świętego Piotra,
Teresa z Ávili doświadczyła widzenia Chrystusa. Była ona całkowicie przekonana o prawdziwości tej wizji. Widzenia Jezusa Chrystusa trwały w sposób nieprzerwany przez okres ponad dwóch
lat. Pamięć o tych widzeniach była dla Teresy z Ávili inspiracją do
końca jej życia i motywowała jej oddanie się naśladowaniu życia
i cierpienia Jezusa Chrystusa, które ujmowała w słowach: „Panie,
pozwól mi cierpieć z Tobą albo umrzeć”.
Kiedy Teresa przybyła do karmelitańskiego Klasztoru Wcielenia w Ávili zaskoczyła ją panująca tam atmosfera duchowego
lenistwa. Reguły zakonne, których celem była ochrona i wzmocnienie duchowości oraz modlitwa, były przestrzegane w tak
swobodny sposób, że mijały się z celem. Codzienne odwiedziny
gości rozpraszały i powodowały, że zakonnice zajmowały się
błahymi problemami. Uznała to za naruszenie izolacji niezbędnej w praktyce kontemplacji i postanowiła to zmienić. Do tych
działań inspirował ją też jej spowiednik, przewodnik duchowy
i doradca, franciszkanin święty Piotr z Alkantary. Poznała go, na
początku 1560 roku, jako założyciela zakonów franciszkańskich.
Od tego momentu, Teresa z Ávili postanowiła poświęcić się założeniu zreformowanej gałęzi zakonu karmelitańskiego, usuwając
rozprężenie napotkane w klasztorach.
W marcu 1563 roku, gdy Teresa z Ávili przenosiła się do
nowego klasztoru, otrzymała papieskie poparcie głównej
zasady panującej w nowych placówkach: skrajnego ubóstwa

Opr.:SD

PRZYGOTOWANIE DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ROK
KATECHETYCZNY 2013/2014!
Fakt udzielania się Trójjedynego Boga człowiekowi dla każdego wierzącego pozostaje wciąż niezwykle cenną tajemnicą
i darem. Dokonuje się bowiem spotkanie Boga z człowiekiem,
poprzez które stajemy się kimś innym. Sakrament bierzmowania
jest wymownym znakiem owego spotkania. Oto umocnieni
wszelkimi darami idziemy w życie głosić Ewangelię, aby wszystkie narody poznały moc i wielkość Chrystusowej nauki. Jednakże
każdy, kto zetknął się z młodymi ludźmi (przede wszystkim
podczas szkolnej katechezy) wie doskonale, że słowa powyższe
brzmią zbyt “pobożnie”, a jeszcze lepiej jest powiedzieć – zbyt
“górnolotnie”.
Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
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przypada na czas trzyletniej nauki w gimnazjum. Jest to akurat
czas dojrzewania fizycznego, emocjonalnego, uczuciowego.
Młodzież w tym okresie wchodzi także w czas “buntu i niezgody”
z tym, co mówią i czego od nich oczekują rodzice i nauczyciele.
Zachwiane zostają normy, a to z tego względu, że w wielu
wypadkach zostały zniszczone (wyśmiane) autorytety. Tym
samym młodzi ludzie – pozostają jakby w sytuacji “zawieszenia” pomiędzy normami/zasadami podanymi przez rodziców,
Kościół, a także częściowo przez szkołę oraz tymi normami/zasadami, które serwują massmedia – szczególnie Internet, telewizja,
publikacje. Odmiennym problemem jest wpływ środowiska,
czyli tak zwana “ulica”.
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w ramach
katechezy szkolnej ma swoje dobre i złe strony. Młodzież jednoczy się w klasie, jako w grupie, która poznaje samą siebie
w aspekcie wiary w Chrystusa. Szkoła nabiera autorytetu, gdy
jej uczniowie, pełni mocy Ducha, podejmują kolejne kroki – idą
do szkoły średniej. W grupie nastolatków podejmowanie decyzji
o wyborze Chrystusa i życia zgodnego z Ewangelią ma swoje
specyficzne trudności.
Jest jednak wiele elementów ujemnych. Do jednych z nich
należy rozluźnienie więzi ze wspólnotą parafialną; katecheza
przybiera formę bardziej nauczania niż kształtowania postaw;
różnorodność doświadczenia życia religijnego wśród młodzieży
nie wpływa pozytywnie na identyfikowanie się z Kościołem. Bardziej dostrzec można ostry rys krytyki względem wiary, Kościoła
niż zdecydowaną i systematycznie pogłębioną akceptacją przynależności do Chrystusa. Czy katecheza parafialna, w ramach
której przygotowuje się gimnazjalistów do przyjęcia sakramentu
bierzmowania spełni te oczekiwania – trudno jest ocenić obecnie. Smak owoców poznaje się zawsze wtedy, gdy dojrzeją.
Jednak, my wierzymy takiemu modelowi który wypracowaliśmy
poprzez lata i pragniemy w nim uczestniczyć.
Refleksja na temat Sakramentu Bierzmowania skłania nas do
podjęcia odpowiedzialności za Kościół. Człowiek dojrzały to taki,
który potrafi odnaleźć się w Kościele i zna tam swoje miejsce.
Zapraszamy w tym roku do podjęcia kolejnych wyzwań
związanych z przygotowaniem do Sakramentu Bierzmowania.
Rodziców młodzieży prosimy o pomoc i wsparcie w trudzie
katechizacji młodzieży, a wszystkich parafian o modlitwę w ich
intencji!

