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PRZEZ CAŁY OKRES JESIENNO-ZIMOWY WSZELKIE NABOŻEŃSTWA WIECZORNE
W DNI POWSZEDNIE BĘDZIEMY ODPRAWIAĆ O GODZ. 17.00.

KALENDARZ LITURGICZNY
1 XI 2013 r.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

„Święci są jak grupy drzew. Każde z nich przynosi inne owoce,
ale czerpie wodę z tego samego źródła. Uczynki jednego świętego
różnią się od uczynków innego, ale we wszystkich nich działa ten
sam Duch” - pisał Jan Karzeł, mąż, który sam został świętym. Oby i
ten, który czyta te słowa, był zawsze cały dla Boga. Czcząc dzisiaj
świętych Pańskich, nie zapominajmy, że Bóg chce, aby każdy z nas
był święty.
To piękne i radosne święto przypada w tym roku w pią-tek. Przed
południem Msze św. będą jak w każdą niedzielę; o godz. 8.00 i
11.00. Po południu zaś o godz. 14.00 będzie w kościele nabożeństwo za zmarłych, a po nim udamy się w procesji na cmentarz,
zatrzymując się przy czterech stacjach i w modlitewnych wypominkach, polecimy naszych zmarłych Miłosiernemu Bogu. Po
kazaniu zakończymy nabożeństwo na cmentarzu, a następnie w
kościele, zaraz po powrocie odprawimy ostatnią już Mszę św. Po
procesji poświęcimy nowe nagrobki, każdemu kto o to poprosi.
W tym dniu przypada również Pierwszy Piątek miesiąca.
Spowiadać będziemy w czwartek 31.10.2013 r. od godz. 16.00.
Wtedy też będzie godzina święta a o godz. 17.00 Msza Święta za
zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych. Zachęcamy
jednak by ze spowiedzi skorzystać przed Uroczystością
Wszystkich Świętych.
Wieczorem o godz. 19.00, młodzież na cmentarzu, poprowadzi
różaniec za zmarłych!!!
Z RACJI UROCZYSTOŚCI W PIĄTEK (1.XI) NIE OBOWIĄZUJE
POST OD POKARMÓW MIĘSNYCH.

LISTOPAD ŚWIĘTY CZAS PRZEMIJANIA
Jakkolwiek to zabrzmi, uważam, żeWszystkich Świętych to jeden
z najpiękniejszych dni roku. Dzień tak potrzebnej nam refleksji, dzień
zadumy ale także dzień pewnego rodzaju zwycięstwa nad śmiercią.
Tak, tak. Wszak Ci, których dziś wspominamy, na których groby
chodzimy, albo chociaż zapalamy dla nich w Internecie światełko,
żyją w naszej pamięci. Z niczym nie da się porównać tłumów ludzi,
którzy podążają na cmentarz, aby pobyć na chwilę z pamięcią
o ludziach, których nie ma już wśród żywych. Dobrowolnie, bez
żadnych nakazów, bez konsekwencji ewentualnego odpuszczenia
sobie, miliony Polaków w atmosferze nekropolii myślą o swoich
bliskich. Ożywają wspomnienia, czasem zabawne, czasem
przykre. Te ostatnie miłosierny pod tym względem czas – łagodzi.
Zwykle pamięta się silniej to, co dobre, nawet czasem nieco
gloryfikuje się tych, co odeszli. Drugi wspaniały efekt tego dnia
to to, że zatrzymują się doczesne sprawy. Musi się wydarzyć coś
naprawdę nadzwyczajnego, żeby telewizja przerwała refleksyjny
ton wypowiedzi dziennikarzy i ich gości. To dzień, w którym
wszelkie programy można oglądać bezpiecznie. Okazuje się, że
ludzie, których postrzegamy czasem jako…. (oj szukam, szukam
teraz słów jeśli nie pozytywnych to przynajmniej obojętnych
emocjonalnie, aby nie używać negatywnego języka)…powiedzmy:
pragmatycznych cyników, też mają ciepłe uczucia, refleksyjne myśli
i ludzi, których kochają… Stają się nam bliżsi, choćby na chwilę.
Ten dzień jest też dniem nadziei. Dla jednych, że kiedyś połączą się
z kochanymi osobami, dla innych, że i o nich pamięć będzie trwała
dłużej niż ich życie. Ludzie mają w sobie pierwiastek samorealizacji
i chęci zostawienia po sobie czegoś na ziemi. Różnie to realizują,
różne mają misje życiowe, nawet jeśli nie są one spisane. Niektórzy
zostawiają po sobie dzieci, geny przenoszone przez potomstwo,
jakiś naprawdę realny fragment siebie. Inni tylko budują dom, sadzą
drzewo… albo zostawiają po sobie jakąś inną fizyczną, trwałą rzecz:
Budują pałace, malują obrazy, tworzą muzykę, piszą książki i nawet
jeśli sobie tego nie uświadamiają, robią to także po to, by przetrwali,
by nie całkiem umarli… - See more at:
W miarę możliwości w te listopadowe dni nasze cmentarze, nie
zapominając o grobach tych, o których nikt już nie pamięta. I miejmy
w pamięci piękną radę śp. ks. Jana Twardowskieg: „Śpieszmy się
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

2 XI 2013 r. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH

Kościół obchodzi 2 listopada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - tzw. Dzień Zaduszny. W liturgii wspominani są dziś
wszyscy wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a
teraz przebywają w czyśćcu. - Przekonanie o istnieniu czyśćca jest

2

Matczyne Królestwo, Listopad 2013

jednym z dogmatów naszej wiary.
Msze św. w tym dniu odprawimy o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. O
godz. 9.00 i o 17.00 będą uroczyste Msze św. zbiorowe, w intencji
zmarłych, (których imiona wypisujemy na kartkach) oraz nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z okazji Pierwszej
Soboty Miesiąca.
Do Chorych pojedziemy w drugą sobotę miesiąca tj.
09.11.2013r.

W drugą sobotę miesiąca odbędzie się specjalna Msza św. dla
dzieci z całej parafii. Zapraszamy dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i z gimnazjów. Po Mszy pojedziemy do chorych.

i mówić: „dusze zmarłe”, bo dusza jest nieśmiertelna i nie może
umrzeć. Natomiast mówi się:„dusze zmarłych”(dusze ludzi zmarłych).
Różaniec z wypominkami za zamarłych będziemy odmawiać
we wszystkie niedziele listopada o godz. 15.30 oraz w pierwszym
tygodniu listopada codziennie o godz. 16.30. Wypominki roczne
będziemy czytać jak dotychczas; w niedzielę, przed Mszą św. o godz.
11.00 (z wyjątkiem niedziel chrztu św.). Za zmarłych wypominanych
w ciągu roku, będziemy też odprawiać Mszę św. w każdym miesiącu, w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Zachęcamy
do uczestniczenia w tych Mszach św. Jak w latach ubiegłych i jak
bywa na innych cmentarzach, we Wszystkich Świętych członkowie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej będą na cmentarzu zbierać ofiary
na utrzymanie cmentarza. Wciąż inwestujemy w cmentarz, a i sam
wywóz kontenerów jest bardzo kosztowny.
Prosimy wszelkie odpady na cmentarzu, a szczególnie szkliwo
po zniczach i różne słoiki, wrzucać do wyznaczonych miejsc. Łatwo
zamienić cmentarz w wielkie śmietnisko, jednak potem nie ma kto
tego wysprzątać. Zawsze pamiętajmy, że cmentarz jest miejscem
poświęconym i miejscem oczekiwania ciał naszych bliskich na
zmartwychwstanie Trzeba wciąż uczyć szacunku dla cmentarza
nasze dzieci. Troska o wygląd cmentarza jest więc nie tylko wyrazem
kultury, ale także wyrazem wiary w życie wieczne. Na cmentarzu nie
pali się papierosów!
Przez pierwsze dni listopada będzie na parkingu przed nową
częścią cmentarza ustawiona kabina WC – bardzo prosimy, by korzystając z tej kabiny pozostawić ją taką, jaką chcielibyśmy ją zastać.

11 XI 2013 r. NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI, WIECZÓR MARYJNY

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przypada
zawsze w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – w tym roku 24.XI.

4 XI 2013 r. WSPOMNIENIE
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Św. Karol był patronem bł. Jana Pawła II. Przed dwoma laty w tym
dniu rozpoczęliśmy peregrynację obrazu bł. Jana Pawła II po naszej
Parafii. Chciejmy w poprzedzającą tę uroczystość, niedzielę przyjść
do naszej świątyni całą rodziną i oddać się pod opiekę naszego błogosławionego patrona.

07.11.2013 r. WIECZÓR BŁ. JANA PAWŁA II

W tym miesiącu w sposób szczególny będziemy modlić się za
wszystkich uwikłanych w nałogi. Rozpoczynamy jak zawsze o godz.
20.00.

9 XI 2013 r. MSZA ŚW. DLA DZIECI

W dzień Św. Marcina, wspominamy rocznicę odzyskania niepodległości po przeszło stu latach niewoli. W tym roku święto to
przypada w poniedziałek. Nasza modlitwa w tym dniu w intencji
naszej umiłowanej Ojczyzny. będzie miała szczególny wymiar. W
tym dniu wypada comiesięczne spotkanie Maryjne. Program tego
nabożeństwa, będzie następujący:
O godz. 17.00 odprawimy uroczyste Nieszpory Maryjne,
następnie odmówimy Różaniec w intencji naszej ojczyzny. Po
modlitwie różańcowej będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zachęcamy do Modlitwy szczególnie za naszą Ojczyznę i za
naszych zmarłych. Przy Obrazie Matki Bożej zostanie wystawiona
świeca, która służyła nam przy peregrynacji Obrazu Jezu Ufam Tobie,
byśmy mogli jak przed rokiem, odpalić Ogień Miłosierdzia i zanieść
go na cmentarz na groby naszych bliskich zmarłych.
O godz. 19.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego z wypominkami.
O godz. 20.00 odprawimy uroczystą Mszę Świętą w intencji
naszej umiłowanej Ojczyzny. Po Mszy Św. będzie Procesja Maryjna
(pamiętajmy by mieć ze sobą znicze lub świece).

MATKA UMIŁOWANYCH UCZNIÓW JEZUSA

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus
ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł
do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia:
«Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J
19,25-27).
Według tradycji czwartą Ewangelię napisał uczeń, którego Jezus
szczególnie miłował. Tylko w tej Ewangelii znalazła się scena, w
której Jezus, umierając na krzyżu, wypowiada ostatnią wolę wobec
dwojga najbliższych sobie ludzi. Do osamotnionej Matki zwraca
się ze słowami: „Niewiasto, oto syn Twój”. Do umiłowanego ucznia
mówi:„Oto Matka twoja”.
Ostatnie słowa, jakie wypowiada człowiek w obliczu śmierci, stanowią zwykle jego testament i podsumowanie całego życia. Słowa
wypowiedziane przez Jezusa z krzyża nie są na pewno banalne.
Wydawać się może, że pragnie On zatroszczyć się o los Matki, która w
tym momencie jest zapewne wdową. Teraz zaś, po śmierci jedynego
Syna, pozostanie sama, zdana jedynie na łaskę ludzi. Czy jednak
słowa: „Oto Matka twoja”, wypowiedziane do umiłowanego ucznia,
wyrażają tylko Jezusową troskę o zabezpieczenie przyszłości Maryi?
Czy, innymi słowy, Jan ma wypełnić wobec Maryi obowiązek, jaki w
Izraelu spoczywał na dzieciach wobec starzejących się rodziców?
Kilka okoliczności wskazuje na to, że Jezusowi idzie o coś więcej.
Po pierwsze, nie wydaje się prawdopodobne, by dopiero wtedy,
gdy Jezus ujrzał „Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował”, zainteresował się losem Maryi. Musiał zatroszczyć się o Nią
wcześniej, zanim rozpoczął życie wędrownego Nauczyciela, który

15 XI 2013 r. KATECHEZA CHRZCIELNA

W trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 będzie Msza św. z Koronką
do Bożego Miłosierdzia w intencji ofiarodawców naszego sanktuarium. Następnie będzie Katecheza dla rodziców i chrzestnych
przed uroczystym, niedzielnym chrztem.

MIESIĄC SZCZEGÓLNEJ MODLITWY
ZA ZMARŁYCH

Wypominki roczne możemy zamawiać w ciągu całego roku (np.
po pogrzebie bliskiej osoby).
Wypisując imiona zmarłych pamiętajmy że nie można pisać
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osobiście nie posiada żadnego majątku, sam zaś wspierany jest
przez innych, w tym i przez kilka kobiet (por. Łk 8,1-3).
Po drugie, gdyby Jezus miał na myśli jedynie troskę o materialne
zabezpieczenie przyszłości Maryi, zwróciłby się wpierw do Jana,
prosząc o opiekę nad Matką. Tymczasem Jezus mówi najpierw
do Maryi: „Oto syn Twój”, jakby to Ona miała roztoczyć opiekę nad
Janem, on zaś bardziej niż Maryja potrzebował pomocy. Dopiero w
dalszej kolejności Jezus mówi do Jana:„Oto Matka twoja”.
Po trzecie, gdyby słowa Jezusa wyrażały troskę wyłącznie o
materialne zabezpieczenie przyszłości Matki, ewangelista opisałby
dalszy bieg wydarzeń w bardziej prosty sposób. Tymczasem używa
on zwrotu, który należałoby przetłumaczyć: Od tej godziny uczeń
wziął Ją do tego wszystkiego, co było jego. Takie sformułowanie
wskazuje raczej na to, że Maryja wkracza w całość życia ucznia
Jezusa, i to w sposób daleki od osoby potrzebującej opieki. Relacja
między umiłowanym uczniem a Niewiastą będzie podobna raczej
do troski matki, której powierzono dziecko. Wskazuje na to Jezusowe
sformułowanie, dwukrotnie odwołujące się do więzi macierzyńskiej.
Po czwarte, pozostali ewangeliści nie dostrzegają pod krzyżem
Maryi i umiłowanego ucznia, gdy dla autora czwartej Ewangelii
obecność Obojga ma kapitalne znaczenie. Wręcz decyduje o przyszłości Niewiasty i ucznia, którego Jezus miłował. Ponieważ oboje
przybyli pod krzyż, mogli usłyszeć: „Niewiasto, oto syn Twój, oraz:
„Oto Matka twoja”. Ewangelia podkreśla, że podjęli testament Jezusa.
Po piąte, ukrzyżowanie Jezusa w Ewangelii Jana jest przedstawione jako wypełnienie zapowiedzi starotestamentalnych (por.
19,28). Nazwanie Maryi przez Jezusa „Niewiastą” wskazuje na realizację wielkiej obietnicy zapisanej w początkach Księgi Rodzaju, w opisie
rozmowy Boga z wielkimi winowajcami – Adamem i Ewą (por. Rdz
3,8-20). To wówczas Bóg zapowiada przyjście takiego potomstwa
„Niewiasty”, które pokona węża, nieprzyjaciela Boga i człowieka. Faktycznie zaś w Ewangelii Jana na wielu miejscach Jezus ukazany jest
jako walczący z diabłem, ojcem kłamstwa (por. J 12,31;16,11). Jego zaś
przejście do chwały Ojca jest aktem zwycięstwa nad szatanem, jak to
zapowiada swoim uczniom:„Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”(J 12,31-32).
Po szóste, Jezus zwraca się do Maryi używając słowa„Niewiasto”a
nie„Matko”. Tymczasem mówiąc do Jana określa Ją zwrotem„Matka
twoja”. Wydaje się, że Maryja jest bardziej Matką Jana niż Jezusa. Faktycznie jednak taki sposób zwracania się wskazuje, że synostwo Jana
wobec Maryi będzie zupełnie innego rodzaju niż synostwo Jezusa.
Nie chodzi przy tym o to, że Jezus jest Jej synem przez zrodzenie, zaś
Jan przez jakiś rodzaj adopcji. Jezus mówiąc do Maryi „Niewiasto”
przekazuje Jej do podjęcia misję wobec Jana. Jak Ona była dotąd u
boku Jezusa, tak teraz u Jej boku będzie Jan.
Po siódme, w Ewangelii Jana wszystkie wypowiedzi Jezusa
podczas męki odnoszą się do Jego misji. To zaś potwierdza takie
odczytanie Jego słów z krzyża jako powierzenie ziemskiej Matce
misji wobec umiłowanego ucznia. Ponieważ jednak Ewangelia
nie podaje wprost imienia umiłowanego ucznia, więc misja Maryi
może odnosić się do wszystkich uczniów Jezusa, którzy zasługują
na miano „umiłowanych”. Zwłaszcza, że w tej samej Ewangelii znajdziemy kryterium bycia umiłowanym uczniem Jezusa:„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje,
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”(J 14,21). Oczywiście, konkretny uczeń, który
wytrwał z Jezusem do końca, przybywając pod krzyż, najbardziej
zasługuje na miano umiłowanego. Po nim jednak każdy może aspirować do tego, by być uczniem umiłowanym. Wówczas Jezusowe
słowa:„Niewiasto, oto syn Twój” oraz„Oto Matka twoja” ustanawiają
Maryję Matką wszystkich umiłowanych uczniów Jezusa.

Kiedy ewangelista pisze: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do
siebie”, tym samym wskazuje, że umiłowany uczeń przyjął Maryję z
wdzięcznością jako cenny dar dla swojego życia, a przede wszystkim
do bycia uczniem Jezusa. Umiłowany uczeń przyjął Ją nie tylko do
tego wszystkiego, co było jego, ale jako część testamentu Mistrza.
Ten uczeń ukazuje wszystkim pokoleniom chrześcijan drogę do
zdobycia zaszczytnego tytułu „Uczeń Umiłowany”. On także daje
wzór, jak przyjąć Maryję do całego swojego życia, zgodnie z testamentem duchowym Jezusa:„Oto Matka twoja”.
Ks. Roman Pindel
„Czy znasz Jej obraz?”