wieku, nadal jest bardzo towarzyski i pozytywnie nastawiony
do ludzi. Nasza rozmowa o historii, czasie i pamięci, upłynęła
szybko i owocnie. Wujek Michał z lat okupacji pamięta najmniejsze szczegóły i częścią z nich zgodził się podzielić. Dzięki jego
wspomnieniom, doceniłam to, co oferuje mi dzisiejszy świat:
wygodne, beztroskie życie, ciepło kochającej rodziny i poczucie
bezpieczeństwa.
Stryjek Michał z I wojny światowej niewiele sobie przypomina.
Był maleńkim, uroczym chłopcem, nierozumiejącym jeszcze
straszliwej wojny. Z 1919 roku zachowało się jedno, jedyne zdjęcie
z częścią jego rodziny. Z wczesnych lat życia wspomina czasy II
wojny światowej, która zapisała się szczególnie w pamięci.
Tydzień przed wojną został powołany do wojska do Krakowa.
Wojna wybuchła 1 września 1939 roku, w piątek. Pamięta, że nie
poszedł na front, ponieważ było za dużo ludzi. Został w koszarach.
1 września razem z innymi żołnierzami przebywał pod Kopcem
Kościuszki w Krakowie. O godzinie piątej nad ranem zobaczył niemieckie samoloty, lecące nad koszarami. Wspomina, że żołnierze
udali się piechotą do dzisiejszej granicy ukraińsko-polskiej. Tam
dowiedzieli się, że ZSRR, podobnie jak Niemcy, wypowiedzieli
Polsce wojnę. 29 września 1939 roku żołnierze polscy dotarli nad
San, który był rzeką granicą pomiędzy Związkiem Radzieckim
i Niemcami. Właśnie w tym miejscu Niemcy ich złapali i wzięli do
obozu. Zostali przewiezieni do Cieszyna, a następnie do docelowego obozu za Wrocławiem - Rzegaj. Początkowo przez trzy miesiące był „na robotach” w okolicach Wrocławia. W 1940 roku został
wywieziony do Niemiec, w okolice Mannheim. Było tam duże
gospodarstwo, gdzie pracowało sześćdziesięciu niewolników.
Pamięta, że spali w jednym budynku. Po trzydziestu mężczyzn na
parterze i na piętrze. „Zaczęły się już wtedy naloty na Niemcy. Samoloty angielskie niepokoiły, nocą byliśmy wypuszczani na pole i chowaliśmy się w rowach” – wspomina. Samoloty z premedytacją leciały
nisko, strasząc wszystkich niewolników. Jedna bomba w bunkrze
zabijała siedemdziesiąt osób. Tragiczne były chwile, kiedy musieli
szukać zmarłych, solidarnie składali się na pomniki nagrobne.
Gospodarz jednak był bardzo dobry, co tydzień dostawali kartki,
a nawet mogli kontaktować się z rodziną. Wujek Michał pamięta
jednego z kolegów, który za wykorzystanie zaufania gospodarza
zapłacił najcięższą karę. Z otchłani pamięci wygrzebuje wspomnienia i mówi: „Miałem bardzo miłego kolegę, który także był
w obozie na robotach. Pewnego dnia dostał zgodę na urlop od swego
gospodarza. Niestety nie dotrzymał słowa i uciekł do Polski. Został tam
złapany, osadzony w obozie karnym, gdzie zmarł z wygłodzenia.”
Jesienią 1940 roku został przewieziony do Miluzy w Alzacji.
Była tam stara, ogromna fabryka, a w niej tysiąc dwieście osób.
Tam spędził całą zimę, a na wiosnę, 11 marca 1941 roku wyjechał do pracy na pogranicze Francji i Niemiec. Wspomina dobre
warunki i uczciwego gospodarza. Tam przebywał trzy i pół roku.
Jego głównym zajęciem była praca na roli.
We wrześniu 1944 roku, od zachodu zbliżały się wojska alianckie, spod Monte Cassino. Planowano uderzyć na Niemcy. Wujek
Michał wspomina, że właśnie wtedy zostali zabrani i wywiezieni
do Karlsruhe. Pracował tam na wielkiej stacji kolejowej z czterystoma innymi niewolnikami. Miejsce to często bombardowali
alianci, aż szyny kolejowe były „poskręcane” od wybuchów i wysokiej temperatury. W Karlsruhe naprawiał także mosty. Z tamtego
okresu wspomina: „Akurat w czasie prac nad mostami były naloty
samolotów. Ilość ofiar po bombardowaniu była ogromna. Najstraszniejsze jest to, że szczątki ofiar były tak zmasakrowane, że musieliśmy
je zbierać specjalnymi widłami.”
W 1945 roku wojska zabrały ich w kierunku Austrii. 1.04.1945
roku, w Wielką Niedzielę, dotarli do obozu karnego. Byli tam trzy

100-letni Parafianin
– Ad multos annos!
29.09 minęła setna rocznica urodzin naszego Parafianina
z Granicy, Pana Michała Płatka. W naszym sanktuarium dziękowaliśmy Panu Bogu za tę łaskę. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
skierował do naszego Jubilata życzenia, zapewniając również
o modlitwie. Krewna Jubilata, dziś maturzystka, Karolina
Gromala przekazała nam, napisaną wcześniej, pracę o Panu
Michale, którą poniżej drukujemy.

Zagraniczna tułaczka pana Michała
Płatka w latach okupacji

Pan Michał Płatek to kolejny bohater, który swoją wytrwałością i siłą, przeżył obozy w Niemczech. Jest ojcem chrzestnym
mojej babci, ukochanym stryjkiem.
Urodził się 29 września 1913 roku w Sierakowie. Za kilka miesięcy będzie obchodził setną rocznicę swoich urodzin. Mimo
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lub cztery dni. Wujek Michał wspomina, że „jedzenie było bardzo
kiepskie, tylko herbatka z mięty”. Bezczelność i bezwzględność
nazistów wspomina wyjątkowo źle. Jak mówi: „Niemcy powiedzieli
nam, że jeśli nam się nie chce iść lub nie mamy sił, to nie ma problemu.
Mogą od razu nas zastrzelić. Po drodze leżały ciała nieżywych już
ludzi w pasiastych strojach. Słowa grożące śmiercią, natychmiast
dodawały nam sił i pobudzały do walki o kolejny dzień życia”.
Prowadzili ich aż do 27 kwietnia 1945 roku, gdy dotarli nad
austriacką granicę. Tam widzieli, jak ostatnie niemieckie czołgi
uciekają. To, co zostało w jego pamięci ocenia jako „telegraficzny
skrót”. Wydarzenia z tamtego dnia są nie do opowiedzenia,
wszystkie zostają tylko w jego pamięci. Ostatnie siedem miesięcy
były najgorsze. Na każdym kroku śmierć, bomby i samoloty. Cieszy się jednak, że w Niemczech nie organizowano łapanek, bo to
go przerażało.
29 września to data szczególnie bliska sercu wujka. To dzień
jego urodzin, imienin, ślubu i wyboru, który prawdopodobnie
uratował jego życie. Do dziś nosi na szyi medalik z Matką Boską
z tamtego dnia. Obiecał jej, że jeśli powróci szczęśliwie z wojny, co
dzień do końca życia będzie odmawiał jeden dziesiątek różańca.
Słowa dotrzymał.
Tego dnia wujek wraz z kilkoma kolegami zdecydował, że nie
uda się do Lwowa jak wielu innych oficerów. Miejscowy mężczyzna udzielił im pomocy i przeprowadził do miejsca, gdzie Rosjan
jeszcze nie było.
„Temu człowiekowi będę wdzięczny do końca życia. Dowiedziałem się, że wszyscy którzy wtedy udali się do Lwowa zostali zamordowani. Bałem się Rosjan. Nie mam porównania kto był gorszy,
ponieważ miałem styczność tylko z Niemcami, ale Rosjanie zawsze
mnie przerażali” - wspomina wujek Michał.
Dotarli do miejsca, w którym Niemcy zbierali ludzi do pracy.
Była to miejscowość Leżajsk. Dostał on pracę w cukrowni. Wraz
ze starym kolegą ze szkoły wspierali się w najtrudniejszych chwilach, jedna łyżka cukru na dzień dodawała im wielu sił, pobudzała
energię i zachęcała do dalszej pracy. To miejsce było ostatnim
przystankiem w drodze powrotnej do domu.
Wujek Michał w 1936 roku poznał swoją żonę Józefę i w 1938
roku wzięli ślub. Uważał, że jest ona dobrą i pracowitą dziewczyną.
W czasie robót w Niemczech dowiedział się, że żona jest chora na
tyfus. Otrzymał wiadomość do Niemiec, że jej stan jest bardzo
poważny. Poprosił o pozwolenie na wyjazd do domu ze względu
na jej stan zdrowia. Niestety nic nie zdołał załatwić. Przez kilka
tygodni żył w niepewności, myśląc o najgorszych rzeczach.
„Kiedy w końcu dostałem list, poszedłem do stajni żeby w spokoju
przeczytać to, na co tak długo czekałem. Przygotowałem się na to,
że dowiem się o jej odejściu. Popłakałem się kiedy przeczytałem:
Kochany mężu, wiedziałem już, że żyje” - wspomina.
Właśnie z listów wujek Michał dowiedział się o tym, że ma
syna i jak ciężko rozłąkę z nim znosi rodzina – „Dał nam Pan Bóg
synka Michałku kochany, urodził się 8 stycznia 1940. Dziękować Bogu
chowa się nawet bardzo ładnie, synuś twój Michałku” (List Józefy
Płatek z 3.04.1940). Listy były objęte cenzurą, dlatego rodzina opisywała wydarzenia życia codziennego. Wujek Michał z zawodu
jest rolnikiem. Dlatego sprawy związane z jego gospodarką
szczególnie były dla niego ważne. Bardzo wzruszające w tych
listach są najmniejsze gesty, zdrobnienia i ogromna wiara w Boga.
To właśnie wiara jednoczyła ludzi w trudnych chwilach i sprawiała, że mimo cierpienia i prześladowań czuli siłę. Żyją i muszą
żyć mimo wszystko. Z czasów okupacji zachowały się czterdzieści
cztery listy. Pierwszy list datowany jest na 3 kwietnia 1940 roku,
natomiast ostatni na 16 listopada 1944 roku. Czytając wszystkie
listy, można mieć wrażenie, że są jednolite, schematyczne. Dzięki