Po śladach Świętych

ŚW. MALACHIASZ
Malachiasz urodził się w 1094 roku
w Armagh w Irlandii. Prawdopodobnie
pochodził ze szlacheckiego rodu. Nic
nie wiadomo o jego latach młodości.
Wiemy natomiast, że w roku 1119 przyjął
święcenia kapłańskie – należał do zakonu
cystersów. W wieku 29 lat został biskupem najpierw w mieście Connor, a potem
w mieście Down. Jak podkreślają jego
biografowie, prowadził życie ascetyczne.
Miał zdolności wizjonerskie. Około roku
1139 Malachiasz opuścił Irlandię by udać
się w pielgrzymkę do Rzymu. W Rzymie
przebywał około dwóch lat i otrzymał z
rąk papieża tytuł legata papieskiego. Po
powrocie do Irlandii wprowadził w kościołach liturgię rzymską, reformował zakony cysterskie. Wzorując się na
budownictwie sakralnym kontynentalnym, wprowadził w Irlandii
zwyczaj budowania kościołów i kaplic z kamienia a nie jak wcześniej
– z drewna. Malachiasz wybudował w swym kraju bardzo dużo
kościołów, kaplic i innych licznych miejsc kultu chrześcijańskiego.
W roku 1148 Malachiasz wyruszył w drugą pielgrzymkę do Rzymu,
w towarzystwie cysterskiego zakonnika Bernarda (późniejszego
świętego). Jednakże trud pielgrzymowania tak wyczerpał Malachiasza, że zachorował i wkrótce zmarł we francuskim klasztorze
Clairvaux na rękach św. Bernarda. Nieznane jest dokładne miejsce
jego pochówku.
Św. Bernard, uważając Malachiasza za świętego, spisał później
jego biografię, która była pierwszym oficjalnym źródłem informacji
o św. Malachiaszu. Potwierdził w niej dar jasnowidzenia Malachiasza.
Św. Malachiasz został kanonizowany w roku 1190 przez papieża
Klemensa III.
Kościół wspomina św. Malachiasza w dniu 2 listopada.
Pisząc o św. Malachiaszu nie sposób nie wspomnieć o przypisywanej mu przepowiedni. Otóż według krążącej po Europie od
XVI wieku legendzie, kiedy św. Malachiasz w czasie swej pierwszej
pielgrzymki do Rzymu zobaczył to miasto, upadł na kolana i doznał
wizji, podczas której zobaczył 111 papieży aż po dzień Sadu Ostatecznego. Według tej legendy obecny papież Franciszek powinien
być ostatnim papieżem przed Końcem Świata. Jak stwierdzają
poważni badacze katoliccy, jest to raczej legenda powstała dopiero
w XVI wieku, która miała służyć wyborowi konkretnego papieża i nie
mająca nic wspólnego z wizjami św. Malachiasza. Wizja ta odżywa
każdorazowo przed wyborem nowego papieża.
Opr.: SD
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A TAK BY SIĘ CHCIAŁO…

człowiek, jeśli cały świat zyska, a na swojej duszy szkodę poniesie? „
(Mt. 16,26) Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci to
powszechna wspólnota, której charyzmatem jest modlitwa o szczęśliwą godzinę śmieci. Jako życiową maksymę przekazuje swym
Członkom słowa powtarzane przez Chrystusa: „ Czuwajcie, módlcie
się, bądźcie gotowi!„ ( Mt. 25,13) zasadniczym jej celem jest przygotowanie wiernych na godne odejście z tego świata do wieczności.
Apostolstwo Dobrej Śmierci zamierza zatem wyjednać :

ze łzami piszę te słowa… ze łzami.
…żeby do domu chciało się wracać
…żeby przy stole życzliwość i uśmiech
…żeby usłyszeć „przepraszam, miałaś rację”.
Ale co robić, kiedy jest inaczej? „Proszę księdza, przez całe życie
słyszałam, że jestem do niczego, że nikt mnie nie zechce, że skończę
w burdelu, że…”. „Proszę księdza, bo ja taki głupi jestem, wie ksiądz,
mama zawsze mi tak mówiła”. „Nie, proszę księdza, ja naprawdę tu
nocuję, tutaj, to jest moja klatka!”.
Co robić, kiedy ból, jaki sprawia otoczenie, staje się nie do
wytrzymania? Po pierwsze, szukać prawdy. Rodzice, niestety, nie
zawsze ją mówią. Prawdę o sobie nosisz sercu i w pragnieniu, by
ktoś dostrzegł w tobie piękno, dobroć; by ktoś powiedział, że jesteś
ważny, potrzebny. Jesteś potrzebna.
Być może od dzieciństwa powtarzano ci kłamstwa. Warto jednak żyć, aby usłyszeć w końcu inne słowa: Ukochałem cię odwieczną
miłością (Jr 31,3); Jesteś moim umiłowanym dzieckiem (por. Oz 11,14). Rodzice często nie potrafią kochać. Nie potrafią mówić o miłości.
Tak zostali wychowani. Lecz ty nie żyjesz tylko dla rodziców. Oni nie
wiedzą o tobie wszystkiego, nie znają twych najlepszych stron, a
zdarza im się wytykać tylko te najgorsze. Twoje życie ma rozwijać się
w wolności i prawdzie! Nie oglądaj się na nikogo, tylko wypłyń na
głębię. Bez względu na twój wiek, miejsce w rodzinie, sytuację wokół
ciebie, po prostu ze spokojnym sercem przytul się do krzyża. Wypłyń
na głębię… Nie warto żyć płytko.
Pamiętam słowa pewnej młodej dziewczyny:„Ja wiem, że mam
w domu piekło, i wiem, że nie potrafię tego zmienić. Tyle lat próbowałam… Ale nauczyłam się iść dalej, głębiej, ponad alkoholowymi
awanturami. Czasem wychodzę, a czasem zostaję, ale zawsze biorę
do ręki mój duży krzyż. Nie myślę o sobie, ale staram się Jego pocieszyć. Może to głupio brzmi, ale właśnie tak robię! Pocieszam Chrystusa, bo On cierpiał o wiele bardziej”.
Wsiądź do pociągu byle jakiego, nie dbaj o bagaż, nie dbaj o
bilet… – śpiewała Maryla Rodowicz. Nie chodzi o byle pociąg czy
byle drogę do „byle daleko od domu”; nie o ucieczkę, lecz o pobiegnięcie w dobrym, najlepszym kierunku.
Istnieją problemy, które jak trucizna niszczą rodziny, ale są też
sekrety działające jak silne antidotum. Lubimy św. Mikołaja, bo to
taki gość, co po cichu sprawia radość. Ciche antidotum… Można
rodzinę uzdrowić… po cichu! Trzeba tylko wytrwale „tabletki”
cichego kochania podawać. „Kropla drąży kamień”. Niech drąży!
Skąd tylko nabrać takich tabletek, takich drążących kropel, skąd siły
na to wszystko…? Weź krzyż i wypłyń na głębię!
Zaśpiewajmy razem: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jezus umacnia mnie. To Jezus umacnia mnie.

- dla wiernych chrześcijan- wytrwanie w dobrym i łasce
uświęcającej,
- dla obojętnych religijnie i grzeszników. Łaskę nawrócenia i przemiany serca.
- dla wszystkich – łaskę szczęśliwej godziny śmierci.
Jest to dzieło, które obejmuje duszpasterską troską całe życie ich
członków, ukierunkowując je na cel ostateczny, jakim jest szczęśliwa
wieczność. Przypomina o wielkiej sprawie zbawienia, wzywając do
osobistej duchowej więzi z Bogiem i Jego Matką, zapewniając ich o
opiece Maryi w ostatniej chwili życia.
Opr. Olcha

Blisko Ewangelii

Buduj na skale

Łk 6,46-49 Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie
tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka,
który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale.
Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał
go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie
wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez
fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego
był wielki.
W szkole Chrystusa nieustannie trwa doskonalenie siebie. To
jest budowa domu swej własnej osobowości. Materiał i instrukcja
są podane przez Mistrza, ale trud budowy z dnia na dzień należy
do ucznia. Najważniejsze jest wytrwałe przekładanie słów Jezusa
na życie, czyli realizowanie pouczeń i naśladowanie Mistrza. Tu nie
może być ani jednej godziny przerwy. Nawet bowiem w odpoczynku i świętowaniu trzeba dostosować się do uwag Mistrza i Jego
postawy.
Samowychowanie należy do istoty ewangelicznego życia. Jest
ono najmniej spektakularne. Dlatego Jezus porównuje je do wybierania fundamentów i do ich zakładania. To praca w ziemi. Jej nie
widać, a to ona decyduje o solidności budowli. Jakakolwiek fuszerka
w tej pracy natychmiast osłabia budowlę i człowiek wpada w
popłoch, gdy nadchodzi godzina próby, gdy wysoka fala uderza w
jego dom. Jeśli natomiast zbudowany jest na skale, przetrwa próbę i
wyjdzie z niej zwycięsko.
Zapowiedź próby jest także wskazaniem Chrystusa. Taka próba
jest nieunikniona. Kryzys jest zaprogramowany przez Boga. On próbuje, doświadcza i raduje się, gdy dom wychodzi z próby zwycięsko.
Smuci się zaś, gdy budowla rozpada się w gruzy. Jest to bowiem
ruina osobowości człowieka.
W umiejętnie podjętej i prowadzonej nieustannie według
wskazań Mistrza pracy nad sobą znajduje się rozwiązanie wielu
problemów. Nawet słabe zdrowie, uwzględnione przez Mistrza, nie
przeszkadza we wznoszeniu budowli solidnej, w której człowiek
znajduje ocalenie. Wszystkie ataki choroby, kalectwa, nieszczęść
osobistych i rodzinnych są do pokonania przy skrystalizowanej

o. Łukasz cMf

Duchowe cele
Apostolstwa Dobrej Śmierci !
Codzienne zabieganie człowieka może niekiedy powodować,
że tak bardzo zatroskany o sprawy doczesne, zapomni o statecznym
spotkaniu z Bogiem w momencie śmierci i o życiu, które On przygotował w swojej Ojczyźnie Niebieskiej. Co więc zrobić, by śmierć nie
była jedynie chwilą pełną niepokoju? Jak przygotować się do odejścia z tego świata- w nadziei. Bez obaw i lęku?„ Jaką korzyść odniesie
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osobowości człowieka. Pełną krystalizację nazywamy świętością.
Faustyna była chora na gruźlicę, wykształceniem sięgała jedynie do
czwartej klasy szkoły podstawowej, a piękno i solidność domu jej
osobowości zdumiewa i zdumiewać będzie ludzi przez wieki.
Niebo jest zbudowane z takich wspaniałych osobowości opartych na fundamencie, który wtapia się w skałę, a tą skałą jest sam
Chrystus. Kto w ostatnim momencie otrzyma łaskę zbawienia,
będzie miał maleńki domek, lecz zbudowany na Chrystusie, dlatego
ocaleje mimo mocnego uderzenia w niego wysokiej fali śmierci.
Współczesne chrześcijaństwo w dużej mierze jest budowlą na piasku. Ludzie dbają jedynie o pozory i mają na uwadze czas pokoju, nie
licząc się i nie przygotowując do doświadczeń. To jest dramat naszego
pokolenia. Wielu zgodziło się na udawane chrześcijaństwo, zbudowane
z papieroplastyki: lekkie, tanie, wznoszone szybko, kolorowe. W godzinie
próby – uderzenia gwałtownej fali – okaże się kto, z czego i jak budował.
To zostało zapowiedziane przez Chrystusa. Upadek chrześcijaństwa
z papieroplastyki, wymodelowanego na miarę człowieka, bez troski
o jego Boże wymiary, będzie bardzo wielki. Niewielu jednak się liczy z
czekającą nas próbą.

kaznodzieję, stąd drugi przydomek Marka - „Duchowy lekarz
Europy”. Był gościem m.in. Jana III Sobieskiego. Na kilka dni
przed decydującą bitwą z wojskami tureckimi pod Wiedniem,
o. Marek przybył na pola pod Kahlenbergiem, gdzie stacjonowały wojska pod wodzą króla Polski Jana III Sobieskiego.
8 września, w święto narodzin Matki Bożej, sprawował on
Mszę św. w namiocie króla polskiego, przed kopią obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. Na polu bitwy, z krzyżem w
ręce dodawał otuchy żołnierzom, czym zdobył serca również
protestantów uczestniczących w walce. Jako legat papieża
Innocentego XI brał czynny udział w organizowaniu koalicji
antytureckiej. W latach 1683-1689 jako kapelan uczestniczył
w wielu kampaniach wojskowych. Uważa się, że to on przyczynił się do wyzwolenia Wiednia z oblężenia tureckiego
we wrześniu 1683 roku, niosąc duchowe wsparcie wojskom
chrześcijańskim. Szczególna przyjaźń łączyła o. Marka z
cesarzem Leopoldem I, był jego spowiednikiem i powiernikiem. Ojciec Marek bardzo aktywnie działał na rzecz pokoju
w Europie, przede wszystkim próbował zaprowadzić pokój
między Francją i Cesarstwem Austrii, oraz dążył do zjednoczenia mocarstw katolickich dla obrony wiary, która ciągle była
zagrożona przez potęgę ottomańską. W związku z tą swoją
misją wiele podróżował po Europie co niewątpliwie mocno
nadszarpnęło jego zdrowie. W maju 1699 roku Marek z Aviano
wyruszył w swoją ostatnią podróż do stolicy Cesarstwa. Jego
zdrowie, już nadwątlone, pogorszyło się jeszcze bardziej tak,
że musiał przerwać swoją działalność. Zmarł 13 sierpnia 1699
roku. Jego ciało pochowano w krypcie kościoła kapucynów
w Wiedniu, obok grobów cesarskich. W 1935 roku społeczeństwo Wiednia wystawiło mu pomnik.
Jan Paweł II beatyfikował go w niedzielę miłosierdzia, 27
kwietnia 2003 roku. Papież powiedział wówczas: „Naszemu
kontynentowi, który podejmuje w tych latach nowe formy
współpracy, błogosławiony Marek z Aviano przypomina, że
jedność Europy będzie mocniejsza, jeśli zostanie oparta na
wspólnych korzeniach chrześcijańskich”.

ks. Edward Staniek
Cykl powstaje na bazie serii wydawniczej
„Wróćmy do Ewangelii

Ludzie wiary

Bł. Marek z Aviano Kapucyn
Karol Dominik Cristofori, późniejszy o. Marek, urodził się
17 listopada 1631 roku w Aviano, we Włoszech. Pochodził z
rodziny bogatych mieszczan, był najmłodszym z dziesięciorga
rodzeństwa. W rodzinnym mieście otrzymał pierwszą formację duchową i intelektualną, którą następnie pogłębiał w kolegium jezuickim w Gorycji. W tym czasie Republika Wenecka
prowadziła wojnę z imperium Osmańskim. Siedemnastoletni
wówczas Karol wiedziony chęcią
obrony wiary postanowił zaciągnąć się do wojska. W tym celu
udał się do obozu wojskowego.
Wycieńczony głodem i trudami
podróży - zapukał do furty klasztoru kapucynów w Capodistrii
. Podczas krótkiego pobytu w
klasztorze, oświecony przez łaskę
i zachęcony przez przeora podjął
niewzruszoną decyzję porzucenia
świata i podjęcia surowego życia
kapucynów. We wrześniu 1648
roku został przyjęty do nowicjatu
w Conegliano i rok później, 21
grudnia 1649 roku, złożył śluby
zakonne, przybierając imię Marek
z Aviano. Po ukończeniu studiów
teologicznych, 18 października 1655 roku został wyświęcony
na kapłana. Życie ojca Marka wyróżniało się głęboką modlitwą i zaangażowaniem się we wspólnotę zakonną. Zasłynął
jako wędrowny kaznodzieja, przemierzał całe Włochy głosząc
rekolekcje i wzywając do nawrócenia, przede wszystkim
w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Za jego przyczyną
dochodziło do wielu nawróceń i uzdrowień, które przyniosły
mu sławę w całej Europie. Papież Innocenty XI nazwał go
„Cudotwórcą swojego wieku” oraz mianował legatem i misjonarzem apostolskim. Władcy wielu krajów zapraszali go jako

Opr. SD

Wierzę w świętych obcowanie
1.
Co to jest świętych obcowanie ?
Wyznajemy codziennie, a przynajmniej w niedzielę podczas
mszy świętych, że wierzymy „w świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny” Czym
jest dla mnie tajemnica świętych obcowania ? Tajemnica świętych
obcowania to jedna z najpiękniejszych prawd wiary. Tajemnica ta
pozwala nam odkryć coś bardzo istotnego w naszym życiu. Wszyscy żyjący na ziemi zmierzamy do wieczności. Naszym celem jest
zmartwychwstanie z Bogiem na wieczność. Niewątpliwie pojęcie
„Wieczności” jest pojęciem bardzo trudnym do jego zrozumienia.
Trzeba nam sobie uzmysłowić, że wieczność oznacza stan nie
mający końca. Wieczność to zatopienie się na zawsze w Bogu. To
dojrzewanie do wieczności zaczyna się u każdego człowieka w
momencie jego narodzin. Św. Paweł w Liście do Rzymian tak ujmuje
tę prawdę: „ Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.
Jeżeli bowiem żyjemy, to żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy,
umieramy dla Pana. I w życiu i w śmierci należymy do Pana. Po to
bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad
umarłymi, jak i żywymi”.(Rz 14,7-9) .
My żyjący jeszcze w czasie nie jesteśmy jedynymi członkami
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Kościoła Chrystusowego. Ci którzy odeszli wskutek śmierci do Boga,
to śmierć tylko przerwała ich ziemskie więzy rodzinne czy zawodowe, ale nie wykluczyła ich z Kościoła. Nadal stanowią z nami oraz ze
świętymi w niebie jeden powszechny i apostolski Kościół. Tajemnica
świętych obcowania pozwala nam na głębsze wniknięcie w naturę
Kościoła. Chrystus , głowa Kościoła, jest głową zarówno Kościoła
tryumfującego, tych dusz które już cieszą się wieczną szczęśliwością,
jak również Kościoła cierpiącego, czyli dusz pozostających jeszcze w
czyśćcu, i Kościoła walczącego na ziemi, do którego my należymy.
Często zapomina się o tej prawdzie i buduje się mur pomiędzy
Kościołem pielgrzymującym na ziemi, a Kościołem Tryumfującym
w niebie. Tajemnica świętych obcowania sprawia, że zaciera się granica pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością.
Obcowanie świętych to wzajemna wymiana darów duchowych
pomiędzy tymi niebem, czyśćcem i ziemią. Jak możemy my pomóc
duszom przebywającym w czyśćcu ? Mamy bardzo duże możliwości tej pomocy, jakie nam wysłużył Jezus Chrystus i przekazał
do dyspozycji Kościołowi, a więc msza św., komunia św., modlitwa,
dobre uczynki i wreszcie post. Jak Panu Jezusowi zależy na naszych
modlitwach w intencji dusz czyśćcowych świadczyć może podyktowanie przez Pana Jezusa św. Siostrze Faustynie nowenny do
Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił, by tę nowennę zaczynano w
Wielki Piątek o kończono w niedzielę po Zmartwychwstaniu czyli
w niedzielę Bożego Miłosierdzia, by zanurzyć dusze czyśćcowe w
Bożym Miłosierdziu.
2.
Czym jest czyściec?
Należy przede wszystkim podkreślić, że czyściec nie jest miejscem kary, które Bóg stworzył po to, by dusze doznawały tam udręk
przed wejściem do wiecznego szczęścia. W Piśmie Świętym nie ma
mowy o takim miejscu, bo ono nie istnieje. Czyściec to nie miejsce, gdzie przebywają ludzkie dusze, ale stan. Czyściec bowiem to
trwający po śmierci proces wyzwalania się duszy od konsekwencji
grzechów, od których jeszcze się nie uwolniła za życia ziemskiego.
Czyściec polega zatem na uwalnianiu się po śmierci (czy w momencie śmierci) od wszystkich następstw grzechów (nie od grzechów)
uniemożliwiających pełne szczęście. Tymi następstwami są wszystkie nieuporządkowane przywiązania ziemskie. Głównym następstwem popełniania grzechów jest to, że człowiek – zniewolony
przez różne formy egoizmu – nie potrafi w pełni doskonale kochać,
nawet jeśli bardzo tego pragnie. Czyściec jest stanem oczyszczania
się, trwającym procesem dochodzenia do absolutnie czystej miłości
Św. Paweł porównuje dzieło życia ludzkiego, działalność człowieka, do wznoszenia budowli bądź to z tak kruchego materiału, jak
drewno, trawa lub słoma, bądź też z trwałego, bo ze srebra, złota i
drogich kamieni. Dzieło każdego człowieka zostanie wypróbowane
w ogniu i w ogniu okaże się, czy przetrwa. Ten, którego dzieło wzniesione na mocnym fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś,
którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz
tak jakby przez ogień.” (1 Kor 3,13-15). Tak więc czyściec oczyszcza
chrześcijan przeznaczonych do zbawienia z następstw grzechów.
3.
W jaki sposób możemy i winniśmy pomóc duszom czyśćcowym ?
Dusze czyśćcowe same nie mogą sobie pomóc. Natomiast
bardzo potrzebują naszej pomocy. Ta potrzeba jest o wiele większa
niż dla najbardziej cierpiących na ziemi.. Najskuteczniejszym sposobem ofiarowania naszej pomocy duszom czyśćcowym jest złożenie
naszych starań w ręce Matki Najświętszej, by On zechciała przyjść z
pomocą tym duszom którym zechce. Jakie mamy środki do dyspozycji w tej pomocy ? O tej potrzebie winniśmy pamiętać w naszych
codziennych zajęciach.
a. Przede wszystkim duszom czyśćcowym może pomagać
przez ofiarę mszy św. czy to zamówioną w intencji osoby zmarłej, czy