nim jednak ludzie nie czuli się osamotnieni i zapomniani przez
najbliższych, których życie i słowo pocieszenia były motywacją
do walki i życia. Oto jeden z zachowanych listów :
List Józefy Płatek do Michała Płatka z 13 listopada 1942 roku
„Dnia 13.11. Kochany mężu u nas zrobiła się zima śnieg malutki,
zamarznięty a czy jeszcze będzie ciepło to niewiadomo. Mój Michałku
ja także gdy jestem w kościółku, modlę się za tobą, to łzy w oczach
moich, ale trudno, jednak nie tracę Michałku nadziei, jak Pan Bóg
pozwoli to powrócisz do nas, ja odczuwam mój mężu jak tobie
ciężko, a mnie też smutno. Żyjmy Michałku z dnia na dzień z wolą
Bożą a może Pan Bóg kiedyś nas pocieszy, Staś mówi ze tatusiowi
Michał z Bogiem.”
Michał Płatek wrócił po sześcioipółletniej rozłące z domem
i rodziną 31 marca 1946 roku. Jego syn się go bał i uciekał na jego
widok. Powrót do Polski go zaskoczył. Kobiety były wystrojone
i wszyscy ludzie czuli ogromną chęć do życia. Rodzina była bardzo
szczęśliwa, że przetrwał ten najcięższy czas bólu i cierpienia. Rozpoczął budowę domu i starał się nadrobić stracone lata. W okolicy
był znanym fachowcem. Przebudował wiele drewnianych domów
na murowane. W ciągu czterdziestu dwóch lat swojej działalności
postawił około sto budynków. Podczas naszej rozmowy uznał, że
jego życie jest idealne, ma ciepły dom i rodzinę. Wszystko co przeżył zawdzięcza Panu Bogu oraz jego opatrzności. W czasie stanu
wojennego jego życie było normalne. W porównaniu do tego co
widział w czasie okupacji, stan wojenny niczym go nie przerażał.
Mieszkał w małej wsi, gdzie władza i polityka nie odgrywały
znaczącej roli. Nie chciał się także w nią angażować, ponieważ
życie mimo młodego wieku już i tak bardzo mocno go doświadczyło. Rolnictwo i praca na rzecz innych sprawiały mu ogromną
przyjemność. Zawsze był pomocny, wykazywał zainteresowanie
innymi ludźmi i tak pozostało do dziś. Trud życia zaowocował
długą i spokojną starością w bezpiecznym i przepełnionym miłością domu. Dziś wolny czas spędza oglądając stare fotografie,
czytając listy oraz wspominając tych, którzy już odeszli.
Stryjek Michał jest wzorem do naśladowania. Przeżył dwie
wojny i nadal jest pełen życia i serdeczności. Po wysłuchaniu Jego
wspomnień, po zgłębianiu tajników trudnego życia podczas
wojny, po analizie tułaczki, która została zwieńczona spotkaniem
z Ukochanymi, mam marzenie, by każde następne pokolenie
tworzyło taką historię jak Michał Płatek i jemu współcześni. Chciałabym, by młodzi ludzie umieli bronić najważniejszych dla nich
wartości i by nigdy nie zawahali się poświęcić siebie w imię najcenniejszych dla nich spraw. Kończąc historię jego niezwykłego
życia, pragnę zacytować jeden z ostatnich listów do jego żony.
Pełen ciepła, miłości i zrozumienia.
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochana Żono
z Matusią i Stasiem. Ja dzięki Bogu zdrowy czego i Wam życzę abyśmy mogli przeżyć tę wojnę i abyś się znów zobaczyć. Tutaj czas
zimny, cały luty lecz niezbyt bardzo, u was pewnie zimniej. Ja cieszę
się kochana żono, że chociaż jesteście w domu na miejscu to zawsze
weselej jak gdzie w obcych stronach. Ja bym był zadowolony z pracy
i z jedzenia abym tylko mógł choć za niedzielą się z swoimi zobaczyć
lecz jest nam to niemożliwe. Ja słyszałem, że na te przekazy na paczki,
które wysyłamy można kupić pewną ilość wyrobów spożywczych po
cenach normalnych na paczki dla jeńca. Lecz pewnie tylko ci którzy
żyją z kupna na karty a nie na gospodarstwach. Możesz się żono
spytać jak to wygląda. Co do skarpet lub innych rzeczy jeśli masz
zbytnie to w rodzinie chyba są co potrzebują i coś ci za nie dadzą
lub coś pomogą. Ja na razie nie potrzebuję. Dla mnie starczy tych co
miał przed wojną, abym tylko powrócił szczęśliwie. Do was kochani
o co Boga proszę. A teraz ściskam i całuję Cię Józiu, Matusiu i Stasiu.
Z Bogiem.” (List Michała Płatka do żony z 20.02.1944).
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A oto nowa zagadka:

Pytanie brzmiało: Gdzie zrobiono to zdjęcie? Co ono przedstawia. Z którego pochodzi roku?

Kogo przedstawia to zdjęcie? Z którego pochodzi roku?

I znowu tylko Pani Zofia Misior odpowiedziała poprawnie
(i nie dała się „wyprowadzić w pole”).
Jej poprawna odpowiedź brzmiała: >>Zdjęcie przedstawia
ołtarz główny w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Izdebniku. Obraz głównej Patronki znajduje
się w jednym z bocznych ołtarzy, a widoczny na zdjęciu przedstawia Matkę Bożą Różańcową.
Intuicja podpowiada mi, że zdjęcie mogło być wykonane
w pierwszej połowie lat 80-tych, gdyż w tym okresie ks. Jan Cendrzak (obecny nasz proboszcz) pełnił posługę kapłańską, jako
proboszcz tej parafii - Izdebnik.
Odpowiedź jest prawidłowa i precyzyjna. I znów Pani Zofia
wygrała trzecią już nagrodę, tym razem szczególną nagrodę.
Zapraszamy Panią Sołtys po odbiór nagród do kancelarii
parafialnej.

Rozwiązanie konkursu prosimy przesyłać do 20 października 2013 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii –
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ze zdjęciem”.
Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP
ws. przygotowania do sakramentów
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów
świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach
z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do ich przyjęcia.

UWAGA!

Nadal prosimy:
Jeśli mamy w domu jakieś stare zdjęcia to nadal bardzo
prosimy przynieście je do księdza, a po zeskanowaniu zdjęcie
zwrócimy!!!
Szczególnie teraz zależy nam na zdjęciach z kościoła Św.
Mikołaja i Św. Marii Magdaleny. Ciekawe jak ten kościół wyglądał
wewnątrz?

W imieniu Komisji,
bp Marek Mendyk Przewodniczący
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POZIOMO:
1). Święta Boża Rodzicielka; 6). ... „Bo z obfitości serca mówią
jego...” ... (Łk 6, 45); 8). Modlitwa złożona z Tajemnic, o którą sama
Maryja prosiła w Objawieniach; 9). Apostoł zwany Gorliwym;
13). ...,,Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na
służbę Bogu, jako... zbieracie uświęcenie”... (Rz 6, 22); 15). Sakrament pokuty i pojednania; 18). ...„Wyrzućcie więc stary..., abyście
się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście”... (1 Kor 5, 7);
20). Gdy Chrystus umarł na Krzyżu, żołnierze rzucali go o Jego
tunikę (Mt 27, 35); 21). Jasnogórski - codzienna modlitwa do Matki
Bożej - Królowej Polski w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła; 22). ...
„Wówczas ukaże się na niebie... Syna Człowieczego”... (Mt 24,
30); 23). Uczeń Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich; 24). ...„Inny jest... słońca, a inny – księżyca i gwiazd”...
(Kor 15, 41);

Krzyżówkę nadesłała Pani Halina Herzog z Dziekanowic.
Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązania
rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do 20
października 2013 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć
w zakrystii – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 9 (2387) nagrody
otrzymują: Teresa Szybowska z Nowej Wsi, Barbara Marszalik
z Winiar, Stanisława Kania z Sierakowa.

W ostatnim miesiącu ofiary z serca na potrzeby parafii
złożyli:
Po 50 zł:
Knapik Stanisława i Leopold Kunice, Półtorak Monika
i Zbigniew Sieraków, Twardosz Irena Nowa Wieś,
Po 100 zł.:
Bruchnalska Aleksandra Rudnik, Filuciak Magdalena
i Paweł Rudnik, Świstek Maria Rudnik, Wania Barbara
i Kazimierz Rudnik, Żak Renata i Krzysztof Nowa Wieś;
150 zł.:
Jędrzejczyk Maria i Władysław Jankówka;
200 zł.:
Jedna osoba anonimowo;
500 zł.:
Szybowscy Teresa i Kazimierz Nowa Wieś.

PIONOWO:
1). Głosi Ewangelię innym narodom; 2). Stolica chrześcijaństwa;
3). ...„Przebaczajcie sobie, tak jak i... nam przebaczył w Chrystusie”... (Ef 4, 32); 4). ...„Potem przyjdź i... swój ofiaruj”... (Mt 5,
24); 5). Podczas Eucharystii w momencie Przeistoczenia staje
się Krwią Pańską; 6). ...„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez...
igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego; 7). Miasto Świętego Franciszka; 10). Uroczystość patronalna w Parafii;
w naszej - 11 października w dniu wspomnienia Macierzyństwa
NMP; 11). Zabłąkana z przypowieści Pana Jezusa; 12). Święta
nazywana od Dzieciątka Jezus; 14). ...„...zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze”... (Rz 2, 10); 16). ...„Jam jest...
i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący”... (Ap 1, 8); 17). Kanty - Święty, Patron Krakowa,
profesorów i nauczycieli; 19). ...„A kiedy ujrzał..., że został strącony
na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę”...
(Ap 12, 13).

Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. Niech Was i Wasze
rodziny błogosławi Bóg. Niech zawsze osłania Was opieka
Matki Bożej Dziekanowskiej.
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z września 2013)
Matko Kochana! Błagam Cię o łaskę macierzyństwa. Barbara, Przebieczany.* Matko Boża, proszę Cię o pomoc w uzdrowieniu z choroby alkoholowej dla Krzyśka, Zbyszka, Michała i
Antoniego. Jeden z nich* Matko Nieustającej Pomocy, proszę
Cię o potrzebne łaski dla Pielgrzymów z naszej Parafii zmierzających do duchowej stolicy Polski – Częstochowy, gdzie
królujesz w Jasnogórskim Wizerunku. W szczególności pragnę polecić Twemu sercu Kochana Mamo moich Rodziców,
którzy po raz kolejny podjęli trud pieszej pielgrzymki. Proszę,
pomóż im szczęśliwie dotrzeć do celu, dodawaj sił a przeżywane trudności niech pomnażają ich wiarę, umacniają w
nadziei i rozpalają do jeszcze piękniejszej miłości Boga. Matko
Boża Dziekanowska-módl się za nami!* Maryjo, proszę gorąco
o nawrócenie i opamiętanie dla moich dzieci a także o znalezienie pracy dla męża. Beata, Rzeszów.* Proszę Cię Maryjo,
wyproś mi zdrowie u Twego Syna. Wylecz mnie całkowicie
z nowotworu piersi i daj mi miłość, wiarę, nadzieję i pokój w
rodzinie. Ewa. Kamień.* Matko moja! Uproś Swego Syna, aby
wybaczył mi moje winy, okazał mi Swoje miłosierdzie i uczynił
cud w moim życiu, o który z wielką nadzieją proszę, jeśli będzie
taka Jego najświętsza wola. Błagam, nie zostawiaj mnie samej
i pomóż mi. Zofia* Matko Boża Dziekanowska! Proszę Cie o
uzdrowienie Czesława. Pokieruj, proszę, dalszym jego leczeniem, aby było bezbłędne i aby mógł chodzić i pracować. Twój
czciciel.* Matko Najświętsza, do Serca Twego zwracam się z
gorącą prośbą: bądź przy mnie w chwili kiedy będę poddawany operacji. Matko nasza, ufam Tobie. Stanisław, Kraków.*
Mateczko Ukochana, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski
i proszę: czuwaj nad naszą rodziną, otocz Swoją opieką mnie,
mojego męża i córki Agnieszkę, Kasię, Kingę Antoninkę i Ewkę
oraz jej chłopaka Tomka. Powierzam Ci pewną sprawę, którą
Ty znasz i Twój Ukochany Syn też. Otocz nas płaszczem Swej
opieki i nie opuszczaj nas. Marta, Trąbki.* Proszę o modlitwę w
miesiącu modlitwy za uzależnionymi - za mojego syna Darka,
za Zbyszka, Pawła, Rafała z mojej rodziny i wszystkich uzależnionych, o łaski uzdrowienia duszy, umysłu i ciała, o wyjście z
wszystkich nałogów jakimi są uwikłani i uzależnieni - o łaski
zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Matko moja, daj mi siłę do modlitewnej
walki o powrót wszystkich uzależnionych na drogę Miłości
i Prawdy. Elżbieta. Zielonka.* Matko Boża Przenajświętsza,
proszę Cię, by w moim życiu nastał spokój w sercu, abym
znalazła pracę, ułożyła sobie życie. Wznoszę te prośby do
Ciebie, boś Ty mą jedyną nadzieją. Magdalena. Kalisz.* Matko
Boża Dziekanowska, Tobie zawierzam moje wyzdrowienie.
Proszę o pomoc i błogosławieństwo Boże dla rodziny. Maria.*
Ukochana Matko, proszę o pomoc i wstawiennictwo u Boga
w Tobie wiadomej intencji.* Gorąco proszę o modlitwę do
Dobrego Boga, za szczególnym wstawiennictwem Matki
Bożej, św. Józefa, św. Rity, św. Judy Tadeusza, bł. Jana Pawła
II, Ojca Pio i św. Mikołaja, o opiekę Bożą i łaski Ducha Św. dla
synka, o wyleczenie go z nieśmiałości, szybką adaptację w