przez osobiste uczestnictwo we mszy św i ofiarowanie jej za zmarłą
osobę.
b. Bardzo środkiem jest przyjęcie komunii św. w intencji dusz
czyśćcowych.
c.. Odprawienie Drogi Krzyżowej jest także bardzo skutecznym
środkiem czy odmówienie modlitwy różańcowej.
d. Każde cierpienie czy to fizyczne czy duchowe ofiarowane
za dusze czyśćcowe przynosi im ulgę. Przez znoszenie cierpień z
pokorą i cierpliwie można nawet więcej uratować dusz czyśćcowych
niż przez modlitwę.
e. Niedocenianym środkiem są odpusty. Odpustem nazywamy
darowanie przez Boga duszom kary doczesnej za grzechy już zgładzone co do winy, ale nie odpokutowane. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony, pod pewnymi warunkami ( stan
łaski uświęcającej), za pośrednictwem Kościoła, który, jako szafarz
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa i świętych. Odpust może
być cząstkowy lub zupełny w zależności od tego, czy uwalnia od
kary doczesnej należnej za grzechy w części czy w całości. O tym jak
Kościół Katolicki zabiega o pomoc duszom czyśćcowym świadczą o
tym specjalne odpusty za zmarłych.
f. Możemy przychodzić z pomocą duszom czyśćcowym przez
jałmużnę i dobre uczynki, a także ofiarując za nie nasze codzienne
obowiązki i zajęcia.
7. Palenie świec pomaga duszom czyśćcowym, gdyż jest to akt
pamięci i miłości.
8. Wreszcie kropienie wodą poświęconą wraz z aktem strzelistym też łagodzi ich cierpienia.
4. Jak Kościół Katolicki przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym ?
Kościół zabiega o pomoc duszom czyśćcowym świadczą o tym
specjalne odpusty za zmarłych. W dniach 1-2 XI: można uzyskać
odpust zupełny będąc w stanie łaski uświęcającej (komuni św.) za
nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy w intencji ojca św. jak:
Ojcze Nasz i Wierzę w Boga.
Również można uzyskać
odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8
XI oraz modlitwę w intencji
zmarłych Z tych wszystkich
możliwości pomocy duszom
czyśćcowym winniśmy korzystać w dniach od 1- 8 listopada, gdy Kościół uprawnia
nas do uzyskiwania odpustów
zupełnych za dusze zmarłe,
a przede wszystkim w Dniu
Zadusznym. Według prywatnych objawień w tym jedynym dniu w roku wszystkie
bez wyjątku dusze cierpiące
mają udział w uroczystych
modlitwach Kościoła świętego, nawet te w wielkim czyśćcu. Ulga,
jakiej doznają jest proporcjonalna do jej zasług. W Dzień Zaduszny
wiele dusz opuszcza czyściec i przechodzi do nieba. W dniach 1-2
XI: można uzyskać odpust zupełny będąc w stanie łaski uświęcającej (Komunii św.) za nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy
w intencji ojca św. jak: Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Również można
uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 XI
oraz modlitwę w intencji zmarłych. Te odpusty można uzyskać tylko
za zmarłych. Kapłani w dniu 2 XI mają przywilej odprawienia trzech
mszy św. w intencji zmarłych.
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5.
Wzajemna pomoc.
Warto podkreślić, że modlitwa za zmarłych ma ogromne znaczenie nie tylko dla dusz czyśćcowych, ale również dla nas. Dusze
czyśćcowe oczekują naszej pomocy w różnych formach i postaciach:
a więc przede wszystkim mszy św., komunii św. dobrych uczynków,
postu, czy modlitwy itd.. Z kolei dusze czyśćcowe mogą zapewnić
nam opiekę już na tym świecie, na co mamy wiele dowodów. Czyż
zmarły, którego uwolniliśmy z czyśćca, nie będzie z kolei wstawiał
się za nami do Pana Jezusa w niebie ? Czyż nie będzie się chciał
odwdzięczyć za naszą pomoc. Warto zatem zabiegać, by zabezpieczyć sobie o orędowników na wieczność.

Jak co roku, 11 listopada, będziemy świętowali kolejną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości po ciemnym okresie rozbiorów dokonanych przez silnych i bezwzględnych sąsiadów. To świętowanie to przede wszystkim pamięć o naszych przodkach, którzy
walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę, to także nasza patriotyczna
postawa teraz, gdy zagraża nam utrata suwerenności i wynarodowienie, a dla nas, katolików, to zwłaszcza nieustanna modlitwa za
Polskę – nasz wspólny Dom.

Był taki czas

Kraków
O. Marian Kanior OSB

Jesienią 1918 roku wielka wojna europejska dobiegała końca.
Dla Polaków miała ona niebywałe znaczenie, zachwiała się bowiem
potęga państw zaborczych i trzy wrogie nam monarchie: rosyjska
– Romanowych, austriacka – Habsburgów i niemiecka – Hohenzollernów legły w gruzach. Dzięki bardzo korzystnej międzynarodowej
koniunkturze udało się Polakom własnymi siłami odbudować państwowość i 11 listopada 1918 r. odrodziło się niepodległe państwo
polskie. Stało się to dzięki polskiemu społeczeństwu, gorąco pragnącemu niepodległości, które gotowe było oddać wszystko – krew i
życie – dla Ojczyzny.
16 listopada Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wysłał do rządów
państw świata noty, zawiadamiające o istnieniu„Państwa Polskiego
Niepodległego, obejmującego wszystkie jeszcze ziemie polskie
zjednoczonej Polski”.
Sytuacja powstałego państwa polskiego nie była łatwa. Na
wschodzie trwała zawierucha bolszewicka. Czerwona Rosja nigdy
nie stała się naszym sprzymierzeńcem, wprost przeciwnie dążyła
do porozumienia z Niemcami, by nas uzależnić od siebie. Rzesza
Niemiecka bardzo wrogo ustosunkowała się do odradzającego się
państwa polskiego i w 1919 r. armia niemiecka stanęła na granicy
Polski, by siłą ją zniszczyć. Do interwencji w końcu nie doszło, ale
zostały żądania terytorialne.
Zwycięskie mocarstwa koalicyjne, Anglia i Francja, wyrażały
zainteresowanie sprawą polską, ale w kontekście ich stosunku do
Niemiec i Rosji. Anglia, dbająca o swoje interesy, nie była zachwycona powstaniem niepodległej Polski. Anglicy, by osłabić Francję i
naturalnego jej sprzymierzeńca – Polskę, działali wyraźnie na naszą
szkodę. To dzięki ich staraniom Polska w traktacie wersalskim nie
otrzymała Gdańska, Mazur i Górnego Śląska.
Interesy Francji były zbieżne z naszymi. Po utworzeniu w Polsce
rządu zjednoczenia narodowego na czele z Ignacym Paderewskim
i Romanem Dmowskim, jako ministrem spraw zagranicznych, Francja udzieliła nam poparcia ( na konferencji pokojowej w Wersalu,
dostawy sprzętu wojskowego, broni i amunicji). Europa zainteresowana była w stłumieniu rewolucji bolszewickiej w Rosji lub stworzeniem „kordonu sanitarnego”. Życzeniem Francji było, by Polska
odegrała w tym dziele znacząca rolę, ale zarówno czerwonoarmiści,
jak i białogwardziści, prowadzący wojnę domową w Rosji, nie odbiegali od siebie zbytnio w poglądach na sprawę polską. Białogwardziści, co najwyżej ofiarowali nam autonomię i granice na Bugu i Sanie,
zaś bolszewicy - widzieli Polskę jako Polską Socjalistyczną Republikę
Radziecką. Armia Czerwona, po zwycięskiej walce z wojskami białogwardzistów, natarła na Polskę, mając na celu marsz na zachodnią
Europę. Wojna polsko – bolszewicka ze słynną bitwą warszawską w
1920 r., zakończyła się w miarę korzystnym dla nas pokojem w Rydze
w 1921 r., ale wrogość Rosji Sowieckiej wobec Polski pozostała.
Historia Polski tamtych lat i późniejszych, a także sytuacja dzisiejsza, potwierdza trafność powiedzeń: „Nie licz na nikogo, licz na
siebie!”i„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.

Modlitwa za zmarłych
Modlitwa za zmarłych ma ogromne znaczenie nie tylko dla dusz
czyśćcowych, ale również dla nas. Oni nie mogą sobie pomóc, ale
my możemy to zrobić. Dusze czyśćcowe oczekują naszej pomocy
w formie: mszy św., komunii św. dobrych uczynków, postu, czy
modlitwy. Z kolei dusze czyśćcowe mogą zapewnić nam opiekę na
co mamy wiele dowodów. Zmarły, którego uwolniliśmy z czyśćca,
będzie z kolei wstawiał się za nami do Pana Jezusa w niebie.
Kościół zabiega o pomoc duszom czyśćcowym świadczą o
tym specjalne odpusty jakie można uzyskać w tych dniach: a więc:
odpust zupełny w dniach 1-2 XI za nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy w intencji ojca św. jak: Ojcze Nasz i Wierzę w Boga.
Również można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 XI oraz modlitwę w intencji zmarłych. Te odpusty
można uzyskać tylko za zmarłych. Kapłani w dniu 2 XI mają przywilej
odprawienia trzech mszy św. w intencji zmarłych. Wszystko po to by
przyjść duszom czyśćcowym z pomocą.
Wreszcie dzisiejszy dzień przypomina nam, że i my powinniśmy
zadbać o naszą wieczność, jaka nas czeka. Wcześniej czy później
każdy z nas przejdzie na drugą stronę życia. Natomiast człowiek
współczesny niechętnie myśli o śmierci. Ucieka od tej rzeczywistości tak oczywistej i nieuniknionej dla każdego człowieka. Wielu
ludzi nie wie jak sobie poradzić z tym problemem. Ludzie nie lubią
zastanawiać się nad problemem sensu życia. Po co żyją? Dokąd ich
życie zmierza. Czy celem człowieka na tym świecie jest tylko życie
ziemskie, dobra praca, dobre powiązania w życiu zawodowym,
wygodne mieszkanie? I właśnie tajemnica świętych obcowania
stanowi doskonały lek na zwątpienie, bezsens życia, lęk przed
śmiercią. Jest to doskonałe przygotowanie do wieczności. Jak nam
przypomina liturgia pogrzebowa, gdy rozpadnie się doczesny
przybytek ziemski, czeka nas wieczne mieszkanie w niebie. (Prefacja
pogrzebowa).
Człowiek współczesny ma często fałszywy obraz Boga. Często
przyczyniają się do tego pogróżki z lat dziecięcych,„jak nie będziesz
grzeczny to Pan Bóg będzie się gniewał na ciebie”. Dziecko odbiera
taka pogróżkę dosłownie i przedstawia mu się Pan Bóg jako groźny
sędzia, który czeka tylko za co go ukarać. Lekarstwem na takie stresowe wychowanie niech będzie I List św. Jana, gdzie autor określa
Boga jako Miłość, a zwłaszcza rozdział 3: Popatrzcie, jaką miłością
obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy... Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to
ujawni, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jakim
jest”.
O. Marian Kanior OSB
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przy mogiłach naszych bliskich, w świetle palących się zniczy.
Początek listopada to Święto Wszystkich Świętych, w którym
dziękujemy Panu Bogu za dar ich życia i świętości, uciekamy się
do nich i prosimy o wstawiennictwo. Dzień później, w Zaduszki,
modlimy się za dusze zmarłych naszych przodków: krewnych, przyjaciół, znajomych.
Śmierć kończy życie człowieka, jego ziemską pielgrzymkę.
Jest to czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej. „Każdy
człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci
wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie,
albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi
bezpośrednio potępienie na wieki”, (KKK 1022).
Św. Jan od Krzyża mówił; „Pod wieczór naszego życia będziemy
sądzeni z miłości”, (Sentencje, 64).
Z ustaniem życia ziemskiego ustaje czas zasługi lub winy, a
zaczyna się wieczność.„Poważne zastanowienie się nad nieuchronną
śmiercią wyleczy każdego z pychy, bo przypomina człowiekowi:
„Pamiętaj człowiecze, żeś jest prochem i w proch się obrócisz”, (Rdz
3,19). Leczy ze zbytniego dogadzania ciału, bo zniewala do refleksji:
„Rzekłem zgniliźnie: „ojcem moim jesteś” „matko moja” i „siostro
moja” robakom” (Hi 17,14). Leczy ze zbytniego przywiązania do
majątku i dóbr doczesnych. „Tej nocy”, jak mówił Pan Jezus, „duszy
twojej zażądają od ciebie, a coś nagotował, czyjeż będzie?”, (Łk
12,20). Pobudza do nabywania zasług za dobre uczynki. Pan Jezus
przypomina: „Nie gromadźcie
skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza
niweczą, a złodzieje wykopują i
kradną, ale gromadźcie skarby
w niebie” (Mt 6,19). Pociesza w
niedoli i w pokusach, bo z chwilą
śmierci skończą się utrapienia
ziemskie i znikną pokusy. Ludzie
Bogu oddani widzą w śmierci
przyjaciółkę, która z padołu płaczu przeniesie ich do wiecznej
chwały: „Błogosławieni, którzy w
Panu umierają”, (Ap 14,13). Mówią
oni spokojnie o swojej śmierci i
przygotowują się do niej starannie. Myśl o śmierci jest groźna i
niemiła jedynie dla miłośników
świata, dogadzających swoim namiętnościom. Nie chcą oni o
śmierci myśleć ani mówić. Jakież to nierozsądne, by ignorować to, co
nieuchronne, od czego cała wieczność zależy!”, (za Apologetycznym
Katechizmem Katolickim).
Stojąc nad grobami módlmy się za dusze zmarłych. „ Święta... i
zbawienna jest myśl, modlić się za zmarłych. Jest bowiem najświętszym obowiązkiem miłości pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym, zwłaszcza gdy chodzi o tych, którzy byli z nami złączeni czy
to pokrewieństwem czy też przyjaźnią i którym winniśmy wdzięczność. Zresztą jest to także dla nas nader zbawienne, bo okazując
miłość duszom Bogu tak miłym zjednujemy sobie zarówno życzliwość Bożą jak też wdzięczność tych dusz świętych”, (z Katechizmu
Katolickiego Kard. P. Gasparriego).
Zawsze pamiętajmy o swojej śmierci i zbawieniu. Żyjmy tak,
abyśmy mogli za św. Pawłem powiedzieć: „W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy
umiłowali pojawienie się Jego”, (2 Tm, 4,7,8).

Trzy słowa – Bóg, honor, Ojczyzna – były świętością dla wielu
pokoleń Polaków. Słowa te, wypisane na sztandarach były przede
wszystkim wypisane w sercach naszych rodaków. Zawsze, kiedy
wiernie służyliśmy Bogu i postępowaliśmy z honorem, to wówczas
potrafiliśmy także pięknie troszczyć się o Ojczyznę. Pan Bóg, jako
troskliwy Ojciec, przekazywał nam poprzez swoich wysłanników
(ostatnio np. św. Faustynę, Sł. Bożą Rozalię Celakównę) wskazania,
czego oczekuje od Polski i Polaków. Nie zawsze te głosy były wysłuchiwane i wtedy następował czas upadku i klęsk. „Niestety, jakże
wiele powodów do sprawiedliwości Bożej kary znajdujemy dzisiaj
w Polsce. Do starych grzechów doszły nowe. Pornografia i niemoralność wylewa się z telewizorów, internetu i plakatów rozklejanych na
ulicach naszych miast. Wielu dzieciom poczętym nadal odmawia się
prawa do narodzin i dzieje się tak, gdy w Sejmie zasiada większość
posłów powołujących się na swój katolicyzm. W imię tzw. tolerancji organizowane są parady, na których bezkarnie promuje się
grzech homoseksualizmu, za który niegdyś Pan Bóg spalił Sodomę.
Szerzący się w codziennym życiu egoizm, prywata i brak troski o
Rzeczpospolitą trapią nadal duszę narodu. Brak troski ze strony tak
wielu dzisiejszych katolików o Boże przykazania i ich respektowanie
w życiu publicznym, pod pretekstem szanowania praw innych do
demonstrowania najgorszych nawet dewiacji, staje się zachętą do
kolejnych grzechów i zgorszeń nawet tych najmłodszych. W ten
sposób gnuśność i ospałość wielu powołanych do służby Kościołowi katolików otwiera pole do działania zła. Wszystko to spowija
atmosfera tzw. tolerancji, która ma być alibi dla wszystkich letnich,
ślepo zapatrzonych w kult własnego „świętego” spokoju.”, (S. Skiba,
Przymierze z Maryją, nr 60, 2011).

Obudź się Polsko!

Za przykładem Węgier, wielu Polaków odmawia Różaniec w
intencji Ojczyzny,ale powinien nastąpić ogólnonarodowy szturm
modlitewny. „Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą Różańca”. Te słowa z Fatimy są zawsze aktualne.
Patriotyzm nakazuje nam myślenie o Polsce. Nie dajmy się zmanipulować, że patriotyzm „to nienormalność”, że głęboka wiara i tradycyjna polska religijność to zaściankowość i ciemnogród. Brońmy
Kościoła i naszych kapłanów, którzy obecnie są niesłychanie brutalnie atakowani przez laickie media i ośrodki wrogie chrześcijaństwu.
Społeczeństwo polskie dramatycznie się starzeje, maleje przyrost naturalny, młodzi Polacy, nie widząc perspektyw godnego życia
w Ojczyźnie emigrują za chlebem. Rośnie bezrobocie, a przy tym
następuje rozwarstwienie materialne społeczeństwa i powiększa
się rozmiar ubóstwa. Rząd, jakby w oderwaniu od istniejącej rzeczywistości, administruje państwem uprawiając politykę„wirtualnej
szczęśliwości”. Zadłużenie Polski katastrofalnie rośnie (zadłużenie z
epoki Gierka przy dzisiejszym zadłużeniu to karzełek!), a jego spłata
obciąży przyszłe pokolenia.
By nie stać się kolejnym bankrutem Europy, by nie stać się atrapą
państwa uzależnionego od możnych tego świata, by w końcu
zachować na zawsze naszą niepodległą Polskę, musi nastąpić narodowe otrzeźwienie i silna wola zmian. Jeszcze nie jest za późno!
AS

LISTOPADOWA ZADUMA
Większość drzew i krzewów straciło już swoje pięknie przebarwione liście. Nagie konary i gałęzie stały się surową i wyrazistą scenografią krajobrazu, zwłaszcza na naszych cmentarzach, gdy stajemy

AS
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Dla dzieci

uśmiechnął się chłopiec – bo talent to coś, czego nie musi się uczyć,
bo go po prostu się ma. Jaka więc w tym moja zasługa?
Ta odpowiedź zaskoczyła Antka. Nie bardzo wiedział, jak się
zachować.
–
Wracasz do domu? – zapytał. – Może pójdziemy na
lody? Ja stawiam – dodał. – Tato dał mi w tym miesiącu większe
kieszonkowe.
–
Chętnie bym poszedł, ale chcę jeszcze wstąpić do kościoła
– powiedział Jurek. – Jutro z samego rana wyjeżdżamy na mecz,
więc chciałbym iść dziś.
–
Przecież to nawet nie jest niedziela! – zawołał Antek. – Po
co chcesz iść do kościoła?
Chłopiec pomyślał, że dziwny jest ten Jurek, ale z ogromnym
zaciekawieniem oczekiwał jego odpowiedzi. Po co można iść do
kościoła w środku tygodnia? I to prosto z treningu?
–
Chcę poprosić Boga o to, byśmy jak najlepiej grali – szczerze wyznał Jurek.
–
Chcesz z Panem Bogiem załatwić sprawę wygranego
meczu! – wykrzyknął Antek i roześmiał się. – No ładnie! A ja myślałem, że to nasza ciężka praca ma nam to zagwarantować.
–
To nie jest tak, jak myślisz – próbował wyjaśnić Jurek. – Nie
chcę prosić Boga, abyśmy wygrali, ale o to, żebyśmy dali z siebie
wszystko, żebyśmy nie zmarnowali naszej pracy, aby nas nie poniosły nerwy – wyliczał chłopiec. – No wiesz, po co nam żółte czy czerwone kartki?
–
Stary – Antek poklepał Jurka po ramieniu – z tobą nie
przegramy! Nie ma takiej możliwości! Po co Panu Bogu tym głowę
zawracać? Mało ma zmartwień? Mało innych próśb do spełniania?
Niech słabi proszą. My jesteśmy silni. Damy im popalić jakieś 3:0.
Poza tym, jak to moja babcia zawsze mówiła? – Antek zastanawiał
się chwilę. – Już wiem! – zawołał uradowany. –„Przecież ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”– zacytował Ewangelię św. Mateusza. – Skoro wie – wymądrzał się – to nie musisz Go o
nic prosić.
Antek dumny był z siebie, że tak wszystko udało mu się powiedzieć i nawet miało to ręce i nogi, ale Jurek uśmiechnął się do kolegi i
wyglądało na to, że nie przekonały go jego słowa.
–
Proszenie Pana Boga związane jest dla mnie z wiarą. Proszę Go, bo w ten sposób jest mi bliższy niż kiedykolwiek. Kogo ci
łatwiej prosić? – zwrócił się do Antka. – Wroga czy przyjaciela?
–
Jasne, że przyjaciela – wzruszył ramionami chłopiec.
–
Sam widzisz. Prosząc Boga, nawiązuję z Nim kontakt, który
jest mi bardzo potrzebny, a przy okazji porządkuję swoje życie. Prosząc o skupienie na boisku, wiem, że bywam roztargniony. Prosząc
o to, bym pamiętał o radach trenera, wiem, że zdarza mi się o tym
zapominać. Poświęcam swoje myśli i swoją szczerość Bogu. To rodzi
więź i czyni mnie lepszym.
–
No dobra – odezwał się zdziwiony Antek. – A co wtedy,
jeśli prosisz, a nie otrzymujesz?
–
To znaczy, że nie dość nad tym pracowałem albo że inna
była wola Pana Boga z powodów, których nie rozumiem, bo nie
wszystko muszę rozumieć. Jednak prosząc, staję się bardziej ufny.
Ufam Bogu, że cokolwiek uczynił, to tak ma być. I wiesz co? – Jurek
zamyślił się. – Prosząc, ufam Mu na tyle, że wierzę, że wszystko mogę
otrzymać, jeśli On będzie tego chciał. Ta wiara z kolei pomaga mi w
pracy na treningach, w nauce i w dążeniu do celu, bo wiem, że nie
jestem sam – dokończył i puścił do Antka oko. – To może wstąpisz ze
mną do kościoła, a potem pójdziemy razem na lody?
–
Ale ja, ale ja... – dukał Antek – nie jestem z Nim tak blisko,
jak ty.
–
Nie szkodzi – odparł Jurek. – Każde słowo modlitwy,
prośby czy podziękowania zmieni to na lepsze.

Nie będziesz brał imienia Pana
Boga swego nadaremno
Imię Boże jest święte. Jednak często zapominamy o tej świętości,
bez potrzeby go używając. Nawet nie zauważamy, kiedy wymieniamy Boże imię przy byle okazji. Posłuchajcie historii Kasi.

***

Pewnego słonecznego popołudnia Kasia poszła do swojej najlepszej koleżanki Julki.
–
Popatrz, co mam – zawołała Julka, witając Kasię. Zaprowadziła ją do małego pokoiku, gdzie w wiklinowym koszyku leżała jej
kotka Mrukcia i cztery malutkie kociątka.
–
O Boże, jakie one śliczne! – zawołała Kasia.
–
Prawda, są śliczne – odpowiedziała Julka – ale czy musisz
od razu na widok kotków wołać Pana Boga?
–
Tak mi się powiedziało! – roześmiała się Kasia, a Julka
popatrzyła na nią ze zdziwieniem.
Następnego dnia była sobota i mama robiła w domu porządki.
–
Kasiu, umyj dziś naczynia, mam tyle do sprzątania, że nie
będę miała czasu na stanie przy zlewozmywaku – poprosiła mama.
–
O Jezu! Tyle garów mam umyć! – wykrzyknęła Kasia niezbyt grzecznym tonem.
–
Kasiu, dlaczego bez potrzeby wzywasz imienia Pana
Jezusa? – zapytała mama.
–
O, tak sobie! – odpowiedziała bez namysłu Kasia.
Wtedy mama wyłączyła odkurzacz i usiadła na kanapie. – Chodź
tu do mnie, córeczko, musimy porozmawiać – powiedziała.
–
Ale o czym? – zapytała Kasia.
–
O bardzo ważnych sprawach – odparła mama. – Na przykład o tym, że grzeszysz przeciwko drugiemu przykazaniu, wzywając bez potrzeby imienia Pana Boga, również o tym, że zwracasz się
do mnie niegrzecznym tonem i nie chcesz mi pomóc.
–
Oj, mamo, ja nie wezwałam imienia Pana Boga, tylko Pana
Jezusa...
–
Przecież Pan Jezus jest Synem Bożym, a więc i Bogiem. Nie
można wykrzykiwać tego imienia bez powodu.
–
A kiedy można?
–
Podczas modlitwy, podczas Mszy Świętej, wtedy kiedy
ksiądz wystawi Najświętszy Sakrament, aby ludzie oddawali cześć
Bogu, ale nie z powodu sterty brudnych talerzy.
–
Postaram się, mamo, a naczynia też umyję. Będą lśnić,
zobaczysz!

***

W ten sposób Kasia uświadomiła sobie, czym jest grzech przeciwko drugiemu przykazaniu. A czy ty już wiesz, kiedy go popełniasz?

Dziś poproszę Pana Boga...

Antek podziwiał Jurka od dnia, w którym po raz pierwszy zobaczył go na boisku: szybki jak błyskawica, zwinny, no i skuteczny! Gdy
tylko znalazł się w pobliżu pola karnego z piłką przy nodze, nie było
takiej siły, która nie pozwoliłaby mu wbić piłki do bramki.
Jurek codziennie trenował. Był pracowity i obowiązkowy. Ale
oprócz tych zalet miał ogromny talent.
–
Podziwiam cię, stary! – zdobył się na głośne wypowiedzenie komplementu Antek.
–
Mnie? Za co? – nieśmiało zapytał Jurek.
–
Masz talent – odpowiedział Antoś.
–
Wolałbym, żebyś mnie podziwiał za pracę – zawadiacko
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– szedł na rzymski cmentarz Campo Verano, żeby dać nam przykład
modlitewnej pamięci. Także o tych, o których już nikt nie pamięta...
Od kwietnia 2005 roku często myślę o tym, że niezbyt uważnie
go słuchaliśmy, że chyba za mało go naśladowaliśmy. Na szczęście
wciąż jeszcze da się to naprawić... A zacząć możemy od ,,rzeczy
małych” – na przykład od zapalenia świeczki na opuszczonym grobie. I odmówienia modlitwy za zmarłych.

I ruszyli razem w kierunku pobliskiego kościoła.
–
A to ci babcia w domu mówiła? – uśmiechnął się nagle
Jurek i idąc zdecydowanym krokiem zacytował słowa z Ewangelii
św. Mateusza: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”(Mt 7,7-8).
Beata Andrzejczuk

Janusz Poniewierski

Rozważania Jana Pawła II

Moim zdaniem

Święty Andrzej Apostoł,
brat świętego Piotra

Sens słowa jałmużna

Ze świeżym natchnieniem spoglądamy na świętego Andrzeja,
apostoła Jezusa Chrystusa i brata Szymona Piotra, w dniu jego
święta. Andrzej był tym, który poświadczył przed swoim bratem
cudowna nowinę o Jezusie Chrystusie: „Znaleźliśmy Mesjasza” (J
1, 41). on znajduje Jezusa i zaprowadza do Niego Piotra. Z kolei
Jezus wskazuje drogę Piotrowi, a z nim wszystkim – do Ojca. Zatem
Andrzej ogłasza światu Tego, na którego oczekiwano od stuleci:
„Znaleźliśmy Mesjasza”. My również możemy głosić Go jakże wielu
ludziom, którzy wciąż oczekują, aby przyszedł do ich serc, wkroczył
w ich życie.
Podobnie jak Andrzej możemy – dzięki Bożej łasce – odkrywać
Mesjasza i Jego przesłanie nadziei i przekazywać wszystkim ludziom.
Do nowego życia zachęca nas sam Pan. Oczekujemy bowiem tej
chwili, gdy ostatecznie ogłosi: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,
5). proklamuję więc dzisiaj nowinę o nieskończonej mocy tajemnicy
paschalnej Chrystusa: tajemnicy – dzięki której Chrystus zesłał
Ducha Świętego do naszych serc. Wszystkim wiernym, bez względu
na ich wiek, proponuję wielki skarb Kościoła: Jezusa Chrystusa i
Jego naukę, Jezusa Chrystusa i Jego obietnice, Jezusa Chrystusa i
komunię z Jego Ojcem w jedności z Duchem Świętym: „Abyście
mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję”(Rz 15, 13).

Słowo jałmużna często, choć nie całkiem słusznie kojarzone
jest ze słowem żebrak. Dziś żebraków możemy w zasadzie spotkać
tylko w miastach. Dawniej, jak zapewne pamiętają tylko najstarsi
mieszkańcy parafii, żebracy chodzili też po wsiach, lub pojawiali się
pod kościołem w czasie uroczystości odpustowych. Żebractwo to
bardzo stare zjawisko, prawdopodobnie istnieje od zarania świata.
Nawet Pan Jezus mówi o nim w znanej nam z Ewangelii przypowieści o „Bogaczu i ubogim Łazarzu (Łk. 16, 19-31). Żebractwo jest
wynikiem biedy, w którą pewne grupy społeczeństwa zostały
„wpędzone” na skutek patologii w układzie ekonomicznym, w systemie politycznym lub w stosunkach społecznych. Zapewne jest też
niewielka grupa ludzi, którzy z żebractwa uczynili zawód, ale to jest
naprawdę margines. Problem biedy czy wręcz nędzy materialnej
dotyka szerszą grupę ludzi, nie tylko tych którzy żebrzą. Większość
z nich nigdy nie zwraca się o pomoc nawet do organizacji zajmujących się jej udzielaniem. Dla wielu z nich jest to problem wstydliwy.
Nie było, nie ma i zapewne nie będzie takiego ustroju społecznego,
który całkowicie zniwelowałby problem biedy. Niektórym społecznościom udało się tę biedę ograniczyć, ale i tam istnieją grupy
społeczne, które oczekują wsparcia materialnego. Kiedyś spotkałem
się z taką postawą człowieka, który poproszony o wsparcie rodziny,
która utraciła dom na skutek pożaru powiedział: niech się zwrócą do
gminy, bo ja płacę między innymi na to podatki. To prawda, że instytucje państwowe z urzędu są do tego zobligowane, ale czy tylko one?
A gdzie nasze chrześcijańskie serce? Jeśli ktoś zamyka swoje serce
przed bratem cierpiącym niedostatek i nie dzieli się dobrami materialnymi z ubogimi, to, jak mówi św. Paweł, nie może celebrować
tajemnicy wspólnoty eucharystycznej. Wszak jałmużna ma swój
głęboki sakralny sens. Jałmużna nie powinna być tylko filantropią.
Dawanie jałmużny nie powinno zawierać jakiegokolwiek akcentu
wyższości w stosunku do osoby, której udziela się pomocy, by to jej
nie raniło. W tym akcie obdarowywania chodzi też o to by jałmużna
nie była przysłowiowym„rzucaniem ochłapów” z tego czego się ma
za dużo. Jałmużna to nie jest tylko powinność bogatych względem
ubogich – jak wielu sądzi – ale powinność nas wszystkich. Jałmużna,
to akt czyniony z „czystego serca”. Przecież to nie chodzi o to ile i co
dajemy, ale czy czynimy to z sercem, aby potrzebującemu pomóc. W
początkach chrześcijaństwa dawanie jałmużny oznaczało dzielenie
się ze współbraćmi. Ale jałmużna nie ogranicza się tylko do dóbr
materialnych. Dzielić się należy też dobrami duchowymi: życzliwością, wyrozumiałością, dobrocią, serdecznością, przebaczeniem i
dobrą radą.
Na koniec zacytuję fragment zaczerpnięty z książki „Jezus z
Nazaretu”Romana Brandstaettera.
„Nie chełp się, że dajesz ubogim jałmużnę. Cóż im dajesz?
Wszystko, co posiadasz, pochodzi od Pana, więc właściwie nie należy
do ciebie, lecz jest Jego własnością. Więc chcesz chełpić się tym, co
dajesz, a co jest własnością Pana? Wierzcie mi, że ubogi, przyjmując

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

Jan Paweł II

Modlitwa za zmarłych
Nawiedzenie cmentarza Rakowickiego było żelaznym punktem
programu każdej wizyty Jana Pawła II w Krakowie. Do dziś mam
przed oczami Papieża, który klęczy przy grobie rodziców i brata
(1979) albo kiedy – nie mogąc już chodzić – siedzi w papamobilu i
podaje komuś zapalony znicz (2002)...
Jan Paweł II – tak bardzo zaangażowany w teraźniejszość i
myślący o przyszłości – nie zapominał o modlitwie za zmarłych, choć
czasem wymagało to odwagi i pewnej ,,niepoprawności”politycznej.
Bo Papież nie wahał się nawiedzać grobów również wtedy, gdy było
to przez kogoś (rządy, tzw. opinię publiczną itp.) niemile widziane.
Dobrze pamiętam jego modlitwę przy grobie ks. Popiełuszki i arcybiskupa Romero z Salwadoru (obaj zostali zamordowani przez policje polityczne swoich krajów) czy prof. Lejeune’a, światowej sławy
genetyka, bezkompromisowego obrońcy nienarodzonych. Był on
przyjacielem Jana Pawła II, jednak nawiedzenie przez Ojca Świętego
cmentarza, na którym pochowany był Lejeune, wywołało we Francji
burzę protestów – Papieża oskarżono o to, że w ten sposób zabiera
głos w kwestii aborcji i wywiera nacisk na francuskie prawo.
Tak, Papież pamiętał o zmarłych: tych bliższych i tych dalszych
(na przykład o królach i bohaterach narodowych, pochowanych
na Wawelu). Co roku 1 listopada – kiedy jeszcze dopisywały mu siły
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jałmużnę, więcej czyni dla bogacza niż bogacz, gdy ją wręcza ubogiemu, albowiem człowiek, który nie wspomaga nędzarzy, jest
bałwochwalcą – tak mówił ów uczony, zwany Nikodemem, a Jezus,
stojąc w słusznym oddaleniu od mężów, rozważał posłyszane słowa
i zdawało Mu się, że wyszły z Jego własnych ust.”

ufundowano oratorium ku czci Zbawiciela, Najświętszej Maryi
Panny, świętych apostołów, męczenników i wyznawców Święto ku
czci Wszystkich Świętych znane było również poza Rzymem. Pojawia się ono ok.800r. w Anglii oraz na terenach podległych Karolowi
Wielkiemu. Od początku obchodzono je 1 listopada. Według Alkuina (+804) określone było jako Sollemnitas sonetissima. Natomiast
według kodeksu Watykańskiego Barberiniego (nr.637) zostało
ono poświadczone wyraźnie w X w. i następnie zamieszczane w
późniejszych księgach rzymskich od XI i XII w. Ważnym impulsem
w 835r. była prośba papieża Grzegorza IV (+844) do króla Ludwika
Pobożnego (+840) aby ten, na mocy dekretu, zarządził wprowadzenie w swoim państwie święto ku czci Wszystkich Świętych. Od
tego czasu nabrało więc ono charakteru uniwersalnego, stając się ze
święta lokalnego Rzymu, świętem wprowadzonym do kalendarza
europejskiego. Pewną trudnością pozostaje sama data świętowania.
Już dzień 13 maja związany był ze świętem pogańskim Lemuriae
Celebrowano je w nocy 9,11 i 13 maja a oznaką świętowania były
liczne ablucje, jak też składane ofiary za zmarłych. Przeniesienie tego
dnia na 1 listopada stwarza pewne trudności. Jedna z hipotez wskazuje na fakt, ze ten dzień w Rzymie, Galii oraz w krajach angielskich
był początkiem zimy, a u Celtów- świętem pogańskim. Mogło więc
mieć miejsce nadanie chrześcijańskiego znaczenia tej dacie. Znamiennym jest fakt, że w Galii pomiędzy VI a VIII w. 1 listopada obchodzono wspomnienie Wszystkich Świętych, których dzień śmierci
był nieznany. Od przełomu IX/X w. święto to na Zachodzie zostało
przeniesione na dzień 1 listopada od tego czasu pozostaje niezmiennie umieszczane w kalendarzach liturgicznych pod ta datą. W
ciągu wieków Uroczystość Wszystkich Świętych wzbogacona była
przez dodatkowe obchody, mające na celu podniesienie rangi przez
wprowadzenie wigilii. Papież Sykstus IV (+1484) w 1475r. ustanowił
je jako święto nakazane i kazał dołączyć również oktawę. Zostały
one zniesione dopiero po reformie w 1955r. Zarys historii tego
święta wskazuje wyraźnie na charystocentryczne i paschalny aspekt
świętowania. Już same daty ascykujące początkowo wokół Paschy
Chrystusa podkreślają radosny charakter tej uroczystości. Celebracja
Uroczystości Wszystkich Świętych jest obchodzeniem Misterium
Chrystusa, które objawia się podczas liturgicznego świętowania.
Ponadto teksty liturgiczne, jak też historyczne kształtowanie się tego
święta wskazuje na pierwszym miejscu na teocentryczne ujęcie
kultu świętych. Podkreślają one fakt, że Bóg jest źródłem świętości,
a sami świeci jedynie odzwierciedlają w swoim życiu i w postępowaniu świętość Stwórcy. Święci są stale obecni pośród ludu Bożego,
dlatego sama Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych powinna być
szczególnie obchodzona z wielką radością.

SD

Uroczystość Wszystkich Świętych
radością całego Kościoła
Do jednych z najstarszych świąt w kościele powszechnym nalezą
uroczystości ku czci Świętych. Podczas obchodów tych wspomnień
głosi się cuda Chrystusa w Jego sługach, a wierni otrzymują odpowiednie przykłady do naśladowania (por. KL 111). Przykładem, kiedy
ta radość świętowania osiąga pełnię swego wyrazu jest Uroczystość
Wszystkich świętych obchodzona w kościele pierwszego listopada.
Wprawdzie ten dzień bardziej kojarzy się z refleksją, modlitwą,
smutkiem i tęsknotą za tymi, którzy już odeszli do Pana, to jednak
w wymiarze chrześcijańskim podstawą świętowania jest radość z
uwielbienia Chrystusa, którego chwała jaśnieje w świętych. Pierwotna wspólnota chrześcijańska nie znała własnych wspomnień
ku czci świętych. Jedynym dniem świątecznym była niedziela, jako
co tygodniowa Pascha, jak też coroczny obchód wydarzenia wielkanocnego. Wkrótce jednak zwracano uwagę na kult Świętych,
ze względu na konfrontację z otaczającego kulturą judaistyczną
i pogańską. Antyczne środowisko kalleńsko-rzymskie, w którym
wzrastało chrześcijaństwo, kultywowało cześć herosów, jak też
mitologicznych założycieli miast i całych narodów. U podstaw Uroczystości ku czci Wszystkich Świętych znajduje się idea męczeństwa
obecna w pierwszych wiekach. Już od IV wieku na Wschodzie pojawiło się święto ku czci wszystkich męczenników. Obchodzono je w
różnych terminach i miało przede wszystkim znaczenie lokalne. Znamiennym jest jednak fakt, że były to daty umiejscowione w pobliżu
Paschy, wskazując tym samym na zakorzenienie w Misterium
Zbawczym Pana. Najwcześniejsze świadectwa odnaleźć można w
Kościele syryjskim. Według Św. Efrema Syryjskiego (+373) w Odessie
dnia 13 maja obchodzono święto ku czci wszystkich męczenników.
Kalendarz z Nikomedi, datowany na IV w., przewiduje świętowanie ku czci wszystkich wyznawców w piątek po Wielkanocy, gdzie
po dzień dzisiejszy wpisane jest w kalendarz liturgiczny Kościoła
chaldejskiego. Podobne święto jest poświadczone w homilii Św.
Jana Chryzostoma (+407) wskazując, że w pierwszą niedziele po
Pięćdziesiątnicy na całym świecie obchodzono wspomnienie ku
czci wszystkich Świętych męczenników. Podobnie w ten dzień
oddawano cześć Świętym w Konstantynopolu, i data ta pozostała w
tradycji bizantyjskiej po dzień dzisiejszy. Kościół armeński natomiast
oddaje cześć wszystkim Świętym 19 listopada. W Kościele rzymskim po raz pierwszy pojawia się to święto w IV w. i podobnie jest
obchodzone w niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Światkiem jest księga
zawierająca wykaz epistoł z Wurzburga, tzw. Komes gdzie niedziela
gdzie niedziela po zesłaniu Ducha Świętego nosi tytuł: Dominica In
natali sanetorum. Święto to prawdopodobnie zostało jednak skreślone przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604). Wyraźne wzmianki
pojawiają się w VII w. Według Liber Ponlikalis papież Bonifacy IV
(+615) polecił przenieść relikwie znaczniejszych męczenników do
Panteonu, poświęcając tę świątynię 13 maja 609r. (lub 610r. ) Matce
Bożej oraz wszystkim Świętym. Uczynił to ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia relikwii wobec najazdu barbarzyńców.
Rozwój wspólnego święta, ku czci wielu Świętych, nastąpiło za Grzegorza III (+741). Z jego polecenia w 741r. w Bazylice Watykańskiej,

Opr. Olcha

Wierzę w Boga,
czy wierzę Bogu?
Od początku aż do końca swej drogi człowiek dokonuje samotnie religijnego poszukiwania. Chociaż jest on w sensie społecznym
współzależny na tysiąc sposobów od innych, jednak nikt inny nie
jest w stanie dostarczyć mu wiary, którą sobie „wypracowuje”, ani
zalecić mu ugody z Bogiem.
Głównym wątkiem w historii świata, powiedział Goethe, jest
konflikt między wiarą a niewiarą. W pewnym okresie czasu jakaś
forma wiary góruje nad wszystkim, a w innym przewagę zdobywa
zwątpienie.
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Konflikt między wiarą a niewiarą

nie może ich wprowadzać w czyn - szybko je traci. Wiara zdaje się
zawierać w sobie cieplejsze zabarwienie uczuciem niż nagie przekonanie. Sugeruje to, że chociaż ryzyko może być większe, to jednak
zaangażowanie jest silniejsze i wynik zmagania cenniejszy. Wiara jest
w zasadzie wierzeniem człowieka w słuszność i osiągalność jakiegoś
celu (wartości). Cel natomiast ustanowiony jest przez pragnienia,
które jednak nie są inspirowane popędem, lecz obejmują złożone,
zwrócone ku przyszłości stany, jak pragnienie lepszego świata, własnej doskonałości itp. Dlatego właśnie nierozłączność pojęcia celu
od drogi dążenia nazywamy prawdziwą i żywą wiarą. Pozwala ona
głębiej i pełniej patrzeć na wszystko, co nas spotyka, na różne wydarzenia życia i otaczającą nas rzeczywistość, a także na fakt własnej
śmierci.

Współczesne czasy możemy określić okresem zwątpienia i negacji, a zarazem czasem licznych poszukiwań. Powyższego uogólnienia historycznego nie da się zakwestionować. Z psychologicznego
punktu widzenia sugeruje to, iż większość współcześnie żyjących
ludzi przygląda się biernie odpływowi wiary i oczekuje na jakiś znak
czy katastrofę, która wniesie nowy porządek w epokę wiary i zwątpienia. Konflikt pomiędzy wiarą a niewiarą jest dość powszechnym
stanem umysłu w każdej epoce; jego nasilenie może być różne, ale
w istocie ma on formę i funkcjonowanie indywidualne o tak różnym
zabarwieniu i znaczeniu, jak różna jest osobowość człowieka.
Wiara to zgoda na afirmację, jaką odczuwamy odnośnie istnienia obiektu uczucia. Uczucia pozytywne niezmiennie wywołują
jakiś stopień wiary, a taka wiara ma zawsze odniesienie motoryczne,
ponieważ chcemy oddziaływać na to, w co wierzymy. Podobnie
uczucia negatywne: zwykle wywołują wiarę w istnienie odrzuconych przez nie obiektów (wyjątek stanowi ateista, który zarówno
nie wierzy w bóstwo, jak i odrzuca samo to pojęcie). Myślenie to
główny sprawca„kolejnych prób i błędów”, tzn. kolejnych wątpliwości i afirmacji. Człowiek, który nie ma wątpliwości, nie może wyrazić
pełni swej inteligencji, a bez jej użycia nie może rozwinąć dojrzałego
poglądu. Nasze niedowierzanie Bogu, brak zawierzenia Jego planom, ujawnia się zazwyczaj w codziennym życiu.

NAWRÓCENIE
W Dzienniczku św. siostry Faustyny czytamy: Miłosierdziem
swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się
serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu (nr 1728).
Bóg ciągle ściga nas Swoim miłosierdziem. Tę prawdę podkreśla
szczególnie ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winnicy
(Mt 20,1-16). Ukazuje ona gospodarza, który wychodzi o różnych
porach i najmuje robotników. Szuka ich o godzinie trzeciej, szóstej,
dziewiątej i jedenastej, czyli według naszej rachuby czasu o 9.00,
12.00, 15.00 i 17.00 (dzień liczył w kulturze żydowskiej dwanaście
godzin).
Miłosierdzie – mówiąc obrazowo – szuka nas w młodości (9.00),
w sile wieku (12.00), w latach dojrzałych (15.00) i w wieku bardzo
sędziwym (17.00).
Bóg jest cierpliwy, wykorzystuje każdą sytuację, by nas nawrócić. Pewien człowiek nie mógł trafić łyżeczką z cukrem do szklanki.
Drżały mu ręce, był uzależniony od alkoholu. Przeżył publiczny
wstyd i dopiero wtedy otworzyły mu się oczy na konieczność
odmiany życia.
Miłosierny Jezus przywołuje nas do siebie: Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca,
kiedy uderzy dla mnie (nr 1728). Bóg jest uważny, skupiony na nas.
Trzeba jednak rozpoznać godzinę, w której nas nawiedza, aby nie
przespać osobistego kairos czyli «czasu łaski».
W Ewangelii Mateuszowej Jezus skarży się: Biada tobie Korozain!
Biada tobie Betsaido! (Mt 11,21). Wymienione przez Jezusa miasta
były szczególnie uprzywilejowane. Leżały na północnym brzegu
Jeziora Tyberiadzkiego – miejscu intensywnej działalności Jezusa.
Betsaida była miastem Apostołów: Filipa, Andrzeja i Piotra. Korozain
zaś znajdowało się zaledwie trzy kilometry od Kafarnaum, miasta –
świadka wielu cudów Jezusa. Posiadało synagogę – jedną z największych w okolicy. Przykład Betsaidy i Korozain potwierdza, że można
doznać wielu łask lub widzieć je u innych i dalej pozostać w miejscu,
i nie nawracać się. Można uodpornić się na słowo Boże i wciąż być
skoncentrowanym na sobie.
Sytuację zatwardziałości Betsaidy i Korozain podkreślają dalsze
słowa Jezusa: Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u
was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły (Mt
11,21). Tyr i Sydon były miastami fenickimi, portowymi. Słynęły z
handlu, bogactwa, a także z prostytucji, moralnego upadku. Jezus
objawia, że kto się nawraca – pokornieje, odkrywa kim jest. Doświadcza prawdziwości słów: Jesteśmy silni, ale siłą Twoją; jesteśmy święci,
ale świętością Twoją; a sami czym? – niżej nicości... (nr 1655).
Brak wrażliwości na słowa i czyny Jezusa rodzi zatwardziałość,

Wierzę w Boga

Droga rozwoju wiary przebiega na trzech etapach. Najpierw
jest to okres niedojrzałej łatwowierności, najwyraźniej dostrzegany
u dziecka, które bezkrytycznie ufa świadectwu swoich zmysłów,
imaginacji i wszystkiemu, co słyszy. Ponieważ nauczyło się wierzyć
pierwszym usłyszanym słowom, dlatego wszystkie słowa, jakie
pojmuje, są równie dobre jak fakty. Jest oczywiste, że coś z tej prymitywnej łatwowierności trwa w ciągu całego życia człowieka, ale
głównie w umysłach o zahamowanym rozwoju albo w sprawach,
co do których nie jesteśmy zupełnie nieświadomi lub też wobec
silnego rozwoju wpływu sugestii. Niektóre wierzenia religijne osób
dorosłych należą właśnie do takiego akceptującego rodzaju - są
dziecinne, szukające autorytetu i nieracjonalne. Realizm słowny jest
skuteczny, kiedy przedmiotowi zainteresowania towarzyszy tylko
znikome doświadczenie albo gdzie prestiż mówiącego wywołuje
niemal hipnotyczną uległość. Te warunki specjalnie zaznaczają się w
wieku dziecięcym i to tak bardzo, że możemy wyciągnąć wniosek,
iż wierzenie oparte na prymitywnej łatwowierności poprzedza
niewiarę bądź zwątpienie. Chociaż prymitywna łatwowierność
jest pierwotna, a zwątpienie wtórne, ta pierwsza często ustępuje
miejsca drugiemu. Zwykle drugie stadium rozwoju robi wyłom
w pierwszym. Wielorakie wątpliwości rozważane przez człowieka
wdzierają się do jego życia. Stanowią one integralną część całego
świadomego myślenia. Zanim nie stanęło się wobec wątpliwości,
jakie zawiera w sobie każde zaangażowanie, nie jest się w stanie
wytworzyć niezależnego przekonania opartego na produktywnym
myśleniu i obserwacji.

Wierzę Bogu

Dojrzałe wierzenie, czyli trzecie stadium rozwoju wiary oparte
na zaufaniu, wyrasta z trudem spośród przemiennych zwątpień i
afirmacji, które charakteryzują produktywne myślenie. Rozwijamy
nasze ważne wierzenia z naszymi wartościami i uczuciami. Kiedy
mówimy: wierzymy w Boga, uważamy tę niematerialną Osobę
nie tylko za istniejącą, lecz także za pożądaną i całkowicie zgodną
z naszą osobistą strukturą uczuciową. Wszystkie uczucia pozytywne pociągają za sobą tego rodzaju przekonania. Ponieważ bez
przekonania można postępować zgodnie z odczuciami, a jeśli ktoś
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zamyka nas na łaskę i nie pozwala doświadczyć mocy Bożej, która
uwalnia nawet od zniewolenia pieniędzmi i grzechów ciała. W tym
kontekście lepiej rozumiemy słowa Jezusa skierowane do arcykapłanów i uczonych w Piśmie: Celnicy i nierządnice wchodzą przed
wami do królestwa niebieskiego (Mt 21,31). Tekst oryginalny w miejscu: wchodzą przed wami brzmi dosłownie:„wyprzedzają was”. Zdanie to ma sens wykluczający i oznacza: «Oni (celnicy i nierządnice)
wejdą, wy zaś (arcykapłani i uczeni w Piśmie) nie wejdziecie».
Przykład współpracy z łaską nawrócenia zostawił nam Zacheusz
(Łk 19,1-10). Był szefem celników, przysłowiową „grubą rybą”. Jezus,
mimo iż widział go po raz pierwszy, zwrócił się do niego po imieniu:
Zacheuszu...dziś muszę się zatrzymać w twoim domu (Łk 19,5).
Reakcja Zacheusza była zadziwiająca. Postanowił oddać połowę
majątku ubogim, zaś skrzywdzonym przez niego – wynagrodzić
poczwórnie. W ten sposób przekroczył pewne ustalenia. Zgodnie
z doktryną rabinów, można było oddać ubogim co najwyżej 1/5
majątku, natomiast jeśli ktoś komuś coś wziął – należało zwrócić
zabraną rzecz i dopłacić 1/5 do jej wartości.
Zacheusz wcześniej gromadził dobra, po spotkaniu z Chrystusem zaczął je rozdawać. Stał się bogatym ewangelicznie. Wcześniej
zaś był bogaczem, ale w sensie światowym. Przyjął Pana rozradowany, mimo iż był ostro sądzony przez pobożnych faryzeuszy.
Zacheusz uczy nas, że nawrócenie dotyka także kieszeni człowieka. Malwersant może stać się świętym, ale dobra niesprawiedliwie zagarnięte musi rozdać i naprawić krzywdy.
Powrót do Boga jest możliwy. Nierządnica Maria Magdalena
miała w sobie siedem złych duchów (por. Łk 8,3), czyli pełnię zła i
została wyzwolona. Psychologia twierdzi, że prostytucja jest głębszą
zależnością niż alkoholizm, jednak i z niej można powstać. Otrzymana łaska sprawiła, że Maria Magdalena wiernie stała przy krzyżu.
Wdzięczność za doznane dobro okazała się silniejsza niż strach, któremu ulegli Apostołowie.
Wiele czynów nierządnych popełnił także syn marnotrawny
(por. Łk 15,11-23). Bóg przemawiał do niego tak, jak czytamy w
Dzienniczku: [...] przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i
cierpienia, przez burze i pioruny (nr 1728). W końcu zastanowił się,
tzn. wszedł w siebie, i zaapelował do miłosierdzia: Ojcze zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie... (Łk 15,18). Nawet nie wiedział, że
oddał wówczas Bogu największą chwałę (por. nr 378).
Cytowane powyżej ewangeliczne przykłady niech będą także
dla nas wezwaniem, by Jezus mógł nas odnaleźć i byśmy stale do
Niego wracali.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie – ufam
Tobie (nr 949).

odmawiania różańca, jak to zazwyczaj czynili, nagle ujrzeli niezwykły
błysk światła, podobny do błyskawicy. Wystraszeni chcieli uciec z
tego miejsca, ale drogę odwrotu zagrodziła im druga błyskawica. Po
chwili na szczycie znajdującego się nieopodal dębu ukazała się„Pani
jaśniejąca mocniej niż słońce”.
– Przychodzę z nieba prosić was o to, abyście przychodzili tutaj
sześć razy o tej samej porze co dzisiaj, trzynastego każdego miesiąca,
aż do października. W październiku powiem wam kim jestem –
powiedziała do dzieci. W rękach trzymała różaniec.
– Czy pójdziemy do nieba? – zapytały dzieci.
– Tak, wy pójdziecie do nieba – usłyszały w odpowiedzi. –
Ofiarujcie się Bogu, wyraźcie zgodę na wszystkie cierpienia, jakimi
zechce was doświadczyć jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi
jest znieważany, i jako przebłaganie za nawrócenie grzeszników.
Dużo wycierpicie, ale łaska Boża będzie waszym wsparciem. Odmawiajcie codziennie różaniec za pokój dla świata i koniec wojny.
Zgodnie z obietnicą przez kolejnych pięć miesięcy Pani z Nieba
stawiała się na zapowiedziane spotkania.
Dnia 13 czerwca wyjawiła dzieciom, że Franciszek i Hiacynta
niebawem odejdą do nieba, natomiast Łucja pozostanie jeszcze
przez jakiś czas na ziemi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, by przy
jej pomocy ludzie poznali i pokochali Maryję. Wyjaśniła im też: „On
chce, aby świat obdarzał nabożeństwem moje Niepokalane Serce;
tym, którzy z wiarą to przyjmą, obiecuje zbawienie”. Kiedy dzieci wróciły do wsi, powołując się na życzenie Pani, poleciły mieszkańcom
odmawiać różaniec.
Miesiąc później Matka Boża prosiła dzieci o kontynuowanie
odmawiania każdego dnia różańca. Mówiła do nich: „Poświęcajcie się i często powtarzajcie: «O Jezu, to z miłości do Ciebie, za
nawrócenie grzeszników i zadośćuczynienie za grzechy przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi»”. Ukazująca się Pani przepowiedziała
także: „Wojna skończy się. Jednak jeśli ludzie nadal będą znieważać
Boga, zacznie się druga, jeszcze gorsza. Aby jej zapobiec, przyjdę
poprosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o
przyjmowanie zadość czyniącej Komunii świętej w pierwsze soboty
miesiąca. Jeśli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się.
(...) Ojciec Święty dużo wycierpi, wiele narodów zostanie unicestwionych. Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty
dokona poświęcenia Rosji, która nawróci się...”.
Wtedy też został przepowiedziany cud, który wydarzył się 13
października. To niezwykłe, nadprzyrodzone wydarzenie, nazwane
„tańcem słońca”, zostało opisane przez ówczesne gazety:„Słońce jest
podobne do matowej, srebrnej blaszki i można patrzeć na nie bez
najmniejszego trudu. Nie razi w oczy, nie oślepia. Można by powiedzieć, że to zaćmienie. Słońce zadrżało, wykonało gwałtowne ruchy,
jakich nigdy dotychczas nie obserwowano, wykraczające poza
wszelkie prawa kosmiczne... Słońce «tańczyło»”. Zjawiska tego nie
zarejestrowało żadne obserwatorium astronomiczne – w związku
z tym nie można go nazwać naturalnym. Obserwowały go jednak
dziesiątki tysięcy ludzi, nawet z odległości wielu kilometrów.
Przed tym cudem Maryja powiedziała:„Ja jestem Panią Różańca
Świętego. Chcę, aby w tym miejscu wzniesiono na moją cześć
kaplicę; aby nie zaprzestano codziennego odmawiania różańca; aby
nie znieważano już Boga, naszego Pana...”
Łucja, Hiacynta i Franciszek doświadczyli sześciu objawień Matki
Bożej, od maja do października 1917 roku. Otrzymali w czasie ich
trwania pouczenia, które przekazali światu. Długo znane były jednak
dwie tajemnice objawień, trzecią„odtajnił”dopiero 26 czerwca 2000
roku Ojciec Święty Jan Paweł II.
Matka Boża ukazała się jeszcze Łucji w 1925, 1926 i 1929 roku,
by prosić ją o modlitwę w pierwsze soboty miesiąca: odmawianie
różańca, spowiedź i przyjęcie Komunii świętej w intencji zniewag

ks. Stanisław Witkowski MS

W promieniach miłosierdzia
Wyd. La Salette

Czas się wypełnił...
Gdyby nie wydarzenia z 1917 roku, świat nie usłyszałby o tej
maleńkiej portugalskiej wiosce. Objawienia Maryi, która ukazała się
trzem miejscowym pastuszkom, oraz cud, którego świadkami było
ponad 70 tysięcy ludzi, uczyniły z Fatimy jedno z najsłynniejszych
miejsc, odwiedzane każdego roku przez ponad 4 miliony wiernych.
Przybywają do Cova da Iria ze wszystkich zakątków świata, by prosić
o potrzebne łaski oraz podziękować za okazaną pomoc...
Jak każdego innego dnia, także 13 maja 1917 roku 10-letnia
Łucja, o rok młodszy Franciszek i 7-letnia Hiacynta wypasali bydło w
Cova da Iria, w parafii fatimskiej. Około południa, tuż po skończeniu
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do supermarketów, których właściciele głoszą zupełnie inną zasadę.
Uważają oni, że szczęście człowieka zależy od tego, ile wyniesiecie w
koszyku z ich sklepu. Supermarkety oferują szczęście dla oczu, które
mogą zobaczyć wszystko, czego serce zapragnie; oferują szczęście
wybierania tego, co wydaje się być potrzebne, szczęście samego
kupowania. W ten sposób można uzależnić człowieka od robienia
zakupów.
Właściciele supermarketów oferują również kupującym
poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Kiedyś pewne młode
małżeństwo tłumaczyło mi, że o wiele pożyteczniej spędza czas w
supermarkecie niż w kościele. Kobieta powiedziała: „Księże, jak ja
tam jestem, to wiem, że żyję. A w kościele…?”.
Poza tym każdy, kto ma na uwadze nie tylko troskę o swoją pełną
lodówkę, ale i o losy ojczyzny, musi zastanawiać się nad zasadami
funkcjonowania supermarketów w życiu narodu. Nie da się ukryć,
że one należą do obcego kapitału. Robiąc w nich zakupy, uczestniczymy więc w procesie przelewania naszych pieniędzy zagranicę, a
tu już rodzi się pytanie o etykę i odpowiedzialność za wspólne dobro.
W supermarketach też częściej niż gdzie indziej dochodzi do
naruszenia zasad sprawiedliwości. Pracownicy są marnie wynagradzani, pracują ciężko, poza godzinami, są poddawani mobinggowi.
Ponadto duże sklepy często preferują towary obcego pochodzenia, sprowadzając je z innych krajów, niszcząc tym samym naszą
rodzimą produkcję, zwłaszcza rolniczą. Nikt, komu leży na sercu
dobro Polski, nie może o tym zapominać.
Trzeba nam dziś zatrzymać się na skrzyżowaniu tych dwu dróg.
Jedna z nich to autostrada do supermarketu – szeroka i wygodna.
Druga droga jest wąska, mało wygodna, wiodąca przez pustynię
do Jana Chrzciciela. Na niej można porozmawiać o tym, co jest tak
naprawdę potrzebne do szczęścia.
Amen.

wyrządzonych Niepokalanemu Sercu Maryi.
Dnia 13 czerwca 1929 roku w klasztornej kaplicy w Tuy, w Hiszpanii, Maryja przekazała siostrze Łucji, najstarszej i jedynej żyjącej z trójki
dzieci, Boże wezwanie, by papież w jedności z wszystkimi biskupami
poświęcił świat i Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Akt ten, dokonany
przez następcę św. Piotra w duchowej łączności z kolegium biskupów, podjęty w pełni przez wiernych, ma być„środkiem, za pomocą
którego Bóg uratuje świat”. Ten przekaz siostry Łucji pociąga za sobą
łańcuch szczególnych wydarzeń w Kościele XX wieku.
Dnia 13 maja 1930 roku biskup diecezji Leiria uznał oficjalnie wiarygodność objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Dokładnie
rok później, podczas narodowej pielgrzymki, biskupi dokonali aktu
poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi, rozpoczynając
w ten sposób kolejne etapy tego zawierzenia w Kościele. W czasie
drugiej wojny światowej, 31 października 1942 roku, papież Pius XII,
w łączności z obchodami 25-lecia objawień, poświęcił w Bazylice
św. Piotra w Rzymie Kościół i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dnia 7 lipca 1952 roku dokonał zaś
poświęcenia Rosji, a w liście apostolskim skierowanym z tej okazji do
ludów Rosji, wyróżniających się czcią Boga i Najświętszej Dziewicy,
życzył im, by mogły cieszyć się prawdziwą wolnością i swobodnym
wyznawaniem wiary w Boga.Wreszcie 21 listopada 1964 roku papież
Paweł VI, na zakończenie trzeciej sesji II Soboru Watykańskiego, ogłosił Maryję Matką Kościoła oraz dokonał odnowienia poświęcenia
Kościoła i wszystkich ludzi Niepokalanemu Sercu Maryi.
Kościół przyjął objawienie z Fatimy, ponieważ w istocie swojej
jest ono kontynuacją ewangelicznego wezwania do nawrócenia
i pokuty. Są to pierwsze słowa Mesjasza litującego się nad grzesznymi ludźmi, nad „narodem kroczącym w ciemnościach”: „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”(Mk 1,15).
Ogłaszając konieczność pokuty, Matka Boża wzywa do modlitwy, do odmawiania różańca, modlitwy szczególnej dla całego
Kościoła, bo obejmującej tajemnicę zbawienia. „Odmawiajcie
różaniec i czyńcie pokutę” – to polecenie Maryi, skierowane przez
trójkę małych dzieci z Fatimy do ludzkości, powtarza się w różnych
miejscach objawień Matki Zbawiciela, poczynając od Lourdes, przez
La Salette, a na Medjugorie kończąc.
Przewodnik po różańcu
Dom Wydawniczy RAFAEL

ks. Edward Staniek „Boży kodeks pracy”

Jedyne orędzie Maryi
[Izraelici] Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj
rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście
widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich
i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie
głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją
własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom». Mojżesz powrócili zwołał
starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy
cały lud jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co Pan
nakazał». Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza:
«Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy
będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze». (…) Trzeciego
dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud
przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z
obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała
spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z
niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. (…) Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok
Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego,

SUPERMARKETY
Jan Chrzciciel to jeden z wielkich ascetów, który swoim życiem
dowodzi, że do szczęścia nie trzeba wiele. On ograniczył się do minimum. Wystarczyła mu jedna szata z wielbłądziej wełny, a pokarm
stanowiła szarańcza i miód leśny. Mimo tak wielkiego ubóstwa był
człowiekiem szczęśliwym, bo ten styl życia wybrał dobrowolnie. To
jest sekret jego szczęścia.
Więźniowie obozów koncentracyjnych oraz ci, którzy przebywali
w obozach stalinowskich, pytani, co jest potrzebne do przeżycia w
tak dramatycznych warunkach, odpowiadali zgodnie: umiejętność
życia w oparciu o minimum jedzenia, ubrania i przestrzeni. Przeżył
ten, kto potrzebował niewiele i nawet nie śnił o tym, aby mieć więcej.
To dlatego Jan Chrzciciel jest bohaterem Ewangelii. On ukazuje
drogę do prawdziwego szczęścia, które nie jest zależne od tego,
co się posiada. Ta droga powinna być przez nas dobrze poznana.
Możemy żyć w obfitości, ale musimy opanować też sztukę przetrwania w oparciu o minimum.
Ja was dziś z brzegów Jordanu od Jana Chrzciciela zaprowadzę
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co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego,
co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i
nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem
zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i
czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i
przestrzegają moich przykazań (Wj 19,2-9. 16-19; 20,1-6). Pobożny
Żyd powinien zachowywać 613 przykazań, do czego wymagana
jest ich znajomość oraz właściwe zrozumienie. Niejednokrotnie już
pytano, czy nie dałoby się rozróżnić wśród nich przykazań bardziej
i mniej ważnych albo sformułować jedno, obejmujące wszystkie
inne. Jezus na pytanie, które przykazanie w Prawie jest największe,
odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22,37-40). Maryja
przestrzegała wszystkich przykazań, które odnosiły się do kobiet.
Wypełniała je dlatego, że Bóg przekazał je narodowi wybranemu
pod Synajem, zaś Jej przodkowie zobowiązali się do ich przestrzegania w ramach trwania w przymierzu z Bogiem. Maryja, uczestnicząc
w weselu w Kanie, stała się świadkiem wydarzeń podobnych do
tych pod Synajem. Mało tego, upodobniona do Mojżesza, przekazała jedno przykazanie:„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”i
była świadkiem wypełnienia poleceń Jej Syna. Aby zobaczyć Maryję
w nowym świetle, zestawmy opis wesela w Kanie (por. J 2,1-11) z
relacją o przekazaniu przykazań pod Synajem (por. Wj 19-20). Księga
Wyjścia podkreśla, że Bóg objawił chwałę i przekazał przykazania
trzeciego dnia po tym, jak lud dokonało czyszczenia. Ewangelia Jana
umieszcza objawienie chwały Jezusa trzeciego dnia, gdy odbywało
się wesele. Naczynia przeznaczone do żydowskich oczyszczeń były
już puste, co umożliwiło ich napełnienie wodą, która stała się winem.
Żydowskie przepisy dotyczące oczyszczeń zostaną zastąpione
nowym przykazaniem. Bóg objawił dziesięć przykazań na górze
Mojżeszowi, gdy cały lud musiał pozostawać z daleka, zgodnie z
poleceniem: „Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał
do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to
życiem” (Wj 19,21). Nowe przykazanie zostało przekazane przez
Maryję bez Jej separacji od uczestników wesela w Kanie, gdy Ona
cały czas przebywała z ludem. Bóg przez Mojżesza przypomina, że
to On pierwszy wybrał i umiłował swój lud. Wskazuje też, jak trwać
w przymierzu z Nim:„Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego
i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością
pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia” (Wj
19,5). W Kanie Jezus przypomina Maryi, że Bóg troszczy się o sprawy
ludzi lepiej niż ktokolwiek. Człowiekowi pozostaje zaufanie wobec
Bożych zamiarów, jak można zrozumieć odpowiedź Syna na prośbę
Matki: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie
nadeszła godzina moja?” (J 2,4). Mojżesz przekazał wiernie ludowi
przykazania Boga, które miały regulować życie religijne i społeczne
w Izraelu: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
(…) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą
Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu
kłamstwa jako świadek”(Wj 20,2-3.12-16). Maryja dobrze zrozumiała
słowa Jezusa o potrzebie zaufania wobec zamiarów Bożych. Zamiast
wielu przykazań, daje jedno polecenie, wskazując na Jezusa:„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Gdy Mojżesz przekazał
wszystkie przykazania, lud zobowiązał się do ich wypełnienia:„Uczynimy wszystko, co Pan nakazał”. Maryja skutecznie przekonała sługi
do posłuszeństwa wobec słów Jezusa. Po usłyszeniu polecenia, by

napełnili stągwie wodą, oni „wypełnili je aż po brzegi”. Gdy polecił
zanieść wodę, która stała się winem, staroście weselnemu, zanieśli i
podali. Nie tylko obiecali, że uczynią, ale uczynili wszystko, „co Pan
nakazał”. Zatrważające znaki Boga na Synaju sprawiają, że lud uwierzył słowom Mojżesza i zachowywał przymierze. Pomocne było w
tym także wstawiennictwo Mojżesza. Przemiana wody w wino w
Kanie była pierwszym znakiem Jezusa i objawieniem Jego chwały.
Przez to „uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. Dokonało się to dzięki
Maryi, Jej wstawiennictwu i Jej pouczeniu co do sposobu postępowania. Mojżesz pierwszy usłyszał przykazania. On też stał się
prawodawcą dla Izraela. Maryja wcześniej niż wszyscy inni zaczęła
zachowywać i rozważać słowa Jezusa. Ona też wcześniej niż Jego
uczniowie uwierzyła. To dlatego pośród wszystkich wyznawców
jawi się jako Pierwsza Uczennica w dziedzinie wiary i zachowywania
słów Ewangelii.
Ks. Roman Pindel

„Czy znasz Jej obraz?”

Kalwaria Zebrzydowska
bliska naszemu sercu
Kalwaria jest bliska naszemu sercu, do niej pielgrzymowali nasi
dziadkowie i ojcowie. Prawie w każdym domu wisiał na ścianie Obraz
Matki Bożej Kalwaryjskiej, otoczony wielką czcią. Kalwaria ma to do
siebie, że przyciąga jak magnez, kto tu raz przybędzie, powraca. Tu
na kalwaryjskich wzgórzach odprawiając „Dróżki”, idziemy śladami
ostatniej drogi Chrystusa i Jego współcierpiącej Matki Maryi, rozmyślając ich cierpienie. Tu kruszeją nasze serca, stajemy się bliscy
sobie, rozumiemy się, łączy nas jeden cel, modlitwa i refleksja nad
sobą, na ile przyczyniłem się do cierpienia i śmierci Jezusa. Tu nie ma
mocnych, ludzie wzruszają się do łez, każdy czy to stary czy młody
oczyszcza tu swoje sumienie, konfesjonały oblegane są przez osoby
pragnące pojednania z Bogiem. Po prawie 40 letniej przerwie w
pielgrzymowaniu grupowym po śmierci pana Kaptura – Przewodnika Kalwaryjskiego, nasza Dziewanowska parafia powróciła do
grupowego pielgrzymowania i od 15 lat uczestniczymy z nowym
Przewodnikiem Kalwaryjskim w uroczystościach Kalwaryjskich:
Wielkiego Piątku i Zaśnięcia N.M.P. W sierpniowych uroczystościach
pogrzebu Matki Bożej od 13 lat uczestniczymy w Asyście Kalwaryjskiej. Są w naszej parafii osoby, na które zawsze można liczyć, nigdy
się nie wymawiają, uczestnictwa w „Dróżkach”, a później w Asyście,
niosąc z radością na swych ramionach Naszą Matkę i Królową z
Dziekanowskiego Wzgórza, a Ona z miłością spogląda na swoje
dzieci, które zostawiają dom, pracę, aby oddać należytą cześć Matce
Bożej. Robią to nie na pokaz, ale z miłości do Matki Najświętszej, Ona
to kiedyś wszystko im wynagrodzi. Tak było i w tym roku, choć była
nas niewielka grupa, ale byliśmy niezmiennie ci sami, nie zrobiliśmy
zawodu Matce Bożej. Choć był niesamowity upał, bezchmurne
niebo, chwilami było naprawdę ciężko, w grupie było parę starszych
osób, na które trzeba było zwracać uwagę, pot zalewał oczy, w piersiach brakowało tchu, ale nikt się nie żalił, jeden drugiemu pomagał,
robiliśmy Dróżki do Pana Jezusa, więc w samo południe przyszło
nam iść w Górę Ukrzyżowania. Po krótkim odpoczynku w godzinach
popołudniowych wzięliśmy udział w Nieszporach i procesji„Asyście”
Zaśnięcia N.M.P., a na zakończenie tego dnia w uroczystej Mszy Św.
przy Grobku Matki Bożej na Dolinie Józefata, której przewodził ks.
Kard, Stanisław Dziwisz. Zaś uroczyste nieszpory prowadził ks. Abp.
Salwano z Albanii – Bernardyn . Nie pamiętam tak licznej Asysty jak
w tym roku, czoło „Asysty z krzyżami minęło Grobek Matki Bożej a
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podziwienie i uszanowanie. Pobudzają też cudownie pobożne
serca do oddania Chrystusowi – Odkupicielowi powinnego dziękczynienia, za to, że nie tylko na Golgocie, podczas gorzkiej męki Swej
raczył dla zbawienia rodzaju ludzkiego wylać obficie Krew Swoją
Najświętszą, ale i tutaj w Poznaniu, na udowodnienie prawdy wiary
katolickiej, jak w Najświętszym Ołtarza Sakramencie jest prawdziwe
Ciało i prawdziwa Krew Jego. Żydzi coraz większy podnieśli wrzask,
pastwiąc się nad Hostiami. Im więcej krwi tryskało, „w tym większy
szał nienawiści i większą żądzę wywarcia całej swej złości popadali”.
Ponieważ kamienica znajdowała się w dzielnicy żydowskiej, więc
słyszący te krzyki żydzi zbiegli się na tę„Boga znieważającą ceremonię”. Tylko jedna Żydówka, niewidoma od urodzenia, kiedy dowiedziała się, że rabini doświadczają, czy w chlebie, który chrześcijanie
uważają za swoją największą Świętość, jest rzeczywiście prawdziwe
Ciało i Krew Jezusa, zaczęła się do niego modlić o uzdrowienie. Gdy
tylko skończyła swoją modlitwę, Pan Jezus cudownie przywrócił Jej
wzrok. Wyszła na ulicę i zaczęła głośno wyznawać Chrystusa. Żydzi
przestraszyli się następstw tego coraz głośniejszego czynu i postanowili pozbyć się Hostii. Próbowali je spalić, ale Hostie wychodziły z
ognia i unosiły się nad płomieniami nietknięte. Wrzucali je wiele razy
do ustępu, a potem do studni, która do dziś znajduje się w dolnej
kaplicy kościoła Pana Jezusa, a wtedy było to pomieszczenie, w
którym bezcześcili Ciało Chrystusa, ale i te próby zniszczenia Hostii
okazały się daremne. W końcu postanowili zakopać je za miastem
na trzęsawiskach. 15 sierpnia 1399 r. w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zawinęli je w płótno i wysłali dwóch starszych
kahału, którzy poszli przez miasto. Po drodze mijali żebrzącego
kalekę, który został cudownie uzdrowiony. Przechodzili obok domu,
w którym leżał umierający człowiek. I on został uzdrowiony. Jednak
nie zwracali w ogóle uwagi na te znaki Boże tylko „trwali w swej
zaciętości przeciw Chrystusowi”. W końcu przyszli na miejsce, które
uznali za najlepsze do pozbycia się tu „ zbrodniczo zbezczeszczonych Hostii Najświętszych”. Dziś znajduje się tu kościół Bożego Ciała
w Poznaniu. Wtedy było to miejskie pastwisko bydła. Tam zakopali
Hostie, zarzucili je błotem i wrócili do domu. W następną niedzielę 22
sierpnia pasterz trzody miejskiej, Maciej, przyprowadził na pastwisko
bydło. Było to miejsce, gdzie żydzi zakopali trzy Najświętsze Hostie.
Zostawił tam swego syna, a sam poszedł na Mszę Św. do miasta. W
pewnej chwili chłopiec zobaczył, jak wszystkie krowy i woły uklękły
przednimi nogami i głowy podniosły do góry. Zobaczył trzy Hostie,
unoszące się jak motyle w powietrzu. Kiedy ojciec wrócił z kościoła,
syn opowiedział mu, co się wydarzyło na pastwisku. Maciej nie
chciał w to uwierzyć. Lecz niedługo obaj zobaczyli klękające bydło
i unoszące się w powietrzu trzy Hostie. Sami upadli na kolana. Zaraz
potem Maciej pobiegł do miasta, by opowiedzieć o cudzie. Najpierw
udał się do radcy grodzkiego, który jednak nie uwierzył w to, o czym
mówił pasterz. Radca skierował go do magistratu. Tam Maciej opowiedział wszystko burmistrzowi Poznania. Ten uznał to za brednie
i kazał zamknąć Macieja w wieży. Drzwi więzienia zamknięte na
ciężkie rygle same się otworzyły, a więzy opadły z rąk pasterza.
Cudownie uwolniony poszedł znowu do radcy i powtórzył to, co już
raz powiedział. Radca kazał jeszcze raz zamknąć Macieja, ale zwołał
urzędników magistratu, ławników i proboszcza kościoła farnego,
którzy udali się na miejsce wskazane przez pasterza. Zobaczyli klęczące bydło i trzy Najświętsze Hostie latające w powietrzu. Oddali
cześć Bogu ukrytemu w Cudownych Hostiach i wrócili do miasta.
Radca wypuścił Macieja na wolność i zwołał naradę magistratu.
Potem wszyscy wraz z księdzem proboszczem poszli do biskupa
poznańskiego Wojciecha Jastrzębca.
Biskup po wysłuchaniu relacji urzędników magistratu, zwołał
duchowieństwo Poznania, do którego przyłączyły się bractwa i
cechy oraz tysiące wiernych. Kiedy biskup nakazał najstarszemu z

jej koniec jeszcze ni ruszył od Domku Matki Bożej. W informacjach
podano na bieżąco, że w procesji grało 105 orkiestr i prawie tyle
samo „Asyst” z różnych części Polski, a wszyscy pięknie wyglądali
w regionalnych strojach, a na twarzach skupienie i powaga. Byli
także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Węgier i Litwy. Kazania
były krótkie, treściwe na temat Roku Wiary, głosili je wybitni i znani
kaznodzieje Ojcowie Bernardyni. W tym roku Uroczystości Zaśnięcia
N.M.P. rozpoczęły się o godzinę wcześniej niż w poprzednich latach
i zakończyły się za dnia. Kalwaria tętniła życiem, przybyło bardzo
dużo pielgrzymów, spotykało się całe rodziny, było dużo młodzieży.
Media mówią, że wiara słabnie, trzeba było widzieć te tysiące ludzi
w różnym wieku rozmodlonych, zmęczonych, ale jakże radosnych,
że mogą być na tym Świętym Miejscu, gdzie swojej Matce mogą
powiedzieć wszystkie radości, zmartwienia, prosić o pomoc i radę.
Ona, każdego wysłucha, pocieszy i nie jedną łzę otrze z oka swym
spojrzeniem pełnym miłości i zatroskania. Maryja i ja chcę Ci gorąco
podziękować że Dodałaś mi sił i wytrwania, do odprawienia„Dróżek”
i wzięcia udziału w całokształcie Uroczystości Zaśnięcia N.M.P. Co
praktycznie po ludzku było nie możliwe, znajdowałam się w tak złym
stanie zdrowia. I tym razem zadziałała siła wyższa. „Matko Kochana,
Matko Kalwaryjska. Która tu Królujesz, Uzdrawiasz, Pocieszasz dzięki
Ci za wszystko co dla mnie czynisz Bądź Uwielbiona i Pochwalona
po wszystkie wieki. Tobie zaufałam a Ty podałaś mi pomocną dłoń”.
Chcę także podziękować wam drodzy pielgrzymi za zrozumienie i
duchowe wsparcie a także za pomoc w spinaniu się na Górę Trzeciego Upadku Pana Jezusa. Dzięki za waszą chrześcijańską postawę.
Niech Matka Boża wspiera was w trudnych chwilach waszego życia i
błogosławi na każdy dzień.
Olcha

Najświętsze Trzy Hostie
Zapomniany cud Eucharystyczny z 1399 r. przypomniano ostatnio w Poznaniu. Wznowiona została książka Mieczysława Noskowicza z 1926 r., która poświęcona jest temu wydarzeniu. W 1399 r. żydzi
przekupili dwie kobiety w Poznaniu, matkę i córkę, by postarały się
o konsekrowane Hostie. Kobiety postanowiły wykraść je z kościoła
Dominikanów przy ul. Szewskiej (dziś kościół O. Jezuitów). Po nabożeństwie ukryły się w kącie, czekając na zamknięcie kościoła. Kiedy
zostały same, matka dwukrotnie próbowała otworzyć drzwiczki
tabernakulum, ale za każdym razem jakaś siła rzucała ją o ziemię.
Wreszcie za trzecim razem, podtrzymywana przez córkę, wyjęła
cyborium, a z niego trzy Hostie, które zawinęła w białą chusteczkę.
Obie znów ukryły się w kącie, czekając na otwarcie kościoła i na
popołudniowe nabożeństwo. Łatwo im było zmieszać się z wiernymi, a po nabożeństwie opuściły kościół bez przeszkód. Od razu
udały się do żydów, którzy zapłacili im umówioną sumę i zabrali trzy
Najświętsze Hostie. Rabini i starsi kahau, w sumie trzynastu żydów,
poszli z Hostiami do kamienicy zwanej Świdwińską przy ul. Sukienniczej (dziś ul. Żydowska) i tam w piwnicy ustawili stół, na który rzucili
Hostię. Chcieli sprawdzić, czy jest to prawdziwe Ciało Pana Jezusa.
Najstarszy z Żydów przebił nożem jedną z Hostii i wtedy wytrysnęła
z niej krew na jego twarz. Za chwilę reszta Żydów przy świetle
pochodni kłuła bez opamiętania trzy Najświętsze Hostie, mimo że
krew z nich lała się po całym stole. Bluźnili przy tym i „rzucali najpotworniejsze obelgi przeciw Chrystusowi”. W 1570 r. kustosz poznański kanonik warmiński ks. Tomasz Treter opublikował po łacinie
historię trzech Hostii, która wydarzyła się w Poznaniu w 1399 r. Do
dziś, jak pisał, a więc do czasu, kiedy powstała jego książka, ślady Krwi
Najświętszej wylanej z Hostii„ wprawiają wpatrujących się w wielkie
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kapłanów podnieść rękami Najświętsze Hostie z błota te, jak żywe
motyle, same uniosły się w górę i opadły na patenę, którą trzymał
ksiądz. We wspaniałym pochodzie triumfalnym procesja powróciła
do miasta, udając się do kościoła farnego, gdzie złożono Najświętsze
Hostie w tabernakulum. Potem nastąpiły spory, w którym kościele
ostatecznie mają się znaleźć Cudowne Hostie. Ale Pan Bóg sam
wskazał miejsce. Hostie bowiem zniknęły z zamkniętego tabernakulum kościoła farnego i przeniosły się tam, gdzie je znaleziono. W ten
sposób trzy razy Najświętsze Hostie po kilku godzinach przenosiły
się na pastwisko, chociaż za każdym razem umieszczano je w innym
kościele. Unosiły się tam w powietrzu i wszyscy mogli je zobaczyć.
Zrozumiano, że Pan Jezus chce, by to w tym miejscu oddawano mu
cześć. Biskup polecił wybudować tu drewnianą kaplicę. Zrozumiano
też, że Hostie objawiły się cudownie wskutek świętokradztwa, ponieważ ktoś wcześniej musiał je wykraść z kościoła. Do ratusza zgłosili
się świadkowie. Jednym z nich był cudownie uzdrowiony kaleka, a
drugim żydówka, która odzyskała wzrok. To ona przyczyniła się do
ujęcia żydów i wynajętych przez nich kobiet. Żydów postawiono
przed sądem, ale najpierw wypierali się wszystkiego. W końcu przyznali się do winy i opowiedzieli szczegółowo, „jak się pastwili nad
Najświętszymi Hostiami”. Wskazali też kobiety – świętokradczynie,
Krystynę i Annę, które przyznały się do winy. W tamtych czasach
kradzieże, świętokradztwo i zbezczeszczenia religijnych świętości
karano śmiercią. Rabina i trzynastu starszych kahalu oraz Krystynę
i jej córkę skazano na spalenie na stosie. „ O fanatycznej nienawiści
żydów ku Chrystusowi, która najprawdopodobniej była powodem
tak strasznego wyroku, pisze jeszcze ks. Tomasz Treter w dziele
swoim, co następuje.„A co im do łatwiejszego duszy zbawienia niemałej przydać mogło pomocy, to go oni na złe używając i w ślepocie,
zatwardziałości swojej zostając, na większe jeszcze bluźnierstwa, ba
nawet uszów chrześcijańskich niegodne, podawali się, cieszyli i chlubili w rzeczach niegodziwych. A zatem, gdy na pozyskanie ich Bogu,
czas daremnie i starannie trawiono, dekret śmierci odebrali na siebie,
na którą ochotnym sercem szli, jakoby z Abrahamem, Izaakiem i
Jakubem patriarchami wieczerzę jeść mieli. Jak z powyższego słusznie można przypuszczać, że do tak strasznego wyroku przyczyniła
się najwięcej nienawiść fanatyczna żydów oraz ich bluźnierstwo,
jakich nawet wobec sądu nie szczędzili Bogu utajonemu w Najświętszych Hostiach”, pisze Noskowicz. Wyrok wykonano na podmiejskich polach. Żydzi postanowili jednak zaprzeczyć, że zbrodni
świętokradztwa dokonali oni. Zwalili całą winę na syna pasterza
Macieja – Pawełka, któremu przypisali kradzież cyborium z kościoła
Dominikanów, zbezczeszczenie Hostii; a następnie zrzucenie winy
na żydów. Według nich trzynastu żydów z Rabinem i dwoma
kobietami zostało spalonych niewinnie. Gmina żydowska wniosła
do króla Władysława III prośbę o wznowienie procesu. Zarządzono
powtórne bezstronne śledztwo w 1934r. i wznowiono proces, który
trwał 20 lat. Żydzi nie umieli jednak dostarczyć przekonywujących
dowodów na niewinność uprzednio skazanych osób. Sąd po rozpatrzeniu materiału zaostrzył jeszcze wyrok. Gmina żydowska musiała
co roku wpłacać na procesję Bożego Ciała datek w wysokości 800
tynfów, a co sto lat trzech starszych z gminy musiało iść z nożami na
czele procesji. Król Władysław Jagiełło ufundował w miejscu drewnianej kaplicy na polu, gdzie miał miejsce cud trzech Najświętszych
Hostii, murowany kościół Bożego Ciała, którego budowę rozpoczęto
w 1406 r. Przed bitwą pod Grunwaldem król Jagiełło ślubował, że jeśli
ją wygra, odbędzie pieszą pielgrzymkę do Poznania, aby nawiedzić
kościół Bożego Ciała i pokłonić się Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, co też uczynił. Przyszedł do Poznania 25 listopada 1410 r. W
latach 1465-1470 Karmelici na miejscu kościoła Jagiełły wybudowali
znacznie większy kościół wraz z klasztorem. Jak pisze Noskowicz
„Świątynia Bożego Ciała była swego czasu tak poważną, że biskupi

poznańscy, wjeżdżając pierwszy raz do Poznania, aby objąć rządy
w diecezji, wstępowali najpierw do kościoła Bożego Ciała, aby tutaj
podziękować Bogu za wyniesienie na godność biskupią”. Kościół
Bożego Ciała w Poznaniu był słynny w całej Polsce jako miejsce
cudowne. W roku 1609 ks. Tomasz Treter wydał„Księgę Cudów”tego
kościoła, która zawiera opis 376 cudownych Interwencji z okresu
lat 1493-1604. Cuda te nastąpiły po nawiedzeniu kościoła Bożego
Ciała po oddaniu tu pokłonu Najświętszemu Sakramentowi. Kult
Bożego Ciała w Poznaniu miał w średniowieczu charakter ogólnopolski i był porównywany z kultem Matki Bożej Częstochowskiej.
Kult ten wychodził poza granice Polski. Kościół poznański był w
grupie kilkunastu najważniejszych sanktuariów europejskich. W
Polsce kult poznański rozwinął się w XV i XVI w. i był w tym czasie
silniejszy niż kult jasnogórski, który rozwinął się w XVII i XVIII w. W
1704 r. po długich staraniach, po uzyskaniu kamienicy Świdwińskiej,
gdzie Żydzi kłuli nożami Ciało Pana Jezusa znajdujące się w trzech
Hostiach, gdzie nastąpił cud krwi wytryskającej z tych Hostii i gdzie
zamurowali w filarze oka pocięty na kawałki, zakrwawiony stół, na
którym bezcześcili Ciało Pańskie, oraz po wsparciu uzyskanym w
dekrecie papieskim na Soborze Trydenckim, Karmelici wznieśli na
gruzach tej kamienicy nową świątynię zwaną dziś Kociołem Pana
Jezusa. Kościół został poświęcony przez ówczesnego biskupa
poznańskiego Hieronima Wierzbowskiego. Pierwszą historię trzech
Najświętszych Hostii napisał wielki historyk Jan Długosz. Uczynił
to kilkanaście lat po wydarzeniach z 1399 r., pisali o cudzie również
Kramer, Miechowita I, cytowany ks. Tomasz Treter. W 1926 r. wydano
w Poznaniu książkę Mieczysława Noskowicza Pt. „ Najświętsze trzy
Hostie 1399”. Niedawno wznowioną tę książkę w tym samym Poznaniu.„Gazeta Wyborcza” i inne podobne media, szukające we wszystkim, co polskie i katolickie, antysemityzmu, uznały ją za antysemicką.
Tymczasem książka ta nie ma nic wspólnego z antysemityzmem.
Opisuje Cud Eucharystyczny, który miał miejsce, który widziało
tysiące ludzi i który opisali historycy, w tym Jan Długosz. Wielki Polski
król Władysław Jagiełło ufundował w miejscu cudu kościół, który stał
się słynny w całej Europie. Dopiero potem miejsce to zostało zapomniane i„wyciszone”. Trzeba mu przywrócić pamięć.
Opr. Olcha

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
Nasza wiara mówi nam, że piekło istnieje.
Gdzieś w środku Ziemi istnieje więzienie, w którym karę odbywają buntownicy przeciwko Bogu. Czym jest piekło? Miejscem
kaźni dla potępionych. Miejscem kaźni, gdzie wszystkie zmysły i
moce potępionych dostąpią odpowiednich im tortur, gdzie im
bardziej ktoś obraził Boga jakimkolwiek zmysłem, tym bardziej ten
zmysł będzie torturowany.
Ten, kto się modli jest na pewno ocalony, a ten, kto się nie modli
jest z pewnością stracony. Wszyscy wybrani są ocaleni przez modlitwę, a wszyscy potępieni są straceni przez jej lekceważenie, a powodem ich największej rozpaczy jest i na zawsze będzie przekonanie,
że było w ich mocy ocalić swoje dusze przez modlitwę, a teraz czas
zbawienia bezpowrotnie minął.

TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA
TAJEMNICA I : MODLIWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
Piekło nie składa się tylko z ciemności, smrodu, jęków, i ognia;
ból, który stanowi piekło, to ból z powodu straty Boga.
Ach! Gdybyśmy tylko mogli usłyszeć lament jednego z potępieńców i zapytali go, dlaczego tak gorzko płacze, jego odpowiedź
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brzmiałaby: płaczę, ponieważ straciłem Boga i nigdy już Go nie
zobaczę. Czyżby ta nieszczęsna istota mogła kochać Boga w piekle
i poddać się Jego woli? Nie, jeśli mogłaby tak uczynić, piekło nie
byłoby piekłem. Ten nieszczęśnik nigdy nie będzie mógł kochać
swego Boga ani poddać się Jego woli; nienawidzi i będzie Go nienawidzieć na wieki; a jego piekło będzie polegało na przekonaniu, że
Bóg jest nieskończenie dobry, a on jest zmuszony nienawidzieć Go,
podczas gdy widzi, że Bóg zasługuje na nieskończoną miłość.
PRZEPRASZAMY CIĘ BOŻE ZA BRAK MIŁOŚCI I SZACUNKU
WZGLĘDEM CIEBIE. WYBACZ NAM KAŻDE WYSTAWIENIE CIĘ NA
PRÓBĘ, BLUŹNIERSTWO, ZNIEWAŻENIE I BRAK UFNOŚCI, JAKICH
DOPUŚCILIŚMY SIĘ. PRZEŚLADUJ NAS SWĄ ŁASKĄ, OBYŚMY ZDĄŻYLI SIĘ NAWRÓCIĆ.

PRÓBY, KIEDY ŻYCIE INNYCH ZAMIENIAMY W PIEKŁO, A OSTATECZNIE SAMI DAJEMY SIĘ ZNIEWOLIĆ SZATANOWI.
TAJEMNICA V: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
Potępieńcy będą nienawidzieć i przeklinać Boga; a przeklinając
Boga, przeklną także wszystkie dobra, jakie na nich zesłał; przeklną
stworzenie, odkupienie, sakramenty, zwłaszcza sakrament chrztu
i pokuty, a nade wszystko, najświętszy sakrament ołtarza. Będą oni
nienawidzieć wszystkich aniołów i świętych, zwłaszcza swojego
Anioła Stróża i swoich świętych wstawienników, a przede wszystkim
Matkę Bożą. Głównie jednak swoją nienawiść skierują do Trzech
Osób Bożych, wśród których w szczególny sposób będą nienawidzieć Syna Bożego, który kiedyś umarł dla ich zbawienia; będą przeklinać Jego rany, Jego krew, Jego cierpienie i Jego śmierć.
PRZEPRASZAMY CIĘ BOŻE ZA GRZECHY WYMIERZONE PRZECIWKO LUDZKIEMU ŻYCIU: ABORCJĘ, ANTYKONCEPCJĘ, IN VITRO,
EUTANZAJĘ, LUDOBÓJSTWO. OPAMIĘTAJ BOŻE LUDZKOŚĆ I
UWOLNIJ OD TYCH GRZECHÓW, ABYŚMY NIE ŚCIĄGNĘLI NA SIEBIE
TWOJEGO PRZEKLEŃSTWA I POTĘPIENIA.

TAJEMNICA II: BICZOWANIE
Największe cierpienia potępionych pochodzą od ognia piekielnego torturującego zmysł dotyku. Potępieni zostaną zesłani nie do
ognia, ale w sam ogień. Czeluść ognia będą mieli pod sobą, nad
sobą i z każdej swojej strony. Jeżeli czegokolwiek będą dotykać,
albo cokolwiek będą widzieć, lub czymkolwiek będą oddychać, nie
będzie to nic innego, jak ogień. Będą żyć w ogniu tak, jak ryba żyje
w wodzie. Ogień nie tylko będzie otaczał potępionych, ale wejdzie
także we wszystkie ich wnętrzności, aby ich torturować. Ich ciała
staną się ogniem. Ogień będzie palił wszystkie ich wnętrzności,
serce, mózg, krew w żyłach, nawet szpik w kościach. Każdy potępiony stanie się piecem ogniowym.
PRZEPRASZAMY CIĘ BOŻE ZA GRZECHY NIECZYSTOŚCI.
UWOLNIJ NAS SZCZEGÓLNIE OD PORNOGRAFII I CUDZOŁÓSTWA.
OCZYŚĆ NASZE MYŚLI, PRAGNIENIA, GESTY I CZYNY, OBYŚMY NIE
ŚCIĄGNĘLI NA SIEBIE WYROKU POTĘPIENIA.

KOMENTARZ NA ZAKOŃCZENIE
Potępieńcy będą zadawać diabłom pytania. Kiedy to się skończy? Kiedy te trąby, te wrzaski, ten smród, ten ogień, to cierpienie
zostaną przerwane? W odpowiedzi usłyszą: „Nigdy, nigdy!” A jak
długo to będzie trwać? ”Wieczność, wieczność!”
Ach, mój Panie! Oświeć tak wielu zaślepionych chrześcijan, którzy
na błagania, by siebie nie skazywać na potępienie, odpowiadają: „–
Jeżeli mam iść do piekła, muszę mieć cierpliwość”. O Boże! Nie mają
oni cierpliwości, aby przetrwać największe zimno lub przebywać w
przegrzanym pomieszczeniu. Więc jakże będą mieli cierpliwość, by
trwać w tym morzu ognia, deptani przez diabłów, opuszczeni przez
Boga i wszystkich innych na całą wieczność?

TAJEMNICA III: CIERNIEM UKORONOWANIE
W piekle nie ma nadziei, czy to fałszywej czy prawdziwej; tam
nie ma„być może”. Nieszczęśliwy potępieniec zawsze będzie widział
wypisany wprost przed jego oczyma wyrok potępienia, wyrok skazujący go na rozpacz w tym padole katorgi. Co więcej, potępieńcy
nie tylko cierpią katusze danego momentu, ale w każdym momencie znoszą ból całej wieczności powtarzając: „– To, co teraz cierpię,
muszę cierpieć już na zawsze.”
UWOLNIJ NAS BOŻE OD GRZECHÓW JĘZYKA. PRZEPRASZAMY
ZA NIESPRAWIEDLIWE OSĄDY I WYROKI, ZBYT POCHOPNE OCENIANIE, PLOTKOWANIE, OSZCZERSTWA I OBMOWY. OBYŚMY NIGDY
WIĘCEJ SŁOWEM NIE POTĘPIALI DRUGIEGO CZŁOWIEKA I NIE
WYMIERZALI SWOJEJ SPRAWIEDLIWOŚCI, BO BĘDZIE ZA PÓŹNO
KIEDY DOSIĘGNIE NASTWOJAWSZECHMOCNA SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Kalendarz Liturgiczny Listopad
1 XI 2013r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
- PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
2 XI 2013r. - Wspomnienie wszystkich Wiernych
Zmarłych - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
3 XI 2013r. - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
4 XI 2013r. - Wspomnienie Św. Karola Boromeusza
5 XI 2013r. - Dzień Powszedni
6 XI 2013r. - Dzień Powszedni – NIEUSTAJĄCA
NOWENNA DO MB DZIEKANOWSKIEJ
7 XI 2013r. - Dzień Powszedni - PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA – WIECZÓR BŁ. JANA PAWŁA II
8 XI 2013r. - Dzień Powszedni
9 XI 2013r. - Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10 XI 2013r. - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 XI 2013r. - Wspomnienie św. Marcina z Tours
WIECZÓR MARYJNY
12 XI 2013r. - Wspomnienie św. Jozafata
Biskupa i Męczennika
13 XI 2013r. - Wspomnienie św. Benedykta Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna - NIEUSTAJĄCA
NOWENNA DO MB DZIEKANOWSKIEJ
14 XI 2013r. - Dzień Powszedni
15 XI 2013r. - Dzień Powszedni - TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA
16 XI 2013r. - Dzień Powszedni
17 XI 2013r. - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

TAJEMNICA IV: DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
Właściwości duszy będą poddane cierpieniom. Pamięć potępionych będzie torturowana poprzez pamiętanie czasu, jaki był im
dany za życia na ocalenie ich duszy, a który spędzili na przymnażaniu
własnego potępienia; przez pamiętanie łask, jakimi obdarzył ich Bóg,
a których nie umieli wykorzystać. Ich zdolność rozumowania będzie
torturowana zrozumieniem tych wszystkich wspaniałych dóbr,
które stracili tracąc niebo i Boga, i że strata ta jest nieodwracalna.
Ich wola cierpieć będzie, gdyż zobaczą, że wszystko, o co
poproszą zostanie im odmówione. Te nędzne istoty nigdy nie będą
miały tego, czego pragną i będą bezustannie gnębione katuszami,
którymi sami się brzydzą . Ich pragnieniem będzie uwolnić się od
cierpień i dostąpić pokoju, lecz w swoich cierpieniach na zawsze już
pozostaną, a pokoju nigdy już nie zaznają.
OKAŻ NAM BOŻE MIŁOSIERDZIE, KIEDY NIE CHCEMY NIEŚĆ
KRZYŻA CODZIENNOŚCI, KIEDY PRZEKLINAMY CIĘ W GODZINIE
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18 XI 2013r. - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkownej
19 XI 2013r. - Wspomnienie bł. Salomei zakonnicy
20 XI 2013r. - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego NIEUSTAJĄCA NOWENNA DO MB DZIEKANOWSKIEJ
21 XI 2013r. - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22 XI 2013r. - Wspomnienie św. Cecylii
patronki muzyki kościelnej
23 XI 2013r. - Dzień Powszedni
24 XI 2013r. - Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata
25 XI 2013r. - Dzień Powszedni
26 XI 2013r. - Dzień Powszedni
27 XI 2013r. - Dzień Powszedni - NIEUSTAJĄCA
NOWENNA DO MB DZIEKANOWSKIEJ
28 XI 2013r. - Dzień Powszedni
29 XI 2013r. - Dzień Powszedni
30 XI 2013r. - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Stefania i Witold Sieraków, Ślusarczyk Stefania Bieńkowice, Wilk
Mirosława i Marian Hucisko, Wrona Helena Grajów;
150 zł. anonimowo
200 zł. anonimowo
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim darczyńcom. Niech dobry
Bóg wynagrodzi dary dobrych serc, niech błogosławi i obdarza
łaskami. Matko Boża Dziekanowska opiekuj się wszystkimi, którzy troszczą się o tę historyczną świątynię, gdzie rozpoczął się
Twój Kult!
Ks. Proboszcz

Pytanie brzmiało: Kogo przedstawia to zdjęcie? Z którego pochodzi roku?
Otrzymaliśmy dwie odpowiedzi: Zdjęcie wykonano w Dziekanowicach w dniu I Komunii Św.
– 23.06.1949 r.; zdjęcie przedstawia
Ks. Stefana Muniaka i stojącą obok
Aleksandrę Mitan – dziś Pałys.
Obie bardzo dobre odpowiedzi przesłały Panie: Władysława
Dziewońska z Wieliczki, z ul. Poniatowskiego – oraz Zofia Misior z
Sierakowa.
Dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy po nagrodę.

Mija kolejny miesiąc. W tym miesiącu prowadziliśmy remont
w części budynku plebanii. Wyasfaltowaliśmy kolejną partię alejek na nowym cmentarzu. Praktycznie już do każdej kwatery na
nowym cmentarzu możemy dojść suchą nogą. Jednak szybko
zapełnia się nasz cmentarz. Zauważamy, że są wolne pola zarezerwowanych grobów. Tak nie powinno być. Ktoś wykupując
kolejne miejsce powinien wykonać piwnicę grobową w normalnej kolejności. Prosimy więc zabudować te wykupione miejsca,
jeśli nie odstąpimy je komu innemu, a ten który nie zagospodarował tej działki, otrzyma inną w normalnej kolejności. Uroczystość
Wszystkich Świętych pokazała jak wiele jest grobów, których nikt
nie obrabia, które powinno się przekopać i odstąpić innym. Tuż
przed Wszystkimi Świętymi wywieźliśmy ten duży kontener i
widzieliśmy jak w czasie procesji wszystkie pojemniki były pełne.
Naprawialiśmy też drobne awarie, zarówno w kościele jak i
na plebanii. Poprawiono miedziane okucia i rynny, by skierować
wodę do właściwych spustów, gdyż w czasie deszczu zamakała
ściana kościoła.
Obok zobowiązań pieniężnych jakie ma parafia wobec Kurii,
Seminarium, Uniwersytetu Papieskiego, przekazaliśmy hojniejszą, wyznaczoną ofiarę na budownictwo nowych kościołów.
Ubezpieczyliśmy też wszystkie budynki parafialne.
Cały czas trwają prace konserwatorskie w naszym zabytkowym kościele. Zabrano drugą część rozebranych ołtarzy bocznych do pracowni konserwatorskich.
Pod koniec października złożyliśmy wniosek o dotację na
remont kościoła do Ministerstwa.

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?

A oto nowa zagadka:

A oto nowa zagadka:
Czyj to pogrzeb i kiedy miał miejsce?

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wymienionym
poniżej.
Po 50 zł. Złożyli:
Cichoń Grażyna i Józef Kunice, Jędrzejczyk Monika i Maciej
Rudnik, Kasprzyk Jadwiga Hucisko, Kasprzyk Agnieszka i Robert
Hucisko, Kozak Janina i Mieczysław Dziekanowice, Leśniak
Antoni Rudnik, Łyżczarz Genowefa Sieraków, Misiorek Józefa
Sieraków, Płatek Maria Hucisko, Rakoczy Kazimierz Jankówka,
Szybowska Stanisława Sieraków, Węglarz Danuta i Jan Kunice;
Po 100 zł.
Budacz Lucyna i Wiesław Winiary, Budny Marta i Ireneusz
Hucisko, Cygan Grażyna i Marian Rudnik, Dziewoński Józefa i
Zygmunt Sieraków, Gomółka Elżbieta Kunice, Lisiakiewicz Grajów, Misior Maria Winiary, Rudek Maria i Janusz Jankówka, Śliwa

Rozwiązanie konkursu prosimy przesyłać do 20 listopada 2013 r.
na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii – z dopiskiem na kopercie:„Konkurs ze zdjęciem”.
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Biblioteka Parafialna
Pisaliśmy o naszej parafialnej bibliotece. Zachęcamy do czytania
książek; obok cennych starych wydań, mamy wiele nowych i wspaniałych książek i albumów. Są też filmy religijne.
Z biblioteki najlepiej korzystać w środę po Nieustającej
Nowennie.
Jeśli ktoś ma w domu książki, które przeczytał i już nie potrzebuje
ich, niech ofiaruje do naszej biblioteki, może inni skorzystają.

POZIOMO:
1). ...,,Bo gdzie jest twój..., tam będzie i serce twoje”... (Mt 6, 21);
4). Określenie bogactwa, które ogranicza człowieka i może zająć
miejsce Boga; Pan Jezus przestrzega nas przed odrzuceniem dóbr
duchowych w pogoni za materialnymi (Łk 16, 13); 6). ...,,Teraz zaś, po
wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako... zbieracie
uświęcenie”... (Rz 6, 22); 9). Potrzebują jej od nas nasi zmarli oczekujący ostatecznego zbawienia; 11). ...,,Podczas gdy Prawo zostało
nadane przez Mojżesza, łaska i... przyszły przez Jezusa Chrystusa”...
(J 1, 17); 12). Syn Boży wygłosił je na Górze Błogosławieństw; 14).
Jest częścią człowieka; jest nieśmiertelna; 17). Świątynia wzniesiona
na miejscu uznawanym za święte; nasze - pod wezwaniem Macierzyństwa NMP zostało ustanowione 15 lat temu; 18). ...,,Cieszcie się
i radujcie, albowiem wasza... wielka jest w niebie”... (Mt 5, 12); 19).
...,,Albowiem jak... wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn
ożywia tych, których chce”... (J 5, 21);

jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa... bez uczynków”... (Jk 2, 26); 8). ...,,Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a...
więcej niż odzienie”... (Mt 6, 25); 9). Bolesna, którą Chrystus przeżył
przed Swoją śmiercią na Krzyżu; 10). Babel - jest symbolem pychy
człowieka wobec Stwórcy i wiary we własne siły; 12). Stan wiecznej
rozłąki duszy od Boga; 15). ...,,dobrze bowiem jest wzmacniać... łaską,
a nie pokarmami”... (Hbr 13, 9); 16). Jest obrazem szatana, którego
zwyciężył archanioł Michał i jego aniołowie (Ap 12, 1-12); 17). Ostateczny - dokona się w momencie powtórnego przyjścia Zbawiciela
na ziemię.
Krzyżówkę nadesłała Pani Halina Herzog z Dziekanowic.
Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy
trzy nagrody.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do 20 listopada 2013
r. na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii – z dopiskiem na
kopercie:„Konkurs”.
Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 10 (239) nagrody otrzymują:
Barbara Kania z Nowej Wsi, Michał Czajczyk z Nowej Wsi, Teresa
Sędzik z Sierakowa.

PIONOWO:
2). Apostoł, brat Św. Piotra; 3). Jest nim każdy człowiek obok nas;
5). Polski - obchodzi święto Niepodległości 11 listopada; 7). ...,,Tak
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z września 2013)
Matko Boża, błagam z całego serca o szansę, aby
wszystko naprawić między mną a Andrzejem. Wiem, że go
skrzywdziłam i z całego serca pragnę to naprawić. Justyna.*
Mateczko, Pani Dziekanowska, dziękuję za wszystkie łaski
udzielone mnie i mojej rodzinie. Proszę o Twoją dalszą opiekę
nad nami i błagam o Twoją pomoc w pewnej sprawie. Twoja
córka.* Najdroższa Mateczko proszę Cię otocz opieką bliską
mi rodzinę, a w szczególności matkę Edytę i syna Damiana,
którzy potrzebują Twojej pomocy. Ty potrafisz zrozumieć
troskę rodzica, gdy jego dziecko zaczyna „błądzić”. Spraw,
aby Damian kochał Boga. Gorąco Cię o to proszę! Agnieszka,
Roztoka Wielka.* Mateczko, Pani Dziekanowska, proszę Cię o
pomoc w wiadomej Tobie sprawie. Ufam Tobie Matuchno!*
Matko Boża, prosimy Cię o powrót do zdrowia naszego
kochanego taty Franciszka. Paweł. Bielsko Biała.* Matko
Boża, Dziekanowska Pani! Proszę Cię o łaskę macierzyństwa.
Maryjo, nie opuszczaj mnie! Barbara, Przebieczany.*
Proszę o modlitwę za wstawiennictwem Maryi, aby mój
syn nie chciał mieszkać na studiach w jednym pokoju z
dziewczyną. Błagam o pomoc! Ewa. Kamień.* Mateńko
Boża, z całego serca dziękuję Ci za wszelkie otrzymane łaski,
przepraszam za swoje niedoskonałości. Z pokorą proszę
Cię o dalszą Twą opiekę i wstawiennictwo u Twego Syna
Jezusa. Matko Boża, proszę o łaskę uwolnienia mnie z moich
nałogów, przyzwyczajeń i złych nawyków. Pomóż proszę
w uwolnieniu się z kredytów. Uzdrów mnie i odmień mnie
- wzmocnij na ciele, duchu i umyśle. Michał.* Matko Boża,
proszę Cię o wybawienie od chorób, nieszczęść oraz złych
przygód mnie i całą rodzinę. Proszę też o męstwo, rozum,
mądrość i Światło Ducha Świętego. Danuta.*Proszę o łaskę
życia bliskiego Bogu, dla mnie i mojej rodziny. Jezu Chryste,
zamieszkaj w naszych sercach, zamieszkaj w naszym domu.
Święta Maryjo, nasza Matko, módl się za nami! Marcin.
Łubienica.* Dziękuję Matce Najświętszej za uratowanie
mnie od rozpaczy po stracie mojego jedynego syna. Maria.
Czarna.* Mateńko, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o cud
uzdrowienia Danuty z choroby nowotworowej, o zdrowie
dla mamy, o dar macierzyństwa dla Agnieszki, o założenie
szczęśliwej rodziny przez Przemka, o silną wiarę i potrzebne
łaski dla całej rodziny. Danuta.* Matko Boża Dziekanowska,
dziękuję Ci za szczęśliwe rozwiązanie i zdrowe dziecko.
Proszę, błogosław naszej rodzinie, nie opuszczaj nas. Matko
Boża, módl się za nami! * Matko Boża Dziekanowska, proszę
o dobry wybór szkoły i klasy. * Matko Boża Dziekanowska,
dziękuję za Twoją opiekę i wszelkie otrzymane łaski. Proszę
Cię o zdrowie i błogosławieństwo dla mnie i całej mojej
rodziny. * Prześliczna Królowo z Dziekanowskiego Wzgórza.
Wspomożycielko Wiernych, na Twoje ręce składamy dziś
podziękowanie Bogu Wszechmogącemu za tegoroczne
zbiory i płody rolne oraz za zachowanie nas od wszelkich
kataklizmów żywiołowych. Rodzina z Parafii. * Matko Boża
Dziekanowska, proszę Cię dziś wypraszaj u Swego Syna

Jezusa Chrystusa światło Ducha Świętego dla katechetów,
nauczycieli i młodzież aby dobrze przeżyli rozpoczęty
nowy rok szkolny. Niech wartości chrześcijańskie będą
myślą przewodnią w nauczaniu i wychowaniu a młodzież
wzbogaci się o nową wiedzę. Twój czciciel. * O Maryjo,
Matko Nieustającej Pomocy, Pani Dziekanowska, przyjmij
dziękczynienie nasze za szczęśliwie spędzone wakacje
moich wnuków. Orędowniczko nasza, wypraszaj u Swego
Syna zdrowie i siły ciała i ducha w rozpoczynającym się roku
szkolnym dla Tomka, Marcina, Kacpra, Asi, Filipa i Kuby.
Babcia. * Matko Boża Dziekanowska, dziękuję Ci za przeżyte
65 lat, za otrzymane łaski. Proszę Cię miej w opiece całą
naszą rodzinę. Twój czciciel. * Matko Boża Dziekanowska,
dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski. Pragnę Cię dziś
prosić o szczęśliwy przebieg mojej operacji i szybki powrót
do zdrowia. Miej w opiece całą naszą rodzinę. Małgorzata.*O
Mateńko Ukochana, Dziekanowska, z krwawiącym sercem
błagam Cię pokornie o zdrowie dla wnuczki Wiktorii i
wszystkich moich wnuków, o Twoją opiekę nad nimi. O
zdrowie i uratowanie małżeństwa mojego syna, który ten
sakrament i przysięgę składał w Twoim Sanktuarium, a
także o zdrowie, zgodę i poszanowanie się wzajemne w
rodzinie. Oddaję Tobie Mateńko Dziekanowska całą moją
rodzinę w opiekę! * O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy,
Pani Dziekanowska, racz wysłuchać naszych błagań i przyjdź
nam z pomocą, pociesz strapionych, pomóż odnaleźć się
zagubionym, aby w Tobie i Twoim Synu odnalazły się na
nowo. Błagam Cię o to najgoręcej. Opiekunko rodzin, módl
się za nami!*

Humor

Piotrek ma coś załatwić u księdza proboszcza.
- Zachowuj się grzecznie! - upomina go matka. - Jak zobaczysz
księdza, powiedz ładnie:„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się:
- Byłeś grzeczny?
Chłopiec na to:
- Tak, tylko księdza nie było na plebanii i otworzyła mi gospodyni,
więc jej powiedziałem:„Bądź pozdrowiona, łaski pełna”.

***

- Byłeś na wycieczce w Szkocji. Czy to prawda, że oni są tacy
skąpi?
- Daj stówę, to ci opowiem.

***

Jak Królewna Śnieżka budzi krasnoludków?
- 7 up.
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
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 07.10.2013 r.
31. Olaf Artur Kwiecień z Londynu
Chrzestnymi byli: 1. Tomasz Kwiecień z Dziekanowic
			 2. Anna Kwiecień z Krakowa

dnia 28.09.2013 r.
Joanna Wojtusik i Bartłomiej Czyrnek
Świadkami byli: 1. Jan Czyrnek z Gliwic
		
2. Iwona Grzenia z Krakowa

37. +Krzysztof Obrzut z Sierakowa
ur. 14.05.1951 r., zm. 24.09.2013 r.
38. +Janina Gawlik z Winiar
ur. 10.06.1928 r., zm. 4.10.2013 r.
39. +Kazimierz Panuś z Nowej Wsi
ur. 30.12.1952 r., zm. 13.10.2013 r.
40. +Marek Mazur z Nowej Wsi
ur. 20.10.1977 r., zm. 18.20.2013 r.

Zatroszczyli się o Sanktuarium
Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę o czystość
naszego Sanktuarium – następujący Parafianie:
– wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać:
7.09.2013 r. – Kunice: Danuta i Piotr Leśniak, Janusz
Szybowski.
14.09.2013 r. – Kunice: Halina i Janusz Widomski, Ryszard i
Aleksandra Widomski, Bronisława Kasprzyk, Marta
Król, M.E.A.M. Szybowscy, Zarywski, Grażyna Hebda.
21.09.2013 r. – Kunice: Teresa i Kazimierz Brzóska, Joanna,
Wioletta i Agnieszka Bednarska, Piotr Kupiec,
Krystyna, Jan i Kamil Hoduń,Janina Szymoniak.
28.09.2013 r. – Kunice: Małgorzata Ptak, Aleksandra Stanak,
Bożena Hodoń.

ks. Proboszcz
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