nowym przedszkolu, znalezienie dobrych kolegów, dobry
wybór przyszłej szkoły oraz szczęśliwe rozwiązanie jego problemów zdrowotnych. Bóg zapłać za modlitwę. Andrzej, Kraków.* Matko Boża Dziekanowska, dziękuję Ci za mojego synka
Bartusia i błagam Cię o łaskę zajścia w drugą ciążę, jej szczęśliwy przebieg i narodziny zdrowego i radosnego dziecka.
Beata, Bochnia.* Proszę Cię Matko Boża o łaskę zdrowia dla
córeczki Kornelii i potrzebne łaski dla całej rodziny oraz o
niebo dla zmarłego taty Eugeniusza. Ala, Sułów.* Matko Boża
Pięknej Miłości, błagam przez wstawiennictwo św. Rity, św.
Józefa i św. Joanny Molla: pobłogosław mój związek z Dawidem łaską małżeństwa i piękną miłością. Dorota, Wschowa.*
Matko Boża, błagam, pomóż mi i mojemu mężowi znaleźć
godziwą pracę. Magdalena, Szczecin.* Matko Boska! Uwolnij
mnie z mocy szatana, przywróć mi siły i łaski niezbędne do
życia i pracy. Błagam także o dar pracy dla mnie oraz pomoc
dla mojego małżeństwa i moich rodziców. Beata* Matko
Boża! Proszę pokornie o pomoc i opiekę dla naszej rodziny
- o łaskę wierności Bogu i rozwiązanie naszych najtrudniejszych problemów. Proszę o zgodę i pojednanie. Proszę Cię,
aby zapanowała w naszej rodzinie miłość. Szczególnie proszę
o łaski dla mojej mamy. Córka.* Matko Nieustającej Pomocy,
Pani Dziekanowska! Miej w opiece pielgrzymów, nasze dzieci i
wnuki, zdążających do Królowej Polski. Uproś u Syna Swojego
dla nich trochę chłodu i błogosławionego deszczu.* Maryjo,
proszę Cię o dobrego męża. Bądź mi Orędowniczką w mojej
prośbie do Boga. Pomóż mi rozeznać czego Bóg ode mnie
oczekuje. * Matko Boża Dziekanowska- módl się za nami! *
Maryjo, proszę Cię o dobrą żonę dla Grzegorza. Ulecz jego
zranione serce i uwolnij od zdarzeń z przeszłości. Nawróć go, o
Matko i błogosław mu. Maryjo, Ty wszystko możesz! * o Ciebie
Matko Szafarko Łask - Matko Boża Dziekanowska, przychodzę
dziś aby Cię prosić za tymi wszystkimi, którzy pielgrzymują na
Jasną Górę - Duchową Stolicę Polski i do wielu innych Twoich Sanktuariów. Wspieraj i błogosław im w tym znoju, aby
szczęśliwie dotarli do wybranych miejsc i równie szczęśliwie
powrócili do swoich rodzin, duchowo ubogaceni w wierze, w
tym „Roku Wiary”. Parafianin.* Kochana Matko, z całego serca
dziękujemy Ci, że pozwoliłaś nam do siebie pielgrzymować,
że doszliśmy o własnych siłach, polecamy Ci wiele podziękowań i próśb, wierzymy że je wysłuchasz i polecisz swojemu
Synowi. Ponownie polecamy Ci ks. Łukasza i wszystkich
Księży pielgrzymujących z nami. Opiekunko Rodzin, módl się
za nami! *

Caritas pomaga…

Na początku nowego roku szkolnego
Caritas Parafialna pomogła 11 dzieciom
w zakupie podręczników i zeszytów. To
jest karygodne, że państwo, które nazywa
siebie prorodzinnym stwarza dzieciom tak
trudne i kosztowne warunki nauki.
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Z życia Parafii...

Zatroszczyli się o Sanktuarium
Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę o czystość
naszego Sanktuarium – następujący Parafianie:
– wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać:
3.08.2013 r. – Winiary: Krystyna Tomczyk, Stanisława Kuźma,
Janina Zabdyr, Marian Zając, Celina Nicieja, Maria
Dominik, Genowefa Ryś, Elżbieta, Małgorzata, Wanda,
Tomasz Włoch, Antoni Kasprzyk, Małgorzata Janus;
10.08.2013 r. – Winiary: Władysława Machna, Maria Miksa,
Antonina Włodarczyk, Andrzej Kasprzyk, Lucyna
Budacz;
14.08.2013 r. – Winiary: Anna Grabowska, Artur Grabowski,
Halina Małek, Katarzyna Małek;
17.08.2013 r. – Winiary: Kazimiera Jaroś, Agnieszka Chochół,
Anna Malarczyk, Anna Zimirska Barbara i Józefa
Bukowska, Agnieszka Płatek, Barbara Dudzik, Monika
Ochońska;
24.08.2013 r. – Winiary: Krystyna Ślusarz, Krystyna Hankus,
Iwona i Damian Marszalik.

Dnia 28.08.2013
26. Bianka Basia Michalik z Sierakowa
Chrzestnymi byli: 1. Marcin Konopczyński z Niemiec
			 2. Magdalena Hankus z Sierakowa
Dnia 7.09.2013
27. Kamila Anna Kania z Bieńkowic
Chrzestnymi byli: 1. Dariusz Nykiel z Gliwic
			 2. Justyna Nowak z Zakliczyna
Dnia 15.09.2013
28. Tymon Paweł Zimirski z Winiar
Chrzestnymi byli: 1. Marcin Zimirski z Krakowa
			 2. Edyta Szpakiewicz z Myślenic
29. Szymon Tomasz Soprych z Rudnika
Chrzestnymi byli: 1. Damian Kowal z Łysokani
			 2. Marta Kowal ze Stróży
30. Maja Rita z Dziekanowic
Chrzestnymi byli: 1. Arkadiusz Wyroba z Sierakowa
			 2. Dominika Twardosz z Bieńkowic

DYŻUR W SANKTUARIUM
30.09-6.10 – z Kunic spod nr: 22, 55, 20, 82, 2, 4, 88, 94, 19,
34, 29, 5, 66, 104.
7.10-13.10 – z Kunic spod nr: 41, 69, 11, 12, 45, 14, i z
Winiar: 58, 195, 139, 119, 43, 42, 41, 120. 71,
133, 68,
14.10-20.10 – z Kunic spod nr: 35, i z Huciska: 46, 25, 30,
18, 23, 2, 50, 10, 17, 42, 3, 67, 69, 27, 55, 28.
21.10-27.10 – z Huciska spod nr: 9, 19, 51, 31, 15, 15A, 52,
35, 7, 58, 34, 37, 8, 57, 61
28.10-1.11 – z Huciska spod nr: 45, 5, 44, 16, 48, 53, 20, 14,
13, 43, 41, 40, 33, 11, 29, 21, 63, 71
2.11 – z Grajowa spod nr: 48, 31, 146, 107, 208, 281, 29, 54,
145, 52, 56, 189, 113, 185, 167, 197
4.11-10.11 – z Grajowa spod nr: 59, 100, 206, 220, 112,
125, 32, 229, 138, 94AB, 281, 55, 97, 114, 240,
165, 181, 188, 217, 256
11.11-17.11 – z Zalesia spod nr: Grajów: 106, 191, 87, 39,
130, 195, 308, 153, 91, 176, 263
18.11-24.11 – z Zalesia spod nr: Grajów: 150, 58, 36, 122,
121, 223, 123, 203 i z Rudnika: 44, 48, 76
25.11-1.12 – z Rudnika spod nr: 41, 65, 71, 88, 63, 66, 67,
74, 51, 100, 99
2.12-8.12 – z Rudnika spod nr: 40, 19, 30, 36, 12, 28, 29, 42,
118, 33, 43, 89, 103, 77
9.12-15.12 – z Sierakowa spod nr: 110, 104, 24, 89, i z
Dziekanowic: 117, 29, 151, 88, 28, 63, 71,
71A, 92.
16.12-22.12 – z Sierakowa (Bania) spod nr: 96, 207, 116,
146, 155, 206, 92, 142, 221, 91,
23.12-25.12 – z Sierakowa (Bania) spod nr: 91A, 145, 107,
107A, 203, 163, 80, 80A , 160, 144
27.12-29.12 – z Sierakowa spod nr: 29, 90, 39, 184, 185,
41, 124, 113, 246, 205, 174, 229, 127, 58, 164,
194, i z Jankówki: 22, 31.
30.12-31.12 – z Jankówki spod nr: 56, 41, 43, 58, 100, 1, 52,
28, 59, 55, 83, 53, 79, 87.

dnia 10.08.2013 r.
Magdalena Gaca i Piotr Panczyk
Świadkami byli: 1. Józef Panczyk z Jankówki
		
2. Małgorzata Stoch z Dobczyc
dnia 24.08.2013 r.
Aneta Sznajder i Adam Ankiewicz
Świadkami byli: 1. Marcin Niedźwiedzki z Wiednia
			
2. Monika Typer z Krakowa

32.
33.
34.
35.
36.

31. +Danuta Matuła z Sierakowa
ur. 18.05.1960 r., zm. 20.08.2013 r.
+Rozalia Kudas z Winiar
ur. 29.08.1927 r., zm. 28.08.2013 r.
+Genowefa Chorobik z Nowej Wsi
ur. 12.01.1930 r., zm. 1.09.2013 r.
+Roman Siatka z Nowej Wsi
ur. 17.11.1963 r., zm. 5.09.2013 r.
+Maria Brzóska z Kunic
ur. 18.01.1920 r., zm. 8.09.2013 r.
+Janina Paździor z Nowej Wsi
ur. 10.01.1947 r., zm. 18.09.2013 r.

ks. Proboszcz
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z uroczystości:

