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

2 II 2014 R ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO

Czas, który przyjdzie nam przeżywać w miesiącu
lutym to karnawał! Jest to okres trwający od uroczystości
Objawienia Pańskiego (6 stycznia) aż do Środy
Popielcowej. Kojarzony jest on przede wszystkim z
zabawą i tańcem, który
w okresie Wielkiego
Postu będzie zakazany.
Samo słowo „karnawał”
wywodzi się z łaciny.
Jednak różnie tłumaczy
się samo pochodzenie
tego słowa. I tak, niektórzy
znaczenie tego słowa
odczytują w odniesieniu
do Wielkiego Postu, twierdząc, iż oznacza ono tyle, co
„żegnaj mięso!” (łac. caro — mięso, vale — żegnaj). Inni
doszukują się pochodzenia słowa „karnawał” w łacińskim
wyrażeniu carrus navalis, oznaczającym wóz w kształcie
okrętu. Taki wóz prowadził parady w czasie rzymskich
bachanalii, czyli uroczystości na cześć Bachusa, boga
płodów i wina. W obecnie obowiązującym kalendarzu
liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego czas od
święta Chrztu Pańskiego, które w Polsce przypada na
niedzielę po Objawieniu Pańskim, aż do wtorku przed
Środą Popielcową nazywamy okresem zwykłym w ciągu
roku. Okres ten w żaden szczególny sposób nie zwiastuje
nadchodzącego okresu Wielkiego Postu. Dlatego też
może pojawić się taka pokusa, że najpierw można sobie
pofolgować w ramach karnawałowego szaleństwa, aby
potem nagle, tzn. w nocy z ostatkowego wtorku na Środę
Popielcową przemienić się cudownie w jednym momencie
z hulaki w pokutnika. Czy taka szybka przemiana
moralna człowieka jest możliwa? Oczywiście, odwołując
się do historii Kościoła, możemy odpowiedzieć, że u Boga
nic nie jest niemożliwego albo że w żywotach świętych
znaleźć można niemało przykładów nagłych nawróceń.
Odpowiadając w ten sposób, być może, sami liczymy
też na cud nawrócenia naszego serca, który miałby się
dokonać w mgnieniu oka. Jednak sami zauważamy, że z
zasady taki cud nie dokonuje się automatycznie. Trzeba
bowiem nad sobą popracować. Starajmy się zatem w tym
karnawałowym szaleństwie znaleźć jeszcze więcej czasu
dla Boga. Przychodźmy do Kościoła na nabożeństwa
które mają nam pomóc dobrze i radośnie przeżywać
naszą codzienność.

W Polsce uroczystość ta znana jest głównie z nazwy
święta Matki Boskiej Gromnicznej. W 1997 roku Jan Paweł
II ustanowił 2 lutego dla Kościoła powszechnego Dniem
Życia Konsekrowanego. Jest to czas modlitwy poświęcony
szczególnie za osoby, które oddały swoje życie na służbę
Bogu i ludziom w różnych zgromadzeniach, zakonach
oraz instytucjach świeckich. W tym szczególnym dniu
pamiętajmy o nich w modlitwie. Święto Ofiarowania
Pana Jezusa to jedno z najstarszych świąt obchodzonych
w Jerozolimie już w IV wieku. Przypada czterdziestego
dnia po Bożym Narodzeniu. To pamiątka ofiarowania
Jezusa w świątyni jerozolimskiej, co odnajdziemy w
Ewangelii św. Łukasza: Gdy potem upłynęły dni ich
oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je
do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko
płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie,
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego (Łk 2, 22-24).
Warto wspomnieć, że od X. wieku rozpowszechnił się
zwyczaj poświęcania świec (gromnic), których płomień
symbolizuje Jezusa - Światłość świata - Chrystusa, Pana
wszystkich praw natury. Stąd też ludzie często w chwilach
zagrożenia, kataklizmów zapalają gromnice i modlą
się o pomoc do Boga szczególnie w godzinie śmierci.
W TYM ROKU TA UROCZYSTOŚĆ PRZYPADA W
NIEDZIELĘ! PRZYNIEŚMY ZATEM NA MSZĘ ŚW.
GROMNICE, KTÓRE UROCZYŚCIE POŚWIĘCIMY!

3 II 2014 R WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA
Błażej
pochodził
z
Cezarei
Kapadockiej.
Był to niegdyś jeden z
najbujniejszych
ośrodków
życia chrześcijańskiego. Błażej
studiował filozofię, został
jednak lekarzem. Po pewnym
czasie porzucił swój zawód
i podjął życie na pustyni.
Stamtąd wezwano go na
stolicę biskupią w położonej
nieopodal Sebaście. Podczas
prześladowań za cesarza
Licyniusza uciekł do jednej z
pieczar górskich, skąd nadal
rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu
jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu
więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi.
Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety,

1 II 2014 R. PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA
Po Mszach św. o godz. 7.00 i 17.00 będzie pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Chorych w domach
będziemy odwiedzać z Panem Jezusem od godz. 10.00.
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któremu gardło przebiła ość i nie chciała wyjść. Chłopcu
groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia
Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W
niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono
małe świece, zwane „błażejkami”, które niesiono do
poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach
poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na
ból gardła. Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego
biskupa namowy i groźby, zastosowano wobec niego
najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od
wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych.
Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku.
W tym dniu po Mszy Św. o godz. 7.00 będziemy mogli
przyjąć specjalne błogosławieństwo oraz poświęcimy
jabłka.

uczestniczyła w cudownych wydarzeniach. Byli i tacy,
którzy wyśmiewali Bernadettę, a pobożność prostych
ludzi nazywali zabobonami. W połowie XIX w. we
Francji nie brakowało przeciwników Kościoła. Francja
potrzebowała nawrócenia. W takich okolicznościach
prosta dziewczynka przekazała orędzie Najświętszej
Dziewicy. Objawienia Matki
Bożej w Lourdes miały miejsce
w 1858 r. Cztery lata wcześniej,
w 1854 r., papież Pius IX
w specjalnym dokumencie
ogłosił długo oczekiwany
dogmat o Niepokalanym
Poczęciu Matki Bożej. Dzięki
Lourdes kult maryjny przybrał
niespotykaną do tej pory siłę.
Święto Matki Bożej z
Lourdes łączymy z obchodami
Światowego Dnia Chorych.
Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy
wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec
cierpiących i chorych, osamotnionych, tych, których
mamy bardzo blisko siebie, i tych, których nie znamy.
Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych
Samarytan.
W tym dniu starajmy się odwiedzić chociaż jednego
chorego, porozmawiajmy z nim przyjaźnie, zatroszczmy
się o jego potrzeby, pomódlmy się z nim, dzieci niech
zaniosą choremu rysunek, laurkę, czy kwiatek jako znak
życzliwej pamięci.
W tym dniu przeżywamy również comiesięczne
nabożeństwo Maryjne, program będzie następujący:
- godz. 17.00 – Msza Św. w intencji chorych, oraz
nabożeństwo z błogosławieństwem indywidualnym
dla chorych i osób starszych!
- godz. 18.00 – Różaniec prowadzony przez
poszczególne róże różańcowe!
- godz. 19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzona przez Akcję Katolicką
- godz. 20.00 – Msza Św. z procesją Maryjną – prosimy
przynieść świece!

6 II 2014 R. PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
Jest to dzień wspomnienia św. Pawła Miki i
Towarzyszy. W tym dniu przypada również pierwszy
czwartek miesiąca i z tej okazji będzie spowiedź od godz.
16.00. W czasie spowiedzi będzie wystawiony Najświętszy
Sakrament, abyśmy adorowali Boga, który tak bardzo nas
kocha. W czasie adoracji będziemy się modlić o liczne
powołania do zakonów męskich i żeńskich. O godz.17.00
będzie Msza Św. za zmarłych wypominanych w naszej
świątyni.

7 II 2014 R. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy od godz.
16.00. Przed pierwszym piątkiem można się wyspowiadać
codziennie podczas nabożeństw. O godz. 7.00 i 17,00
Msza Św., a po niej nabożeństwo wynagradzające Sercu
Jezusowemu za grzechy całego świata.

8 II 2014 R. WIECZÓR BŁ. JANA PAWŁA II
W tym miesiącu wyjątkowo, ze względu na ferie
wieczór bł. Jana Pawła II, będzie w sobotę po pierwszym
czwartku. Zapraszamy serdecznie młodzież – szczególnie
studentów i maturzystów!

14 II 2014 R. ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA
I METODEGO

11 II 2014 R. ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ
Z LOURDES ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO - WIECZÓR Z MATKĄ
BOŻĄ DZIEKANOWSKĄ

W tym dniu, przypada święto Cyryla (826-869),
mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. W 1980 roku
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami
Europy. Jest to Dzień Modlitwy za Narody Słowiańskie.

LOURDES to dzisiaj wielkie sanktuarium maryjne.
Co zdarzyło się w tej małej wiosce we Francji u stóp
Pirenejów?
Dlaczego od ponad 140 lat świat pielgrzymuje tutaj,
by odnowić wiarę, zyskać nadzieję i odwagę w cierpieniu?
Odpowiedź jest prosta. Tutaj, w grocie Massabielle
w 1858 roku miało miejsce osiemnaście objawień Matki
Bożej. Maryja ukazała się 13-letniej prostej chłopskiej
dziewczynce Bernadetcie Soubirous. Część mieszkańców
miasteczka Lourdes przychodziła do groty i z wiarą

Św. Walenty
Również 14 lutego, tradycja wspomina świętego
Walentego, kapłana i męczennika (+ 269). Święty
Walenty od najdawniejszych czasów uchodził za patrona
epileptyków. Ponieważ jednak uczeni średniowieczni
traktowali stan zakochania jak rodzaj choroby
umysłowej, w tradycji kościelnej na Wyspach Brytyjskich
święty Walenty stał się patronem zakochanych.
Tradycja ta z czasem przyjęła się w Ameryce Północnej
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i stamtąd powróciła na kontynent europejski,
znajdując naśladowców. Doszły do tego także czynniki
ekonomiczne. Skoro mamy z tym nie zawsze korzystnym
zjawiskiem do czynienia także w Polsce, nadajmy mu
bardziej chrześcijański charakter.
Przypominamy zakochanym, że czas tak zwanego
„chodzenia ze sobą”, czy narzeczeństwa, jest pięknym
okresem danym po to, by jak najlepiej się poznać,
okazywać sobie miłość, ale nie na płaszczyźnie erotycznej,
zastrzeżonej dla małżeństwa. Przeżyty w czystości okres
przedmałżeński jest dobrą inwestycją w późniejsze
małżeństwo; warto o tę łaskę się modlić. Warto przy
tej okazji wspomnieć, że jeden z naszych dzwonów,
zabytkowy, nosi imię św. Walenty.

Chwała Ojcu...Kiedy skończyłam, dała mi znak, abym
się do niej zbliżyła, ale się nie ośmieliłam. Wtedy nagle
znikła”.
Siostra i koleżanka Bernadetty, gdy zobaczyły ją
klęczącą, zaczęły się z niej śmiać i dopytywać, co się
tutaj wydarzyło. Po usilnych namowach, w końcu
Bernadetta w tajemnicy opowiedziała im o ukazaniu się
tajemniczej, pięknej Pani. Oczywiście, jak to zazwyczaj
bywa, dziewczynki szybko wszystko wygadały i matka
Bernadetty zakazała jej chodzić do groty.
Bernadettę ogarnęła wewnętrzna potrzeba ponownego
pójścia do groty, na usilną prośbę matka zezwoliła jej na to
i 14 lutego dziewczynka udała się do groty z koleżankami.
Dziewczynki zabrały ze sobą różaniec i święconą wodę.
Bernadetta tak opisała kolejne spotkanie z piękną Panią;
„Zaledwie skończyłam pierwszy dziesiątek, ujrzałam
tę samą Panią. Natychmiast zaczęłam kropić ją wodą
święconą, mówiąc, aby została jeśli przychodzi od Boga,
a jeżeli nie – aby odeszła. Równocześnie przyspieszyłam
kropienie wodą. Pani uśmiechnęła się do mnie i pochyliła
głowę. Im więcej kropiłam, tym bardziej uśmiechała
się i potakiwała głową (…) Kiedy skończyłam różaniec,
postać znikła”.
Wokół Bernadetty narastała fala podejrzeń o
przywidzenia i konfabulacje. Matka kategorycznie
zabroniła jej wychodzenia do groty, ale już 18 lutego,
na prośbę bogatej i ciekawskiej pani Peyret, pozwoliła
Bernadetcie na pójście i znowu objawiła jej się piękna

21 II 2014 R. KORONKA DO
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W trzeci piątek lutego, o godz. 17.00 będzie Msza
św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego ofiarowaną
w intencji wszystkich naszych ofiarodawców; o
zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Dziekanowskiej dla nich i ich rodzin. POUCZENIE
PRZED CHRZTEM W TYM MIESIĄCU BĘDZIE W
DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA TJ. 14 II 2014R. O GODZ.
17.00

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ
W LOURDES
11 lutego obchodzimy święto Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, w dniu tym także szczególnie
pochylamy się nad ludźmi chorymi i cierpiącymi.
Bóg pragnie uratować świat przez Maryję. Ona sama
jest Matką Miłosierdzia dla każdego człowieka oraz
Pośredniczką Bożego przebaczenia i wszystkich łask
Bożych. Objawienia w Lourdes ukazują nam tę prawdę.
Objawienia NMP w Lourdes trwały od 11 lutego 1858
roku, a doświadczyła ich Bernadetta Soubirous, 11-letnia
chorowita dziewczynka, pochodząca z biednej rodziny
młynarza Franciszka i Luizy. 11 lutego Bernadetta wraz
z siostrą Antosią i koleżanką Joasią, udała się nad rzeką
Gave, aby nazbierać suchych gałęzi do palenia w piecu.
Przeprawiając się przez rzekę, obok groty Massabielle,
Bernadetta usłyszała szum wiatru i... zobaczyła
wychodzącą z groty piękną Panią. Tak potem o tym
zdarzeniu napisała: „Przecierałam oczy, zamykałam je,
otwierałam, lecz Pani wciąż stała na tym samym miejscu,
dalej uśmiechając się do mnie – aż zrozumiałam, że to
wszystko nie jest złudzeniem. Nie myśląc o tym, co robię,
wzięłam w ręce swój różaniec i uklękłam. Pani skinęła
głową na znak aprobaty i sama także wzięła do rąk
różaniec, który miała przewieszony przez prawe ramię.
Kiedy chciałam zacząć odmawiać różaniec i próbowałam
podnieść dłoń do czoła, rękę miałam jakby sparaliżowaną
i dopiero kiedy Pani się przeżegnała, ja mogłam zrobić to
samo. Jednak modliłam się sama, a Pani tylko przesuwała
paciorki różańca w palcach, nie mówiąc nic. Dopiero
na końcu każdej dziesiątki różańca odmawiała ze mną

Pani, która ją zapytała; „Czy będziesz uprzejma
przychodzić tu przez piętnaście dni?” Gdy usłyszała
pozytywną odpowiedź dziewczynki, powiedziała: „Nie
obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym”.
Kolejne objawienia miały miejsce w dniach 19 i 20
lutego, podczas których Matka Boża nauczyła Bernadettę
modlitwy, której treści ona nikomu nie ujawniła.
Podczas objawienia w dniu 21 lutego, NMP prosiła
o modlitwę za grzeszników, zaś podczas kolejnego,
siódmego objawienia, Bernadetta poznała trzy tajemnice
jej dotyczące, których także nie wyjawiła. Piękna
Pani poprosiła ją również o to, by przekazała księdzu
proboszczowi prośbę o wybudowanie kaplicy w miejscu
objawień. Ksiądz proboszcz nie wierzył w prawdziwość
tych objawień i polecił, aby Bernadetta zapytała piękną
Panią, jakie ma imię. Miało to być niejako testem
weryfikującym objawienia.
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Bernadetta wielokrotnie pytała o to piękną Panią
i dopiero 25 marca, w święto Zwiastowania, usłyszała
odpowiedź: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Biedna
dziewczyna nie rozumiała co to znaczy i przy tym
nie wiedziała, że cztery lata wcześniej papież Pius IX
uroczyście ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu
NMP. Kiedy ksiądz proboszcz dowiedział się od
Bernadetty, jak przedstawiła się piękna Pani, zaniemówił
z wrażenia, bowiem zrozumiał, że są to prawdziwe
objawienia Matki Bożej.
Wcześniej, podczas ósmego objawienia, Matka Boża
wzywała do pokuty i nawrócenia grzeszników. 25 lutego
Maryja wskazała Bernadetcie miejsce w grocie i kazała
jej „napić się z tego zdroju, a potem się w nim obmyć”.A
ponieważ nie było tam żadnego źródła, zaskoczona
dziewczyna zaczęła rozgrzebywać ziemię i nagle
wytrysnęła woda. Woda z Lourdes stała się znakiem,
poprzez który Bóg dokonuje uzdrowień fizycznych i
duchowych. Ten stan trwa do dzisiaj.
Pierwszym cudem było uzdrowienie kamieniarza
Luisa Bouriette, który odzyskał zdolność widzenia oka,
wybitego podczas wypadku. Potem następowały kolejne
cudowne uzdrowienia.
Dwa ostatnie objawienia miały miejsce w dniach 7
kwietnia i 16 lipca 1858 r.
Gdy wieść o cudownych objawieniach i uzdrowieniach
rozniosła się po całej Francji, tłumy ludzi zaczęły
przybywać do Lourdes. Równocześnie w prasie ukazały

milionów pielgrzymów, którzy doświadczają uzdrowienia
duszy i ciała.
Warte przypomnienia są słowa Bł. Jana Pawła II
podczas jego drugiej pielgrzymki do Lourdes. Ojciec
Święty wypowiedział wtedy znamienne słowa: „Oto
dotarłem do kresu mej pielgrzymki”.
AS

(w opracowaniu oparto się na materiałach
internetowych, m.in. na tekście ks. A. Trojanowskiego,
opublikowanego na portalu Adonai.pl)

PERŁY CIERPIENIA
Większość ludzi uwielbia takie widoki. Oto rajska
plaża na wyspie, gdzieś na środku oceanu, zasypana
bielutkim, koralowym piaskiem. Opodal kilkanaście
palm kokosowych o zwisających liściach, co jakiś czas
poruszanych ciepłymi podmuchami wiatru. Złote słońce
nadające każdej skórze kolor bursztynu. Cisza kołysana
jedynie szumem fal. I wreszcie otwarta przestrzeń
lazurowego oceanu. Po prostu raj na ziemi. W tym raju
pojawiają się zainscenizowane postacie ludzkie: zawsze młode, zawsze urzekające - porcelanowym uśmiechem,
zawsze- beztroskie. To jakby antyczni herosi; nieco
wyobcowani z rzeczywistości, lekko stąpający po
plaży i pląsający w spienionej wodzie. Fantastycznie
wyreżyserowany obraz doczesnego, reklamowanego
szczęścia. To szczęście pociąga, lubimy więc o takowym
pomarzyć. Niestety mijający czas przywołuje do realiów
codzienności, czy nam się to podoba, czy też nie, życie
naznaczone jest piętnem cierpienia. Niekiedy omija nas
ono bezpośrednio, godząc w znajomych lub innych ludzi,
z którymi bratamy się wtedy instynktownie. Zdarza
się jednak i tak, że oścień cierpienia trafia niechybnie
w nasze serce, a wtedy perspektywa życia staje się
wielką niewiadomą. Śmierć, choroby i nieszczęścia
zawsze rodzą pytanie o sens ich istnienia w historii
ludzkiego bytu, skłaniając nisko nasze głowy w geście
pokory, wobec tajemnic niezmierzonych. Biblijna
geneza cierpienia wiąże się nierozerwalnie z grzechem.
Jednak nawet starotestamentalny Hiob, doświadczony
wszelkimi udrękami, nie poznał jej ostatecznego sensu.
Pozostał jedynie wierny Bogu. Także Jezus z Nazaretu nie
wyjaśnia tej tajemnicy cierpienia. On przede wszystkim
bierze je na siebie w drodze na Golgotę, zaś udręczonego
podążającego w ślad za NIM, traktuje jak przyjaciela.
Cierpienie- samo w sobie odstręcza, rodzi strach,
kojarzy się ze złem. Dopiero ludzkie współcierpienie z
Odkupicielem, przemienia ból i łzy w drogocenny skarb
przysparzający duchowej mocy. Taki skarb powstaje
jednak tylko w szlachetnej duszy. Aby ująć taką przemianę
metaforycznie, warto powrócić do wizerunku koralowej
wyspy w tropikach. Bogactwo podwodnego życia w takich
siedliskach kipi nadzwyczajną różnorodnością form,
kształtów i barw. Wszak to podmorskie „rajskie ogrody”.
Szczególną uwagę warto poświęcić pewnym małżomperłopławom. Ich miękkie ciała osłonięte są skorupami,
z zewnątrz są one chropowate i nieefektowne, jednak ich
wnętrza wyścielane są srebrzystą masą perłową, mieniącą

się artykuły pełne ironii i kpin (skąd my to znamy?).
Mer miasta uznał miejsce objawień za „nielegalne
miejsce kultu religijnego”. Mimo tego ludzie tłumnie
tam przybywali. Sytuacja diametralnie się zmieniła po
cudownym uzdrowieniu syna Napoleona III – nakazano
otworzenie pielgrzymom dostępu do groty.
18 stycznia 1862 roku biskup Laurence wydał dekret
uznający nadprzyrodzony charakter objawień w Lourdes.
Bernadetta wstąpiła w roku 1866 do Zgromadzenia
Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Nevers i pozostała
tam do śmierci (16 kwietnia 1879 r.). W 1925 r. została
beatyfikowana przez papieża Piusa XI, zaś w 1933 r.
- została włączona w poczet świętych. Nienaruszone
rozkładem ciało Świętej znajduje się w kaplicy klasztoru
w Nevers.
Lourdes
stało
się
światowym
centrum
pielgrzymkowym. Każdego roku przybywa tam około 5
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wydaje się być prosta: jest dobra i pożądana, gdy potrafi
‚budować’; godna potępienia, gdy ‚niszczy’ człowieka.
Niestety postęp elektroniki coraz więcej w świat piękna,
jakim jest muzyka i śpiew, wprowadza wiele kiczu i
beznadziejności! Każdy muzykolog powie, iż od zarania
dziejów muzyka była wykorzystywana do okazania
swoich emocji oraz zamanifestowania swoich poglądów.
Muzyka służyła do uspakajania się oraz do zabawy.
Dlatego też coraz bardziej rozpowszechnia się kierunek
studiów nazywany muzykoterapią! Wyniki badań jakie
przeprowadzają studenci są jednoznaczne – muzyka ma
wpływ na człowieka na jego emocje, uczucia, ale również
na to co robi, co czyni, co myśli! Zatem muzyką można

się w słońcu wszelkimi kolorami. Kiedy między skorupę,
a ciało perłopława dostanie się choćby ziarenko piasku,
małża zaczyna się bronić przed niewygodą, a potem
bólem. Ziarenko przeszkadza, ugniata, odbiera chęć do
życia. Sprytne zwierzątko powoli i systematycznie otacza
intruza opalizującą otoczką z masy perłowej, tej samej,
która zdobi jego wnętrze. W ten sposób stopniowo
buduje…. Perłę. W takich okolicznościach powstaje
klejnot ceniony przez wszystkie cywilizacje świata.
Klejnot to wielkiej godności, skoro od wieków trafia
do koron, którymi Kościół przyozdabia skronie Maryi i
Dzieciątka Jezus w najcudowniejszych Ich wizerunkach.
Po prostu skarb! Czy to nie zaskakujące, że biorąc do
ręki harmonijną, lśniącą kuleczkę – perłę, dotykamy
swoistego zapisu cierpienia małża?
To co budzi w nas estetyczny podziw dla piękna
natury, jest w tym przypadku zmaterializowaną historią
wieloletnich zmagań perłopława z jego przeznaczeniem.
W pewnym sensie darmowo doświadczamy jego ofiary,
co więcej perła jest dowodem, że udręka która ją zrodziła
może emanować olśniewającym, perlistym blaskiem.
Cierpienie zachodzące w sercu człowieka i odbierające
siły organizmowi jest w istocie niepożądanym
„ciałem obcym”. Dopiero wpisane w mękę Chrystusa
podążającego na jerozolimskie Wzgórze Czaszki
nabiera duchowej mocy i zbliża do źródła łaski – krzyża
Zbawiciela. Dopiero tam i tylko tam wszelkie cierpienie
znajduje sens. Wtedy też każda perła ludzkiego cierpienia
staje się świadectwem życia jej posiadacza. Dowodzi jego
niezłomnej wiary, całkowitej ufności Bogu i niegasnącej
nadziei. Tę nadzwyczajną perłą można dedykować
samemu Odkupicielowi, aby niejako wkomponował
ją w wielki wieniec ofiar odkupieńczych zespolonych
z Jego męką. Można też ofiarować współbraciom w
wierze jako klejnot – modlitwę. Człowiek uświęcony
cierpieniem, pielęgnuje powierzoną mu perłę, aby swym
nadprzyrodzonym blaskiem pociągała tych, którzy
na razie kontemplują ból. O cierpieniu zawsze lepiej
rozmyślać gdy jest daleko. O cierpieniu zawsze łatwiej
pisać, niż je z pokorą przyjąć. Przemienić zaś cierpienie
w drogocenną perłę to milowy krok ku świętości.

dla człowieka i jego życia zrobić wiele dobrego, ale
również bardzo dużo złego!
Od zarania dziejów muzyka była wykorzystywana
również do chwalenia Boga! W bardzo wielu miejscach
czytam o tym, że chwalono Pana pieśnią lub za pomocą
różnych instrumentów! Ci którzy wierzą i wychwalają
Boga, używają do tego muzyki! Niestety szatan też
muzykę wykorzystuje do swoich potrzeb i w dzisiejszym
świecie tworzy się muzykę, która ma za zadanie ogłupić
człowieka i zniewolić. Ta muzyka przez środowiska
chrześcijańskie nazywana jest SATANISTYCNĄ!
Profesor Simone Morabito należy do najwybitniejszych
włoskich psychiatrów. Został nominowany do Nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny przez Instytut Naukowy
w Paryżu. W swojej książce „Psichiatra all’inferno” pisze
między innymi o wpływie satanistycznej muzyki rockowej
na psychikę człowieka. Od przeszło 30 lat prof. Morabito
zajmuje się badaniami naukowymi zarówno w dziedzinie
psychiatrii, jak i chorób wewnętrznych. Przychodzą do
niego młodzi ludzie z prośbą o pomoc i leczenie. Wielu z
nich było niegdyś wspaniałymi uczniami, ale w pewnym
momencie ich życia nastąpiło u nich duchowe i psychiczne
załamanie. Stracili chęć do życia, pracy i nauki, ich wola
została osłabiona, a inteligencja przytępiona; stali się
znerwicowani, przygnębieni, zarażeni pesymizmem i
brakiem wiary w siebie. Nie mają żadnej inicjatywy, są
niezdecydowani, szybko się męczą i nie są zdolni do
podjęcia codziennego trudu nauki czy pracy. Morabito
odkrył, że kryzys w ich życiu rozpoczął się w chwili,
gdy regularnie zaczęli uczęszczać na dyskoteki i na
okrągło słuchać ciężkiej muzyki rockowej oraz metalu,
która zawiera treści satanistyczne (często ukryte w tzw.
podścieżkach).
Profesor stwierdza, że muzyka jest narzędziem
komunikacji zdolnym do kształtowania myślenia,
zachowań i postaw osób, które jej słuchają. Przekazuje ona

Olcha

Muzyka a grzech
Ten artykuł jest odpowiedzią dla wielu młodych
ludzi pytających o to, jakiej muzyki słuchać, by nie
obrażać Bga! Nie jest nowością twierdzenie, że muzyka
wpływa na nastroje ludzi, ‚łagodzi obyczaje’, posiada
moc ‚kształtowania duszy’. Człowiek reaguje na utwory
muzyczne emocjonalnie. One wprowadzają go w stan
napięcia i oczekiwań, z których z kolei wyzwalają,
wywołując reakcje emocjonalne w formie budzących
się przy muzyce i rozwijających się równolegle z nią:
uczuć, odczuć i wzruszeń. Muzyka potrafi wywołać
określone reakcje patriotyczne, pobożne, wzniosłe lub
bluźniercze, wulgarne, destrukcyjne. Ocena muzyki
łączy się zawsze z odpowiedzią na pytanie: czemu ona
służy i jakie skutki wywołuje w człowieku? Zasada
6
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do ludzkiej podświadomości nowe idee, które człowiek
przyjmuje za swoje, nie zdając sobie sprawy z tego, jak
bardzo są one szkodliwe i niebezpieczne. Muzyka o
treściach antychrześcijańskich i satanistycznych niszczy
w człowieku instynkt samozachowawczy, który jest
niezbędny do normalnego życia. Treści wielu piosenek,
takich jak np. Highway to heli (Autostrada do piekła),
Die young, die pretty (Umrzyj młodo, umrzyj piękny),
Destroy yourself (Zniszcz siebie), The suicide solution
{Rozwieraniem jest samobójstwo), jawnie zachęcają
do popełnienia samobójstwa, do oddania się na służbę
szatanowi. Nic dziwnego, że u ludzi słuchających takiej
muzyki myśl o samobójstwie staje się czymś obsesyjnym.
„Dla nas, psychiatrów - pisze Morabito - muzyka rockowa
o satanistycznych treściach jest jak śmiercionośna
trucizna, która działa powoli i skutecznie”. W ostatnich
latach w USA 5000 młodych ludzi odebrało sobie życie.
Jestem pewien, że jedną z najważniejszych przyczyn tych
samobójstw była zachęcająca do odebrania sobie życia
satanistyczna muzyka rockowa.
Profesor Morabito, który uczestniczył w setkach
egzorcyzmów przeprowadzanych przez kapłanów
odznaczających się wielkim doświadczeniem i
świętością, stwierdza: „Istnieje misterium iniquitatis
(tajemnica nieprawości), istnieje szatan, nieprzyjaciel
wszystkich, i żadna koncepcja psychoanalityczna czy z
innej dziedziny nauki nie może temu zaprzeczyć, chyba
że naukowiec ma złą wolę. »Contra factum non datur
argumentum« - przeciwko faktom nie ma argumentów.
Nauka musi poddać się oczywistości: szatan istnieje, jest
wśród nas, nieustannie zwodząc ludzi i zniewalając tych
wszystkich, którzy przez grzech dobrowolnie poddają się
jego panowaniu”. Podczas egzorcyzmów mocą Chrystusa
szatan jest zmuszony do ujawnienia swojej obecności w
sposób namacalny.
Na koniec trzeba powiedzieć, iż samo słuchanie
muzyki nie jest grzechem – lecz jeśli ona ma treści
antychrześcijańskie lub autor i wykonawca jawnie
opowiada się przeciw naszej wierze, my słuchając takiej
muzyki też występujemy przeciw Bogu, a to jest grzech
ciężki!

m.in.: „Ideologia gender stanowi efekt trwających od
dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno
zakorzenionych w marksizmie, promowanych przez
niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną.
Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z
rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury
człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia

społecznego i że liczy się przede wszystkim płeć
kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i
definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych.
Według tej ideologii, człowiek może siebie w dobrowolny
sposób określać: czy jest mężczyzną, czy kobietą, może
też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To
dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś
jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo
zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu
rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o
charakterze
homoseksualnym.
Niebezpieczeństwo
ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko
destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i
relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego.
Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w
stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim
zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społecznozawodowym. Próba zrównania różnego typu związków
jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa
jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na
małżeństwie zbudowanej”.
W Polsce, w kilku placówkach naukowych są
prowadzone studia gender, które legitymizują status
naukowy tej ideologii. Ks. dr Mariusz Sztaba z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego jednoznacznie potwierdza,
że „gender” to nie nauka, a jedynie światopoglądowe
infekowanie polskich uczelni destrukcyjną kulturowo
ideologią. W komentarzu (ND, 8.01.2014) pisze m.in.:
„ Gender jako pojęcie wieloznaczne, o nieokreślonej
treści i zakresie, pragnące ogarnąć całość życia zarówno
indywidualnego, jak i społecznego, nie może być teorią
naukową, ewentualnie stanowi słabą hipotezę (…)
Gender to ideologia będąca utopijną wizją człowieka bez
natury i płci biologicznej. (…) Gender to nie problem
akademicki, ale wysoce ideologiczny. A zadaniem
naukowców jest zdemaskowanie tego ideologicznego

Ks. Łukasz Michalczewski

„FILOZOFIA GENDER” - CO TO
TAKIEGO JEST?
Ostatnio w prasie, radiu i telewizji coraz częściej
słyszymy o tzw. „filozofii gender”. Media, które ją promują
zachwycają się wprost jej założeniami, zaś ośrodki, w
tym państwowe, oraz grupy wpływu usiłują wejść do
przedszkoli, szkół i uczelni, by propagować i wprowadzać
w życie tę ideologię.
Na początku, powiedzmy jednoznacznie: „gender” to
kolejna, niezwykle groźna inicjatywa wrogów Kościoła,
która ma uderzyć w chrześcijański model rodziny. W
Liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny – 29
grudnia 2013 r. – polscy biskupi, w sposób jasny i
zdecydowany, odnieśli się do „filozofii gender”, pisząc
7
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mutanta i uchronienie przed nim współczesnego
człowieka”.
W sposób bardzo dosadny i jednoznaczny ocenił
„ideologie gender” ks. bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz
kielecki, w Liście pasterskim o rodzinie, pisząc m.in.:
„Chcę dziś powiedzieć ojcom rodzin, że na nich
spoczywa obowiązek obrony dzieci i żony. Kto będzie
bronił życia, gdy kobiety jednoczą się w feministyczne
organizacje, by wyzwolić się z macierzyństwa, by mieć
swobodę usuwania ciąży? Kto będzie bronił życia, gdy
szeregi współczesnych Herodów i Herodiad, także
w Polsce, gardzą życiem dziecięcia? Ten obowiązek
spoczywa na was, ojcowie. Święty Józef mówi: – Ojcowie!
Stańcie w jednym szeregu, by bronić rodziny. Ojcowie
wszystkich rodzin sakramentalnych i bez sakramentu!
Stańcie razem w obronie rodziny przed współczesnym
Herodem, który nosi imię: ideologia gender. Gazety
piszą, dziennikarze w telewizji przekonują, że ludzie
Kościoła są przewrażliwieni. Arcybiskup Michalik na
niczym się nie zna. Arcybiskup Hoser z Warszawy nie
potrafi rządzić diecezją. A w ogóle biskupi i księża to
pedofile i niedouczeni. Genderyzm jest przecież studium
nad płcią, nad równością mężczyzn i kobiet.
Nie wolno okłamywać społeczeństwa. Kościół ma
obowiązek odsłaniać kłamstwo, obłudę, złe intencje
teorii sprzecznej ze zdrowym rozsądkiem, niszczącej
wartości leżące u podstaw kultury Europy, chęć
zbudowania nowego ładu na fundamencie płci i seksu.
(…) Nie myślmy, że to jest papierowa teoria. Nasze
władze oświatowe zaczynają wprowadzać tę teorię
w życie. Na Śląsku wyrzucono z przedszkola trójkę
dzieci, których rodzice nie zgodzili się na równościowe
seksualne wychowanie przedszkolaków, na przebieranie
chłopców za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców.
(…) To nie jest tylko teoria. Zaczyna się walka. 5 grudnia
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na wykład
pt. „Gender – dewastacja człowieka i rodziny” wkroczyli
zwolennicy feministek i genderyści, by przerwać
prelekcję. Na biurko wskoczył młody mężczyzna ubrany
w złotą sukienkę, wykrzykując: „Zapraszamy wszystkich
na rozpad rodziny”.
Święty Józef wraz z Maryją bronią Jezusa przed
szalonym Herodem. - Rodzice! Brońcie dzieci przed
okrutnym współczesnym Herodem. Macie do tego
prawo! Kto daje dzieciom jeść? Partia? Koalicja? Kto
kupuje ubrania? Ministerstwo? Kto kupuje książki,
pomoce naukowe? Dziennikarze, lobbyści? Kto płaci
w Polsce podatki? Czy niewierzący obywatele? Kto
jest pracodawcą w szkole podstawowej, w gimnazjach,
liceach?Czy nie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci?
Czy nie są ojcami i matkami? Naśladujcie św. Józefa.
Gdy obronicie rodzinę – obronicie Ojczyznę, obronicie
Betlejem, gdzie narodził się Bóg Człowiek”, (Niedziela, nr
2, 12 stycznia 2014 r.).
Każdy rozumny człowiek może wyciągnąć
wnioski. Idźmy za głosem naszych pasterzy, którzy w
zakończeniu swojego Listu napisali: „W święto Świętej
Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin
chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych
i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej
woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą
służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie.

(…) Apelujemy także do instytucji odpowiadających za
polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych,
choć bardzo głośnych, środowisk, dysponujących
niemałymi środkami finansowymi, które w imię
nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów
na dzieciach i młodzieży. (...)Wszystkich wierzących
prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin
oraz wychowywanych w nich dzieci. (…) Módlmy
się także o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi
obrońcami prawdy”.
Na koniec, przytaczamy w całości odpowiedź ks.
dr. hab. Dariusza Oko z Papieskiego Uniwersytetu Jana
Pawła II w Krakowie, na jedno z pytań dziennikarza
z wywiadu opublikowanego w „Naszym Dzienniku”
(ND, 30 grudnia 2013 r.): „Co zrobić, by obudzić
polskich rodziców, by byli bardziej czujni wobec prób
deprawacji dzieci?”. A oto odpowiedź: „Dociera do
mnie coraz więcej sygnałów z całej Polski, że rodzice
zaczynają się budzić, powstaje ogólnopolska koalicja
obrony przed szaleństwem gender. Rodziców pobudza
się do działania najlepiej przez informację, jakim
śmiertelnym zagrożeniem dla ich dzieci są genderowi
seksdeprawatorzy i temu też najlepiej służy wspaniały
list Episkopatu. Odgrywa on niezastąpioną rolę, ale
trzeba kontynuować edukację według jego wytycznych.
Doskonale powinno jej służyć studiowanie jego dłuższej
wersji przeznaczonej do pracy duszpasterskiej oraz
innych materiałów krytycznych wobec gender. Ale potem
trzeba przejść do zaangażowania w rady rodzicielskie
szkół i przedszkoli, aby pilnować, czy nie usiłuje się tam
realizować programu gender wbrew woli rodziców, co
jest sprzeczne z Konstytucją. Trzeba też angażować się
w pracę samorządów lokalnych i politykę krajową, by
nie dopuścić do powstania w naszym kraju genderowej
dyktatury. W nadchodzących kolejnych wyborach
trzeba sprawdzać polityków, czy przypadkiem nie chcą
popierać tej ateistycznej ideologii. Praca wychowawcza
rodziny i Kościoła jest jak hodowanie pięknych kwiatów
w ogrodzie, natomiast ideologia gender jest jak szambo,
które ten ogród może zalać i zniszczyć. Trzeba zrobić
wszystko, by obronić przed tym dzieci, by do tego nie
dopuścić”.
AS

To jest ktoś!

Ja jestem Traugutt
Miał dwa lata, gdy zmarła mu mama Alicja.
Wychowała go babcia Justyna.
Był dobry z matematyki i języków obcych.
Maturę zdał ze złotym medalem.
„Musisz być oficerem - będziesz Polsce potrzebny” mawiała często babcia.
Do Akademii w Petersburgu Romualda nie przyjęli.
Skończył szkołę saperów w Żelechowie.
„Słuchaj przystojniaczku, ty powinieneś iść na księdza”
-podśmiewali się koledzy z bursy.
Romuald modlił się każdego wieczora przy swoim łóżku.
Codziennie czytał Pismo Święte.
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nawet w czasie bitwy pod Sewastopolem
nocami modlił się w namiocie
i czytał Pismo Święte.
„Durak!” – mówili rosyjscy żołnierze.
Zakochał się w Ance Pikiel z Kapitulnej.
Anka była protestantką.
Patrząc na postępowanie narzeczonego,
złożyła wyznanie wiary u kapucynów na Miodowej.
„Romek – ja to robię dobrowolnie, pamiętaj!”
Przed ślubem oboje odprawili rekolekcje.
Zamieszkali z babcią w Żelechowie.
Rok 1859 był dla pana pułkownika rokiem żałoby.
Mieszkał wtedy w Petersburgu
jako wykładowca szkoły wojennej.
W tym roku umarła ukochana babcia,
dwoje najmłodszych dzieci i żona.
„Boże miłosierny, bądź im miłościwy, a mnie wspieraj!” –
zapisał w swej książeczce do nabożeństwa.

rzeką krwi naszej popłyną inni ku wolności...”
Codziennie modlił się na kolanach w kościele św.
Aleksandra.
„Nie pamiętam, czy kiedy opuściłem
Mszę Świętą w niedzielę” mówił Traugutt (mieszkał wtedy przy Smolnej).
„Ojcze Święty – pisał Traugutt do Piusa IX. Chwyciliśmy za broń
dla odpędzenia nieprzyjaciół wiary katolickiej
nasze krainy niszczących,
nasze świętości depczących...
Otocz naszą sprawę opieką Twojego pasterskiego serca”.
„Wzywam wszystkie narody do modlitwy za Polskę!” –
wołał wtedy Ojciec Święty.
Powstanie gasło.
„Uciekaj stąd, aresztują Cię!” – prosili przyjaciele.
„Jestem naczelnikiem odpowiadającym za Naród...
Nie o mnie tu chodzi!”

Chciał nawet wstąpić do klasztoru.
Ojciec kapucyn przypomniał mu testament babci:
„Będziesz Polsce potrzebny!”
Córka tak pisze o ojcu:
„Tatuś urządził na górze w pokoiku gościnnym kaplicę.
Był tam ołtarzyk, obraz Matki Bożej, świece.
Tatuś zabierał nas tam co wieczór na rodzinny pacierz.
W niedzielę, gdy nie mogliśmy jechać do kościoła,
Tatuś gromadził wszystkich domowników
i czytał modlitwy.
Tatuś zawsze rano modlił się z mamą.
W maju zabierał nas wszystkich na majowe.
Pamiętam, jak brał nas na kolana,
uczył katechizmu i historii świętej.
W styczniu 1963 Warszawa się zbroiła.
Romuald nie włączył się do powstania,
nie wierzył w jego powodzenie.
W maju Mitraszewski upadł na kolana i prosił:
„Romku, ratuj Polskę!”
Romuald przystąpił do spowiedzi i Komunii Świętej,
pożegnał rodzinę
i wbrew nadziei
objął dowództwo oddziału pod Kobryniem.
„Żołnierze, bracia!” mówił do powstańców Nie na podboje idziemy, ale na odbiór
wydzieranego nam dobra Boskiego.
Dobrem Boskim jest wolność.
Wygraną będzie ocalenie duszy narodu.
Jeżeli przegramy

11 kwietnia o północy policja aresztowała Traugutta.
Do 18 maja maltretowano go na Pawiaku.
Nikogo nie zdradził.
Całą odpowiedzialność za Powstanie brał na siebie.
Zdradzili go: Goldmen, Morawski i Przybylski.
Na sali rozpraw Morawski upadł u stóp Traugutta
i prosił o przebaczenie.
„Niech ci Bóg przebaczy, ja już ci przebaczyłem”.
Miał wyrzut:”...a jednak zastrzeliłem człowieka”.
Na stokach cytadeli Rosjanie wystawili okazałe podium
z pięcioma szubienicami.
5 sierpnia od rana zbierali się warszawiacy.
Było ich ponad 30 tysięcy. Przywieziono skazańców.
„Który z was jest Traugutt?” - zapytał policmajster.
Wzniósł obiema rękami krzyż w górę i odpowiedział:
Ja jestem Traugutt!”
Płacz, krzyk, śpiew - modlitwa „Boże, coś Polskę”
a carska orkiestra grała walca „Na stokach Mandżurii”
Złożył ręce, wzniósł oczy do nieba.
Modlił się, ucałował krzyż.
Miał 38 lat.
Nie ma grobu Traugutta.
W miejscu stracenia stoi krzyż.
Warszawiacy mówią - krzyż Traugutta.
Ja jestem Traugutt!
Ty to jesteś Ktoś, Naczelniku!

Ks. Tymoteusz
(Znalezione w internecie)
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siłach, radośnie podskakując, na Plac Św. Piotra. Przed
bazyliką oznajmia rodzicom, że jest głodny. W takim
stanie wraca do Polski, ku zdziwieniu lekarzy… Minął
kolejny rok, gdy mama Dawida zadzwoniła do Rzymu, by
poinformować Postulację o zgonie syna: Ale ja nie jestem
zła na Pana Boga, że zabrał mi Dawida, jestem wdzięczna
Janowi Pawłowi II, że podarował mu dodatkowy rok
życia… Wiara jest łaską, uwierzyć w nieskończoną bożą
miłość to nie lada wyzwanie, to dar, który wielu przyjęło
spoglądając na schorowanego Jana Pawła II, czy też jego
trumnę. I dlatego teraz piszą do Niego listy, powierzając
mu swoje troski, radości, prosząc o pomoc, sądząc, że „
Z okna niebieskiego widać lepiej i On wie, co dla nich
jest najlepsze. Przed grobem Świętego Papieża Polaka w
kaplicy św. Sebastiana, w watykańskiej bazylice, dokonuje
się wiele nawróceń: „Jego śmierć wydaje owoce” czytamy
w listach nadesłanych do Postulacji.

Niewidzialne uzdrowienia
za sprawą Jana Pawła II
27 kwietnia Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym
kościoła katolickiego, przyczyniły się do tego liczne
świadectwa o Jego świętości oraz uzdrowienia. Kiedy
myślimy o łaskach, które spływają na nas z dobroci Pana,
natychmiast mamy na myśli namacalne, widoczne dla
oka cuda… Ale za sprawą Jana Pawła II zdarzyło się wiele
uzdrowień duchownych, tych niewidzialnych.
25 kwietnia 2005 roku Dino trafił do szpitala, miał
zawał. Lekarze zapowiedzieli początek końca, nie rokowali
powrotu do zdrowia, bo stan był ciężki. Dino całe życie
trzymał się z dala od Boga, to jego obwiniał za swoje
kalectwo. Urodził się jako dziecko niepełnosprawne,
podczas porodu lekarz używając kleszczy porodowych,
spowodował paraliż jego kończyn. Kiedy znalazł się
w szpitalu jako 55-latek świadomy swojego stanu,
niespodziewanie zwrócił się do swojej siostry z prośbą,
aby ta, gdy on umrze urządziła mu pogrzeb w kościele.
Siostra nie mogła uwierzyć w to, co słyszy, natychmiast
podjęła temat: „Jeśli chcesz aby twoją trumnę
wprowadzono do kościoła, przed śmiercią przynajmniej
musisz się wyspowiadać…” Dino natychmiast wzywa
kapelana. Podczas rozmowy z nim wyznaje: Ojcze, ksiądz
wie, od kiedy ja wierzę, od dnia śmierci Jana Pawła II
widziałem jak on znosi swoje cierpienie aż do końca,
uwierzyłem, że i ja pójdę do domu Ojca. Po dziesięciu
dniach Dino umarł, odszedł w łasce uświęcającej.
Jan Paweł II wielki człowiek, przekazał nam swoją
ogromną wiarę i swoją chorobę, którą znosił z taką
godnością, dał przykład wszystkim chorym – napisała
siostra zmarłego Maria Luigio w liście, wysłanym na
adres Postulacji i Kanonizacji Jana Pawła II, świadcząc o
jego świętości…
Pewna mama oczekiwała na narodzenie swoich
córeczek, ciąża od początku była zagrożona. Dziewczynki
nie tylko były bliźniaczkami, ale siostrami syjamskimi.
Lekarze namawiali matkę, by przeprowadziła aborcję,
jednak ta trwała w swoim postanowieniu, by urodzić.
Dziewczynki urodziły się na kilka dni przed śmiercią Jana
Pawła II i żyły jedynie pół godziny, był to wystarczający
czas, by je ochrzcić. W swoim świadectwie wielkiej wiary
matka napisała: „Moje córeczki są hymnem miłości,
jestem przekonana, że wraz z Matką Boską czekały na
papieża u bram raju, przygotowawszy mu tam tron”.
Niezwykłym jest list mamy Dawida, który cierpiał
na raka nerek. Niestety nie było już dla niego ratunku.
Jego mama postanowiła zawieść go na grób Jana Pawła
II, chociaż Dawid w zrezygnowaniu tłumaczył: „Już
nie mam wiary w to, że wyzdrowieję”. „Właśnie po
wiarę pojedziesz do Rzymu” – mama postawiła sprawę
jasno. Dawid podróżuje na leżąco, jest karmiony przez
kroplówkę. Do Grot Watykańskich, gdzie wówczas
było złożone ciało Jana Pawła II, Dawid niesiony jest
na rękach, cała rodzina uklękła, ale już nie proszą o
cud… Z zupełnym oddaniem powierzają Dawida Bogu:
„Bądź wola Twoja…” I zdarzyła się rzecz niesłychana.
Dawid z Grot Watykańskich wychodzi o własnych

Dla Matczynego Królestwa przygotowała
Olcha

Chrystus drogą, prawdą
i życiem (J 14.6)
Wiara jest Bożym darem, są ludzie, którzy poświęcili
wiele lat na poznanie Chrystusa. Przeczytali wiele książek,
przeprowadzili niejedną rozmowę z księżmi, a ciągle
nie potrafią w Chrystusa uwierzyć. Czują, że Chrystus,
który zachwyca i porywa, który rozpala swoją miłość
w tysiącach serc, ciągle jeszcze nie jest ich Chrystusem.
Nieraz przychodzi do nas, staje przed nami i czujemy
Jego boski oddech, czasem dzieje się to nawet wtedy,
gdy robimy wszystko, aby drogę do Niego zamienić w
rumowisko nie do przebycia, tak jak było w przypadku
Szawła. Wypowiedział on śmierć Chrystusowi nie tylko w
swoim sercu, ale i w pamięci wszystkich, którzy w Niego
uwierzyli. Kiedy wydawało się Szawłowi, że jest już bliski
zwycięstwa, kiedy cieszyły go strach, trwoga, pojawiające
się na twarzach chrześcijan na samo wspomnienie jego
istnienia, Chrystus powalił go z konia pod murami
Damaszku i nakazał mu zanieść swoją ewangelię do
Grecji, Rzymu i małej Azji. „Ja jestem Jezus, którego
ty prześladujesz” (Dz. 9.4) Widzimy później SzawłaPawła przemienionego , który niegdyś żył w nienawiści,
a który teraz w szaleństwie miłości do Chrystusa
trudzi się przemierzając ówczesny świat w apostolskich
podróżach, by w końcu w Rzymie oddać za Niego swoje
życie. Przeróżne są drogi, które wiodą człowieka do
głębszego poznania Boga wszystkich nie znamy, ale jest
jedna, dzięki której na pewno Go odszukamy – droga
modlitwy. Wychowano mnie na pogankę – wyznaje
młoda kobieta z Syonu we Francji. Byłam wprawdzie,
dzięki staraniom babci u pierwszej komunii św., ale
bardzo szybko Chrystusa dziecinnych lat wywiał z mego
serca wicher młodości. Miałam 24 lata, kiedy Chrystus
stanął przede mną i zmusił mnie, abym zaczęła o Niego
wypytywać. Kupiłam więc ewangelię, czytałam ją, ale
przede wszystkim modliłam się zawsze w ten sam sposób
„Chryste jeżeli naprawdę jesteś Synem Bożym, daj mi
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łaskę wiary, abym mogła w Ciebie uwierzyć”. Po kilku
miesiącach męczarni i mojej modlitwy Chrystus stanął w
centrum mojego młodego życia. Dziś jestem szczęśliwa,
wierzę w Jego posłannictwo, wierzę, że jest Synem Bożym,
że naprawdę stał się człowiekiem i przez swoją śmierć
prowadzi nas ku zmartwychwstaniu. Jeżeli przychodzimy
do kościoła, jeśli się modlimy, jest to znak, że jest On
naszym Chrystusem. Podczas modlitwy różańcowej
przed cudownym obrazem Matki Bożej każdy z nas musi
sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: „Czy mój
Chrystus jest prawdziwym Chrystusem i czy stoi On w
centrum mojego życia?” Może jest to ciągle ten barwny
Chrystus z obrazków dla przedszkolaków, dziecinny i
infantylny. Może to ciągle ten Chrystus tak nieśmiały
wobec ciebie, że korzystając z tego robisz wszystko, na
co masz ochotę i wszystko co Ci się podoba? Może to
Chrystus pobłażliwy, który ze słodkim uśmiechem staje
przed tobą i właściwie niczego nie żąda?
W ciągu 20 wieków historii Kościoła powstało
wiele herezji, ludzie podejmowali wiele wysiłków,

wiary św. Piotra, który nad jeziorem Genezaret czynił Mu
swoje wyznanie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”
(Mt 16.16)
Opr. Olcha

Czym jest ikona?
Pielgrzymując po terenach Polski południowej i
wschodniej często spotykamy na naszym pielgrzymim
szlaku cerkwie prawosławne i grekokatolickie.
Wstępujemy do nich z szacunkiem, podziwiając ich
wystrój. Ikony i ikonostasy przyciągają nasze oczy, są
naprawdę piękne, omodlone przez pokolenia, owiane
legendami. W Jarosławiu w cerkwi grekokatolickiej
modliliśmy się przed ikoną Matki Bożej Bramą
Miłosierdzia, którą koronował złotymi koronami
nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. W Kostomłotach pod
Terespolem w cerkwi grekokatolickiej spotkaliśmy
kapłana obrządku rzymskokatolickiego, który tam
pełni posługę z powodu braku kapłanów obrządku
grekokatolickiego. Studiował on w seminarium dwa
kierunki i podlega pod kurię kielecką, nosi strój
obowiązujący w kościele grekokatolickim. Jego parafia
liczy 178 osób, położona wśród łąk i lasów z rzadko
rozrzuconymi małymi, kolorowo pomalowanymi
domami. Jest to dla nas inny świat, inna kultura,
inne zwyczaje, ale warto tu przyjechać i widzieć to
wszystko na własne oczy, a przeżycia ze spędzonych
tu chwil pozostaną na długo w naszej pamięci. Dziś
chcę napisać o ikonach. Ikona, czyli sztuka sakralna
Kościoła wschodniego została dawno już odkryta na
zachodzie, wciąż jednak na jej temat utrzymuje się
wiele błędnych opinii, wynikających zapewne z naszej
odmiennej tradycji kulturowej. Przede wszystkim
zupełnie ahistorycznie, niektórzy łączą ikony z Rosją,
uznając je za kulturowe dziedzictwo wyłącznie tego
kraju, lub też za dziedzictwo Kościoła wschodniego,
nie mające nic wspólnego z Kościołem zachodnim. W
rzeczywistości, kiedy powstawały i rozpowszechniały
się pierwsze ikony (a było to w V-VI wieku), Kościół nie
był podzielony, przeciwnie był bardziej niż kiedykolwiek
jednoczony w walce z herezją. Ruś, która przejęła nową
religię w 988 roku, była ostatnim państwem, które
przyjęło chrzest z Bizancjum, zaś Kościół bizantyjski
był pierwotnie tylko jedną z diecezji, a jego niezwykła
sztuka stanowiła zaledwie wspaniałą odmianę w
ramach nurtu artystycznego. Ikony są więc kulturowym
dziedzictwem całego świata chrześcijańskiego. Przed
schizmą, która w 1054 roku w sposób nieodwracalny
podzieliła Kościół na zachodni i wschodni (określający
później się jako prawdziwie ortodoksyjny) ikony istniały
już od co najmniej czterech stuleci w całym świecie
chrześcijańskim, od Syrii po Egipt, od bizantyjskiego
wschodu po karoliński zachód. Nie wszyscy wiedzą, że
niektóre spośród najstarszych ikon pochodzących nawet
z włoskiego średniowiecza, zachowały się w Rzymie,
gdzie miał miejsce ich początek w twórczości Duccia
Oli Buoninsegna i Giotta. Są nawet tacy badacze,
którzy sięgają jeszcze dalej, chociażby do malowideł
naściennych w katakumbach, stanowiących nierzadko

aby pomniejszyć Jego rolę w życiu człowieka, aby
okaleczyć Go w jego bóstwie i człowieczeństwie. Kościół
energicznie walczył z herezjami, często ponosząc wielkie
straty. To, co działo się w historii kościoła na wielką skalę,
na mniejszą dzieje się w życiu każdego człowieka. Nasze
chrześcijaństwo jest często ośmieszane, poniewierane
nie dlatego, że w rządzie są ludzie, którzy nie wierzą, lecz
dlatego, że wielu z nich idzie przez życie z Chrystusem,
który śmieszy, irytuje, prowokuje do szyderstwa, bo to jest
Chrystus nieprawdziwy, przykrojony na nasz rozmiar, a
nie Ten prawdziwy z ewangelii. Musimy ciągle szukać
Chrystusa w swoim życiu, aby w końcu stanąć przed
Chrystusem prawdziwym, któremu zrobimy miejsce w
centrum naszego życia. Takie zadanie stoi przed nami
wszystkimi, a jest to zadanie na całe życie. Z modlitwą,
z różańcem, z ustawiczną prośbą na ustach, muszę
dożyć dnia, w którym stanę tak blisko Boga, że Jego
skarga stanie się moją skargą. Kiedyś jadąc pociągiem
pozwoliłam sobie na sondaż religijności. Przepraszam,
zwróciłam się do osoby siedzącej obok mnie – niech
pan mi powie coś o Chrystusie. Odpowiedź człowieka
pięćdziesięcioletniego była dziwna, ale znamienna
„Proszę pani, ja jestem człowiekiem wierzącym, ale
nie interesuję się tymi sprawami, idź pani do księży…”
Dopóki nie zainteresujemy się Chrystusem naprawdę,
dopóty nie uwierzymy , że jest ON naszym Bogiem.
W obecnych czasach stajemy przed wielkim zadaniem
– musimy swoją wiarę pogłębić, musimy ją oczyścić,
musimy z większą żarliwością pytać o ewangelię i czytać
ją. Musimy dzięki niej poznać prawdy, które do tej pory
są nam obce, musimy przed Chrystusem, stanąć w ogniu
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wręcz pierwowzory późniejszych tematów ikonowych
i stylu ich formy malarskiej. Kolejną nieścisłością jest
powszechna opinia, że ikona to po prostu obraz o
tematyce religijnej, wizerunek dewocyjny, podobny do
tych, które wypełniają kościoły i które umieszczamy
w domach, dla zamanifestowania naszej wiary, by
modlić się lub po prostu, by zadośćuczynić tradycji, czy
też upodobaniom. W rzeczywistości ikony nie mogą
być pojmowane wyłącznie w kategorii przedmiotów
artystycznych: zawierają w sobie znacznie więcej. Tym
natomiast co wyróżnia ikonę jest wyobrażająca się przez
obraz tajemnica Boga.
Czym jest ikona? W tradycji Kościoła wschodniego,
skodyfikowanej przez sobory, ikona jest „sakramentalnym
uczestnikiem Boga”, Jest ona miejscem, gdzie Bóg obecny
i dostępny jest łaską Jego nieskończonego miłosierdzia, a
także okazją by „dotknąć poły Jego płaszcza”. Aby pojąć

na deskach były malowane ikony), np. centralnie umieszczone
w każdej cerkwi oblicze Chrystusa nie ręką ludzką uczynione.
Nierukotornyj Acheitropajetos uobecnia jego samego dając
możliwość głębokiego i mistycznego przybliżenia się do Niego
i spotkania z Nim. Daje też możliwość zaczerpnięcia z Jego
darów i łask. I to za przyczyną mocy i światła Ducha Św,. wiecznie
uobecniającego się w ludzkiej rzeczywistości realną
obecność Stwórcy. Takie rozumowanie i przeżywanie
spotkania z ikonami, jest więc spotkaniem z Bożym
światłem, które wylewa się na człowieka. I tak też
rozumianej teologii ikony, płynie cały szereg wymogów
i zasad natury czysto artystycznej, Począwszy od tej,
że skoro powstały obraz ikonowy ma być miejscem
spotkania w mistyczny sposób z samym Bogiem, to
już sam próg jego wytworzenia musi być mistyczny i
modlitewny. Mnich artysta, który zamierza wykonać
swoją pracę malarza, musi w sposób odpowiedni

to szczególne znaczenie, jakie Kościół wschodni nadaje
ikonie, należy cofnąć się aż do zarania dziejów ludzkości.
Już w czasach prehistorycznych, człowiek posługiwał się
wizerunkiem, by nawiązać kontakt z pierwiastkiem boskim.
Najstarsze cywilizacje odwoływały się do sztuki, jako środka
wyrażania boskości (np. w egipskim malarstwie religijnym –
na papirusach, w grobowcach użycie znaku symbolizującego
spotkanie duszy z bóstwem w zaświatach). W cywilizacjach
przedchrześcijańskich wizerunek miał charakter sakralny, był
symbolem obecności. Na przykład u Rzymian w prowincjach
odległych od Rzymu, w sądach przy wydawaniu wyroku
musiała być wystawiona zawsze podobizna cesarza Divus –
aby trybunał mógł występować w jego imieniu. Owa „imago
efficiens” gwarantowała świętość każdego wyroku, jakby był
wydawany przez samego cesarza. Podobizna czyniła realną
obecność tego, kogo przedstawiała. To na soborze efeskim
określono ikonę jako „przybytek”, czyli miejsce w którym
przedstawiona osoba jest również w cudowny sposób obecna,
jest uczestnikiem Tajemnicy Wcielenia- tego niepojętego
wydarzenia, kiedy to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał
się Bogiem. Odnosząc takie uobecniające się rozumienie sensu
ikony do nauki Kościoła rzymskiego, można by je przyrównać
wręcz do rozumienia sakramentów świętych. Ikona przestaje
więc być jedynie sakralnym, czy świętym obrazem. Staje się
natomiast miejscem spotkania kontemplującego przed nią
człowieka, niemalże z żywym uobecnionym Bogiem. I to
właśnie On w mocy Ducha Św, wychodzi z inicjatywą takiego
spotkania, gdyż to światło Ducha przenika świętą deskę i
wylewa się na człowieka. Przestawione na desce (bo głównie

„oczyszczający” przygotować się do tego działania. To w
modlitwie i kontemplacji uświadamia sobie, że źródłem
i inspiracją tworzenia jego dzieła jest sam Duch Św,
tak więc rolą artysty (podobnie jak ewangelisty), jest
jedynie odkrycie przed oczyma ludzkimi napełniającej
już przygotowaną i omodloną deskę rzeczywistości
Boskiej. Dalej – skoro to świtało Boskie prześwietla
niejako realność obrazu ikonowego , to musi on być
technicznie tak namalowany, aby i w warstwie malarskiej
światło nie oświetlało przedstawionych postaci, aby
wyraźnie promieniało od nich. Innymi słowy nie ma
w nich światłocienia i perspektywy zbieżnej. I trzecia
najistotniejsza cecha charakterystyczna i odróżniająca
w sposób jednoznaczny od malarstwa zachodniego ,
to symbolizm i hieratyczność. Każde przedstawienie
malarskie czy rzeźbiarskie treści sakralnych w sztuce
zachodniej, to alegoryczne wyobrażenie artysty,
odpowiadające na pytanie „jak to mogło wyglądać? Np.,
przedstawienie ukrzyżowania Chrystusa ilu artystów,
tyle różnych przedstawień. W sztuce ikonowej jedynym
gwarantem świętości i kanoniczności przedstawienia,
jest sprawdzenie np. wspominanego ukrzyżowania do
czystego i jednoznacznego symbolu. Inaczej mówiąc
artysta nie przedstawia w ogóle podobieństw do
przedstawionej postaci, bądź sceny, lecz całą treść,
jej teologię wyraża za pomocą pewnych znaków i
układów. Stąd też w uproszczeniu płynie przekonanie,
że tworzenie ikony, to nie jest już tylko jej malowanie,
lecz pisanie – ikono pisanie całej skomplikowanej
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Na pielgrzymim szlaku

teologii. Z powyższych rozważań nasuwa się oczywisty
wniosek, iż część oddawana w Kościołach wschodnich
świętym ikonom nie wynika z ich zawartości treściowej,
z przedstawionych na nich postaci czy wydarzeń, ale
wiary w ową błogosławioną obecność samego Boga,
bądź Maryi czy świętych. A ich twórca przestaje być tylko
ich artystycznym wykonawcą. Stając się ewangelistą i
apostołem Bożej Prawdy.

Pielgrzymka do Łagiewnik
W dniu 22.12.2013 roku w godzinach popołudniowych
grupa parafian z naszej dziekanowickiej parafii wraz z
czcigodnym ks. Dziekanem Janem Cendrzakiem udała się
do Łagiewnik, do Centrum Jana Pawła II na zaproszenie
ks. Kardynała Stanisława Dziwisza do wspólnej modlitwy
przed kanonizacją bł. Jana Pawła II.
Oprócz naszego dobczyckiego dekanatu przybyło kilka
dekanatów z Podhala wraz ze swoimi księżmi dziekanami
i nie tylko. O godzinie 17-tej wszystkich zebranych
serdecznie przywitał Ojciec Marek Donaj Augustianin,
opiekun tego świętego miejsca. Na wstępie powiedział:
Witam Was w domu bł. Jana Pawła II, bo to jego dom

Symbolika w ikonie
Długo można by prowadzić analizy teologiczne
i artystyczne poszczególnych tematów ikon
„pogrupowanych” w cały szereg typów kanonicznych.
I tak głównym typem kanonicznym to są ikony
Chrystusa, zarówno w pojedynczej postaci (Mondylion,
Pantokrator, Chrystus w Mandolii i Tronujący),
jak i bardziej złożonych (przemienienie na górze,
ukrzyżowanie, zstąpienie z otchłani). Drugim typem
to są ikony z wyobrażeniami Matki Boskiej Theotokos,
z Dzieciatkiem Jezus (Hodegetria, Eleusa,Oranta),
bądź też w scenach wielopostaciowych (zwiastowanie,
narodziny Jezusa, zaśnięcie). Do tego całe szeregi
postaci świętych Ojców Kościoła, Patriarchów, a
nawet carów i kniaziów. Starotestamentalna bądź
grekokatolickim nowotestamentalna (Bóg Ojciec,
Syn z krzyżem, bądź na krzyżu i Duch święty jako
gołębica). Ikona która powędrowała niejako z
Kościoła zachodniego na prawosławny i grekokatolicki
wschód, przeżywa obecnie swój prawdziwy renesans i
systematyczny powrót do kanonów sztuki sakralnej i
wystroju wnętrz kościołów katolickich. Tutaj wystarczy
chociażby wymienić tylko ikony maryjne, tak często
występujące słynące cudami w licznych sanktuariach
(Jana Góra w Polsce, Ostra Brama na Litwie). To właśnie
powracające ikony, przywracają również także często
przeintelektualizowaniu Kościołowi katolickiemu nieco
więcej ciepła, tajemniczości i mistycyzmu. Największe
znaczenie w pisaniu ikony mają przede wszystkim
dwa elementy oblicze i kolory. W praktyce pisania
ikon poszczególne etapy pracy dzielą się na związane
z twarzą i niemające z nią związku. Ikonograf zawsze
rozpoczyna pisanie od głowy, to ona dyktuje wymiar
i pozycję ciała oraz resztę kompozycji. Człowiek z
wielkimi oczami i nieruchomym głębokim spojrzeniu
widzi świat pozaziemski. Punktem centralnym twarzy są
oczy, które rozpromienia ogień niebieski. Wąskie wargi
pozbawione są jakiejkolwiek zmysłowości, namiętności
czy łakomstwa. Wydłużone uszy słuchają ciszy, nos jest
zaledwie cienką krzywą linią, czoło wysokie i szerokie,
którego lekkie zniekształcenie podkreśla przewagę
myśli kontemplacyjnej. To co wiąże się z obliczem, to
nie tylko twarz i oczy, ale także ręce, Których każdy gest
jest w ikonie na swój sposób przemyślany i związany z
całością.

i bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście. Następnie
sprawowana była msza św., w koncelebrze wzięło udział
kilkunastu księży. Koncelebrze przewodził czcigodny ks.
Dziekan Jan Cendrzak. W czasie mszy św. przygrywały
dwie połączone orkiestry „Barka” z Nowej Wsi i orkiestra
z Węglówki. Słowo Boże nawiązane było do osoby bł.
Jana Pawła II. Po mszy św. wyruszyła procesja światła z
relikwiami bł. Jana Pawła II po Ogrodzie Różańcowym.
W czasie procesji odmawialiśmy różaniec rozważając
tajemnice światła, trzymając w rękach zapalone świece,
po każdym dziesiątku śpiewana była pieśń do Jana Pawła
II, w tym czasie świece podnoszono w górę. Było to
piękne przeżycie, a zarazem wzruszające, w procesji szły
całe rodziny, młodzi pomagali starszym. Wszystkich
połączyła wspólna modlitwa, czuliśmy obecność bł. Jana
Pawła II wśród nas i to, że On patrzy na nas z Domu
Ojca i nam błogosławi. Po zakończeniu procesji każdy
z uczestników mógł ucałować relikwie bł. Jana Pawła II
i pomodlić się w Jemu poświęconej kaplicy. Osoba Jana
Pawła II jest nam tak bliska, większość z nas pamięta Go
jako biskupa, a później jako Kardynała, wielu z nas z Nim
rozmawiało, ciepło Go wspominamy. Był to człowiek
skromny, życzliwy, zawsze z uśmiechem na twarzy, nawet
gdy przyszło na Niego cierpienie, Jego twarz dziwnie
jaśniała. Umiłowany Ojcze Św. dziękujemy Ci za to, że
byłeś wśród nas. A teraz orędujesz za nami do Boga.

Przykładowa symbolika kilku kolorów:
Złoty- światło,
Czerwień – oznacza ludzką naturę, męczeństwo,
Zieleń – wieczność, nadzieja, młodość,
Błękit – niebo, głębia, tajemniczość

Opr. Olcha

Opr. Olcha
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Widomski Maria i Zbigniew Sieraków oraz jedna rodzina
anonimowo;
300 zł:
Ślęczka Bogumiła i Bogusław Jankówka.
Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, prosząc Boga
o łaskę błogosławionego życia, o wszelkie potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla każdego z Was i dla Waszych
rodzin.
Jeśli ktoś składając hojniejszą ofiarę nie chce, by
ujawniać tu jego nazwisko czy ofiarowaną kwotę, prosimy
dopisać na kopercie jedno słowo: „ANONIMOWO”. Brak
tej notatki odczytujemy, jako zgodę na drukowanie twoich
danych.

Nasi Ofiarodawcy
Nigdy nie wołamy o pieniądze, ale zawsze za nie
dziękujemy, bo tylko dzięki Waszym ofiarom możemy
cokolwiek zrobić. Wyrażamy więc wdzięczność za każdą
złotówkę, za każdy dar serca. Niech Bóg nagradza Wasze
modlitwy, ofiary duchowe i materialne.
Oto kolejna lista ofiarodawców:
30 zł.:
Hartabus Aneta i Janusz Sieraków,
Po 50 zł:
Baran Maria Dziekanowice, Barczyk Elżbieta i Janusz
Dziekanowice, Bartuś Małgorzata i Adam Grajów,
Bukowska Józefa Winiary, Chochół Agnieszka i Karol
Winiary, Ciętak Helena i Józef Nowa Wieś, Ciętak Renata
i Andrzej Nowa Wieś, Cygal Janina Sieraków, Cygan
Stanisława Bieńkowice, Hyży Stanisława Nowa Wieś, Karaś
Monika i Krzysztof Grajów, Kasprzyk Jadwiga Hucisko,
Kowalik Marek Kunice, Kruszyna Janina i Kazimierz
Kunice, Leśniak Antoni i Rudnik, Luś Stanisława i
Edward Grajów, Łacny Agnieszka i Sławomir Bieńkowice,
Marszalik Nina i Józef Winiary, Mazanek Wiktoria i Józef
Nowa Wieś, Miękina Józefa Dziekanowice, Miękina
Krystyna i Kazimierz Sieraków, Mitan Helena Nowa Wieś,
Molendys Janina i Eugeniusz Sieraków, Molendys Helena
Winiary, Nawracaj Katarzyna i Marcin Rudnik, Obrzut
Helena Sieraków, Płatek Maria Hucisko, Rozwadowski
Izabela i Wojciech Sieraków, Serafin Stanisława i Adolf
Sieraków, Sermet Zofia Winiary, Strojna Antonina
Hucisko, Szczudło Janina Kunice, Szwec Józefa Hucisko,
Ślęczka Anna i Stanisław Sieraków, Trojańska Józefa
Hucisko, Woźniak Barbara i Henryk Jankówka, Zając
Marian Winiary, Zbrożek Anna i Grzegorz Rudnik;
Po 100 zł:
Barski Stanisława i Piotr Sieraków, Błaszczyk Wanda
i Bolesław Rudnik, Bruchnalska Aleksandra Rudnik,
Burda Marta i Stanisław Bieńkowice, Choroba Józefa
Nowa Wieś, Dzięgiel Grażyna Walenty Sieraków, Engler
Teresa i Józef Niezdów, Hankus Józef Grajów, Hankus
Zdzisława i Tadeusz Jankówka, Hyży Jadwiga i Kazimierz
Bieńkowice, Janeczek Krystyna i Jan Sieraków, Jędrzejczyk
Monika i Maciej Nowa Wieś, Kania Jadwiga Sieraków,
Kosałka Małgorzata Nowa Wieś, Kosałka Józef Sieraków,
Kosałka Anna i Karol Sieraków, Kosałka Elżbieta i
Zbigniew Sieraków, Kudłacz Małgorzata Rudnik, Kulig
Barbara i Kazimierz Sieraków, Kupiec Antonina i Stefan
Sieraków, Marszalik Maria i Ludwik Winiary, Miękina
Edwarda i Zygmunt Niezdów, Molendys Anna i Stanisław
Dziekanowice, Molendys Beata i Eugeniusz Sieraków,
Niewiarowska Helena Winiary 59, Piech Barbara i Józef
Kunice, Pietras Janina i Andrzej Nowa Wieś, Półtorak
Aleksandra i Stanisław Sieraków, Ptak Małgorzata i
Paweł Kunice, Rozwadowska Stanisława i Nowa Wieś,
Rozwadowski Małgorzata i Jacek Dziekanowice, Skibska
Zofia Kunice, Szybowska Elżbieta Rudnik, Włodarczyk
Zofia i Władysław Nowa Wieś, Woźniak Janina Jakówka
oraz anonimowo jedna rodzina;
Po 200 zł:
Gawor Jadwiga i Antoni Sieraków, Kucharski Renata
i Antoni Rudnik, Rozwadowska Ewa Nowa Wieś,

Ks. Proboszcz

Zatroszczyli się o
Sanktuarium
Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę o
czystość naszego Sanktuarium – następujący Parafianie:
– wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać:
7.12.2013 r. – Rudnik: Tomasz i Sebastian Nosal,
Renata Nosal, Kinga Gwoździkowska, Szczepan
Michalik, Aneta, Ola i Zuzanna Karcz, Władysława Ptak,
Stanisława i Joanna Kmiecik.
14.12.2013 r. – Dziekanowice i Sieraków: Antonina
Kupiec, Aleksandra Pałys, Dorota i Andrzej Pałys, Dorota
Pracuch, Beata Domoń.
21.12.2013 r. – Sieraków: Monika Grochal, Agnieszka
Stachura, Agnieszka Jędrzejczyk, Maria Stachura, Jacek
Siutaj, E. Gadocha, Kazimiera Dyrdał.
24.12.2013 r. – Sieraków: Sebastian Jaskuła, Antoni
Gawor, Elżbieta Sewiołek, Beata Mazur, Krzysztof
Gumulski, Władysław Kulma.
28.12.2013 r. – Sieraków: Urszula Marcisz-Rakoczy,
Marta Pokrywa, Elżbieta Półtorak, Antonina Cygal,
Anna Kalemba, Barbara Kalemba, Karolina Włodarczyk,
Krystyna Janeczek, Arkadiusz Włodarczyk.
31.12.2013 r. – Jankówka: Dorota i Urszula Sznajder,
Maria Panczyk, Monika Sznajder, Maria Kordula, Janina
Permus.
Za posługę w Domu Bożym Bóg zapłać!
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Jak wychować rasowych
chuliganów

POAK
11-01 - „Opłatek” Akcji Katolickiej w Bazylice Ojców
Franciszkanów – Kraków
11-01 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu

10 przykazań dla rodziców
1. Od wczesnych lat należy dziecku dać wszystko,
czego tylko pragnie.
2. Trzeba się śmiać z jego nieprzyzwoitych i
grubiańskich słów. Będzie się uważać za mądre i
dowcipne.
3. Należy je odgradzać od wszelkich wpływów
religijnych. Żadnej wzmianki o Bogu. Nie posyłać na
religię, nie nakłaniać do kościoła. Gdy dorośnie samo
wybierze religię i światopogląd.
4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy!
Biedactwo gotowe nabawić się kompleksu winy. A co
będzie, gdy później przydarzy mu się nieszczęście –
np. gdy je zaaresztują za kradzież? Ile się nacierpi w
przekonaniu, że wszyscy je prześladują?
5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko: gdy
porozrzuca dookoła siebie rzeczy, sami podnieście i
połóżcie na swoim miejscu. W ten sposób nabierze
przekonania, że odpowiedzialność za to, co zrobi, nie
spoczywa nad nim lecz na otoczeniu.
6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko
oglądać w TV, wszystkiego spróbować. Tylko w taki
sposób nabierze doświadczenia.
7. Kłóćcie się zawsze w jego obecności. Gdy wasze
małżeństwo się rozleci, nie będzie zdziwione.
8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie
musi zarabiać. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało
iść się męczyć, jak kiedyś wy.
9. Zaspakajajcie wszystkie jego życzenia. Niech
odżywia się jak najlepiej, używa trunków i narkotyków,
niech ma wszelkie wygody. Gdyby odczuwało jakiś brak,
nie będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym i
obdarzonym kompleksami.
10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojętnie
z kim popadnie w konflikt: policją, nauczycielem czy
sąsiadami. Tylko ono może bezkarnie krzywdzić innych
poczynając od kota, babci lub kolegów.

LUTY
06-02 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
11-02 - Odwiedziny chorych i samotnych z okazji
„Światowego Dnia Chorych”
11-02 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
12-02 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK

MARZEC
05-03 - Popielec
06-03 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
…..... - Współudział w organizacji ….. Memoriał
Szachowy im.H.Głusia
09-03; 16-03; 23-03; 30-03 - Prowadzenie Drogi
Krzyżowej w Sanktuarium
11-03 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
12-03 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
22-03 - Walne Zebranie Rady DIAK, Biały Prądnik,
M.B. Matki Kościoła
25-03 - Podjęcie Duchownej Adopcji Dziecka
Poczętego
28-03; 29-03; 30-03 – Rekolekcje w Księżówce
– Zakopane

KWIECIEŃ
02-04 - Rocznica śmierci Jana Pawła II
03-04 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
09-04 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
06-04; 13-04 - Prowadzenie Drogi Krzyżowej w
Sanktuarium
11-04 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
18-04 - Udział w Misterium Męki Pańskiej – Kalwaria
Zebrzydowska
19-04 - Prowadzenie Adoracji – Wielka Sobota oraz
pomoc przy rozprowadzeniu podarków wielkanocnych
…......
- Powołanie Komitetu Organizacji …...
Parafiady - „Dziekanowice 2014 r.”
27-04 - Kanonizacja Błogosławionego Jana Pawła II

Jeżeli mimo takiej wolności i przywilejów, jeżeli
mimo tylu dowodów waszej miłości dziecka wam się
uda i nie wyrośnie z niego chuligan, to nie potrzebujecie
winić samych siebie. Zrobiliście sami co tylko się dało,
aby je zepsuć! Po prostu: dziecko nie zrozumiało waszego
„poświęcenia”!
Policja w Houston, Teksas, USA

KALENDARIUM
Parafialnego Oddziału AK przy Sanktuarium
Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach na 2014 r.

MAJ

STYCZEŃ

01-05 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
01-05 - III rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II
03-05 - Uroczystość NMP Królowej Polski

02-01 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
08-01 - spotkanie opłatkowe członków i sympatyków
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10-05 - Msza Św. i czuwanie modlitewne Akcji
Katolickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
intencji nienarodzonych dzieci – możliwość podjęcia
duchowej adopcji dziecka poczętego
11-05 - Uczestnictwo w procesji ku czci Św. St. BM z
Wawelu na Skałkę
11-05 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
13-05 - Udział w Pielgrzymce Parafialnej spod
figurek
14-05 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK

07-09 - Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin do K.Z.
10-09 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
11-09 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
14-09 - Podniesienie Krzyża Świętego, Kraków –
Mogiła NH
20-09 - Doroczne Spotkanie członków, sympatyków
o księży asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji
Krakowskiej – POAK 24 przy parafii w Rabie Wyżnej
…..... - Uczestnictwo w uroczystości wspominającej
Koronację Cudownego Obrazu 22 rocznica

CZERWIEC

PAŹDZIERNIK

05-06 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
08-06 - Święto Św. Jadwigi Królowej – patronki AK
Arch. Krakowskiej
11-06 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
11-06 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
18-06 - Przygotowanie Ołtarza na Boże Ciało
19-06 - Udział w procesji Bożego Ciała
21-06 - Ogólnopolska Pielgrzymka AK w Polsce na
Jasną Górę
28-06 – Pielgrzymka AK i KSM i czcicieli Św. Jadwigi
Królowej do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w
Krakowie Nowym Bieżanowie
…... - Przeprowadzenie Parafiady - „Dziekanowice
2014”

02-10 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
…..... - Przygotowanie Ołtarzy Różańcowych
05-10 - Udział w procesji Różańcowej
08-10 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
11-10 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
11-10 - VIII Pielgrzymka Różańcowa do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
12-10 - Dzień Papieski
…..... - Uczestnictwo w uroczystościach odpustu
parafialnego ku czci Macierzyństwa NMP
22-10 - Wspomnienie liturgiczne Błogosławionego
Jana Pawła II
25-10 - Szkolenie Formacyjne – Konferencja,
POAK 22. przy parafii Św. Jana Kantego Kraków ul.
Jabłonkowska 11

LIPIEC

LISTOPAD

03-07 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
09-07 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
11-07 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
…..... - Udział w uroczystości odpustu parafialnego ku
czci Św. Marii Magdaleny

06-11 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
07-11; 08-11 - XII Małopolski Przegląd Pieśni
Patriotycznej i V Ogólnopolski Festiwal Pieśni
Patriotycznej
11-11 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
11-11 - Narodowe Święto Niepodległości
12-11 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
23-11 - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata –
Święto Patronalne AK i KSM

SIERPIEŃ
31-07 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
06-11.08 - Udział w XXXIII Pielgrzymce Pieszej na
Jasną Górę
11-08 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
13-08 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
…..... - Organizacja i uczestnictwo w uroczystościach
w Kalwarii Zebrzydowskiej
25-08 - Udział w dożynkach parafialnych

GRUDZIEŃ
04-12 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
06-12 - Wolne Zebranie Rady DIAK – POAK 19 przy
parafii Św. Szczepana, Kraków ul. Sienkiewicza 19
11-12 - Nabożeństwo Maryjne w naszym Sanktuarium
i adoracja Najświętszego Sakramentu
12-12 - Comiesięczne (statutowe) spotkanie członków
POAK
….... - Wigilia dla samotnych

WRZESIEŃ
04-09 - I czwartek – Adoracja Najświętszego
Sakramentu
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świątyni jerozolimskiej - choć nie było tego obowiązku,
zwykle to czyniono - by złożyć go na ręce kapłana. Nie
oznaczało to poświęcenia chłopca dla służby kapłańskiej,
bo kapłanami mogli być tylko potomkowie męscy z
rodu Aarona, a lewitami z rodu Lewiego. Był to gest
symboliczny poświęcenia Bogu przez rodziców tego
co było dla nich najcenniejszego. Ofiarowanego Bogu
chłopca należało wykupić za symboliczną sumę 5 syklów.
Zachowując to, Józef i Maryja przynieśli Dziecię Jezus
40. dnia po Jego urodzeniu do świątyni jerozolimskiej.
Przyniesiony przez rodziców Józefa i Maryję Chrystus
stanął po raz pierwszy w swoim Kościele. Ofiarowanie
Jezusa z uwagi na Jego Bosko-ludzki byt miało zupełnie
inny charakter niż w przypadku innych chłopców.
Ofiarowanie się Jezusa było wyrazem wierności Bogu,
Jego nakazom zawartym w Prawie. W tym wydarzeniu
Jezus ofiaruje się Bogu jako Syn Boży swemu Ojcu. Tą
ofiarą zapoczątkowuje całkowite oddanie się, które
osiągnie swój szczyt na drzewie Krzyża.
Z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego
syna łączyła się druga ceremonia - oczyszczenie matki
dziecka - w wypadku urodzenia syna w 40. dniu, w
wypadku urodzenia dziewczynki w 80-tym dniu od
urodzenia. Z tej okazji należało złożyć na ofiarę baranka.
Ubodzy rodzice mogli ofiarować parę gołębi lub parę
synogarlic. Taką „ofiarę ubogich” złożyli rodzice Pana
Jezusa. Właściwie Najświętsza Maryja Panna nie była
objęta żydowskim prawem oczyszczenia, gdyż porodziła
Syna Bożego bez udziału mężczyzny, ale aby nie ściągnąć
pozoru przestępstwa i nie dać zgorszenia, zachowała
prawo, dając przykład pokory, posłuszeństwa i miłości
do bliźnich.
Samo święto Ofiarowania Pańskiego znane było w
Kościele Wschodnim już w IV wieku. W Jerozolimie
znano je w V wieku. Wówczas odbywała się tam
procesja ze świecami. Głównym tematem tego święta
przewijającym się przez całą liturgię włącznie z
poświęceniem gromnic i procesją ze świecami jest
światło. Światło świecy symbolizuje Światło Chrystusa
– jedyną światłość prawdziwą, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9) Również w
Rzymie już w V wieku była znana procesja ze świecami, a
od X wieku upowszechnił się obrzęd poświęcania świec.
W Polsce to święto przybrało wybitnie charakter
maryjny. Polacy czczą w tym dniu Najświętszą Maryję
Pannę jako tę, która sprowadziła na ziemię Jezusa
Chrystusa – Światłość Świata. W polskiej tradycji
obchodzone jest to święto jako święto Matki Boskiej
Gromnicznej. Maryja broni nas od wszelkiego zła. Stąd
poświęcone w kościele w tym dniu świece nazywano
gromnicznymi, od słowa „grom”. Przynoszono je do
domu i po zapaleniu robiono dymem świecy znak krzyża
na głównej belce pułapu. Świecę gromniczną zapalano i
stawiano w oknie podczas burzy z piorunami. Podawano
ją do ręki umierającej osoby, by Maryja, przeprowadziła
duszę do światłości wiekuistej. Obecnie natomiast akcent
położony jest na osobę Chrystusa, który jest „światłością
świata” i „Światłem na oświecenie pogan”, i otrzymało
nazwę Ofiarowania Pańskiego.
Od 1997 r. dzień 2 II Kościół Powszechny obchodzi
ustanowiony przez Jana Pawła II jako Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które

Święto Ofiarowania
Pańskiego
Dzień Życia Konsekrowanego
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa
Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy,
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli złożyć w ofierze
parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie a
przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon.
Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy
Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w
objęcia, błogosławił Boga i mówił. „Teraz, o Władco,
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego

słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. „(Łuk 2,
22-32).
W czterdziestym dniu po święcie Bożego Narodzenia
Kościół Powszechny obchodzi Święto Ofiarowania
Pańskiego, noszące także nazwę Oczyszczenia
Najświętszej Maryi Panny lub Matki Bożej Gromnicznej.
W Kościele Wschodnim to święto wypada w innym dniu
niż w Kościele Zachodnim z uwagi na stosowanie tam
kalendarza juliańskiego. Swoimi korzeniami to święto
sięga do tradycji żydowskiej. Na pamiątkę ocalenia
pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej
każdy pierworodny chłopiec, według prawa Starego
Testamentu, był uważany jako własność Boga. Dlatego 40
dnia po jego urodzeniu zwykle przynoszono dziecię do
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oddały swoje życie na służbę Bogu w różnych zakonach,
zgromadzeniach zakonnych i instytutach świeckich. W
tym dniu Kościół Powszechny modli się szczególnie za
te osoby. Ale czy święto Ofiarowania Pana Jezusa ma być
tylko świętem osób konsekrowanych? Czy nie może być
świętem także ogółu wiernych? Rozważmy ten problem.
Staje dziś przed nami Święta Rodzina z Nazaretu. Święty
Józef zachowując przepis Starego Testamentu o wykupie
syna pierworodnego w 40. dniu po jego narodzeniu staje
się wzorem dla każdego ojca rodziny, który winien się
starać nie tylko o materialne potrzeby swej rodziny, ale
także czuć się odpowiedzialny za jej duchowe wartości.
Najświętsza Maryja Panna, poddając się żydowskiemu
prawu oczyszczenia dała z kolei przykład wszystkim
matkom chrześcijańskim, że winny dziękować Bogu
za swe dzieci. Mają obowiązek tak zadbać o swój dom,
o jego domową atmosferę, by każdy członek rodziny
chętnie wracał do domu po zajęciach pozadomowych.
Trzecią osobą tego tryptyku jest Syn Boży, Mesjasz,
Jezus Chrystus. Ze względu na posiadanie natury
boskiej i ludzkiej, Jezus Chrystus ofiarował Bogu Ojcu
nie tylko swoją Osobę, ale także całą ludzkość. Tym
samym zapoczątkował dzieło zbawcze, którego apogeum
będzie ofiara krzyżowa na Górze Kalwarii. Dał zarazem
przykład całkowitego oddania i posłuszeństwa woli Bożej
i wzorem ofiary.
Każdego człowieka, powołanego do życia ziemskiego,
stwarza Bóg na swój obraz i podobieństwo (Rdz. 1,26)
i wyznacza mu także dokładny cel jaki winien osiągnąć
w tym życiu. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył
człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności
(Mdr 2,23). Św. Augustyn wyraził tę prawdę w adagium
Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest moje
serce dopóki nie spocznie w Tobie Dla osiągnięcia
wyznaczonego celu Bóg wyposażył każdego człowieka
w naturalne zdolności duchowe i fizyczne. Nie ma innej
drogi dla osiągnięcia zbawienia i dojścia do zjednoczenia
się z Bogiem w Królestwie Niebieskim - po zejściu z
tego świata - jak tylko życie ziemskie przeżyte zgodnie z
nauką podaną przez Jezusa Chrystusa i przekazaną przez
Kościół. Żyjąc na tym świecie i spełniając spełniane przez
nas obowiązki rodzinne, społeczne, zawodowe itd. mamy
zasłużyć sobie na życie z Bogiem w Jego Królestwie.
Oby o tym pamiętali wszyscy chrześcijanie
podejmując takie czy inne obowiązki do spełnienia.
Przede wszystkim o misji wyznaczonej im przez Boga
w ich życiu, winni pamiętać politycy, odpowiedzialni
za sprawy swego narodu czy nawet za wydarzenia we
świecie. Nie tylko będą oceniani przez historię, ale po
przekroczeniu granicy świata ziemskiego będą musieli
zdać dokładnie rachunek przed Bogiem ze swego
życia, ze sprawowania władzy jaka im przypadła w
udziale itd. O odpowiedzialności za swoje obowiązki
rodzinne, zawodowe, społeczne powinni pamiętać
rodzice, wychowawcy, lekarze, sędziowie itd. Pismo św.
wielokrotnie nam mówi, że Bóg nie będzie zważał na
osobę. Wprost przeciwnie, od tych którym więcej dano,
będzie Bóg więcej wymagał. „Wszyscy przecież staniemy
przed trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: Na moje
życie – mówi Pan – przede mną klęknie wszelkie kolano,
a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z
nas o sobie zda sprawę Bogu „(Rzym 14,11-12). Niech

to święto pomoże każdemu z nas spotkać się z Jezusem
Chrystusem oraz otworzyć swoje serce na drugiego
człowieka.
Kraków
o. Marian Kanior OSB

Spotkanie opłatkowe strażaków z gminy Wieliczka
w Jankówce. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w
sanktuarium Macierzyństwa NMP.
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Konkurs

Oto nowe pytanie:

Gdzie można zobaczyć
ten kuty krzyż?

ze zdjęciem

Pytanie brzmiało: A to zdjęcie – kiedy i gdzie zrobiono?
Kogo i co przedstawia?

Uwaga: W poprzednim numerze napisaliśmy,
że nikt nie przysłał odpowiedzi na pytanie: co
przedstawia zdjęcie. Dziś prostujemy, bo odpowiedź
dotarła, gdy już był zamknięty numer. Jak zwykle
odpowiedź przysłała nam Pani Zofia Misior. Pani
Zofia napisała: Zdjęcie wykonane jest w marcu
1977 r. przed głównym ołtarzem w naszym kościele.
Przedstawia biskupów (od lewej) Franciszka
Macharskiego, bp Wojtyłę – na pogrzebie śp. Józefa
Pędziwiatra.
Musimy jednak poprawić tę odpowiedź: Na
zdjęciu obok bp. Wojtyły jest bp. Julian Groblicki.
Franciszek Macharski otrzymał święcenia biskupie z
rąk Ojca Świętego Jana Pawła II – 6 stycznia 1979 r.
Kogo przedstawia ten obraz i gdzie się znajduje?

Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie prosimy przesyłać do 20 stycznia
2014 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii
– z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ze zdjęciem”.

Obraz przedstawia św. Piotra Apostoła i obecnie
jest zawieszony w nowym kościele w prezbiterium po
prawej stronie patrząc na ołtarz. Najobszerniej na to
pytanie odpowiedziała P. Zofia Misior. Równocześnie
poprawną odpowiedź przysłali P. Michał Czajczyk
z Nowej Wsi i Zofia Ptak z Sierakowa. Wszystkim
przyznajemy nagrodę.

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???

Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie konkursu prosimy przesyłać do
15 lutego 2014 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć
w zakrystii – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs
ze zdjęciem”.
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POZIOMO:

może wydać... potępienia?”... (Rz 8, 34); 14). Grzech
główny; 15). Jezus przemienił ją w wino na weselu
w Kanie Galilejskiej; 16). …„Mamy więc, bracia,
pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez...
Jezusa”... (Hbr 10, 19); 19). Jeden z wielu dokonanych
przez Chrystusa.

1). Człowiek pobożny, któremu „Duch Święty
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego” (Łk 2, 26); 4). Ogród, w którym Stwórca
umieścił Adama i Ewę; 6). ...„Owocem bowiem
światłości jest prawość i sprawiedliwość, i...”... (Ef
5, 9); 9). ...„Z królestwem Bożym dzieje się tak,
jak gdyby ktoś... wrzucił w ziemię”... (Mk 4, 26);
10). Waga złota lub srebra, o której Jezus mówi w
przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23);
12). ...„Tak więc trwają..., nadzieja i miłość – te trzy”...
(1 Kor 13, 13); 13). Jeden z Dwunastu; 17). ...„Nie
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i...
niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną”... (Mt
6, 19); 18). ...„Bądźcie miłosierni, jak... wasz jest
miłosierny”... (Łk 6, 36); 20). ...„Bo szeroka jest... i
przestronna ta droga, która prowadzi do zguby”...
(Mt 7, 13); 21). Pieśń bożonarodzeniowa; 22). ...„I o
tej godzinie jego sługa odzyskał...”... (M 8, 13);

Krzyżówkę nadesłała Pani Halina Herzog
z Dziekanowic.
Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do
15 lutego 2014 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć
w zakrystii – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 1 (242)
nagrody otrzymują: Katarzyna Widomska z
Sierakowa, Maria Chorobik z Nowej Wsi i Michał
Czajczyk z z Nowej Wsi.

PIONOWO:

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
NA LUTY

1). ...„Gdy któregoś z was... poprosi o chleb, czy jest
taki, który poda mu kamień?”... (Mt 7, 9); 2). ...„dziś w
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest..., Pan”... (Łk 2, 11); 3). ...„Jam jest Alfa i..., mówi
Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący”... (Ap 1, 8); 5). ...„Jeśli kto wyznaje,
że... jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on
w Bogu”... (1 J 4, 15); 6). Święty - Opiekun ludzi
noszących jego imię, nadane na Chrzcie Świętym;
7). Babel; 8). Nieurodzajne drzewo, przeklęte przez
Jezusa; 11). Pojawiła się na obłokach po potopie jako
znak przymierza Boga z ludzkością; 12). ...„Któż

Intencja ogólna:
Aby mądrość i doświadczenie
osób w podeszłym wieku
były uznawane w Kościele i w
społeczeństwie.
Intencja misyjna:
Aby kapłani, zakonnicy i świeccy
wielkodusznie współpracowali w
misji ewangelizacyjnej.
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z grudnia 2013)
Dziękuję Ci Matko za to, że wysłuchujesz moich próśb, za
to , że jesteś w naszej rodzinie codziennie i jak każda matka
czuwasz nad nami. Proszę Cię, Matko, o zdrowie dla naszej
całej rodziny. Twojej szczególnej opiece polecam mojego
syna - chroń go przed nałogiem pijaństwa, błogosław mu i
całej jego rodzinie. Matko Boża Dziekanowska - módl się za
nami! Danuta, Winiary.* Matko Boża, proszę o cud dla mojej
rodziny, o nawrócenie, miłość, pokój i przebaczenie oraz
dary Ducha Św. dla Piotra Adriana, Mateusza i Agnieszki.
Agnieszka*.Matko Boża, przez wstawiennictwo św. Michała
Archanioła, błagam obroń mnie i tych, których kocham
od wszelkiego zła, złych ludzi, chorób i plotek. Dorota.
Wschowa.* Matko Boża, dziękuję Ci z całego serca za
otrzymane łaski dla mnie i dla rodziny i proszę Cię o dalsze
oraz wsparcie dla mnie i dla najbliższych. Czcicielka.*Matko
Boża, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, szczególnie
za nasze dzieci. Opiekuj się nami. Szczególnie pragnę Cię
prosić o opiekę i błogosławieństwo dla moich dzieci i
dzieci mojej siostry. Otaczaj opieką i błogosławieństwem
mojego męża i mojego szwagra, szczególnie w ich pracy
zawodowej. Pomóż mi w codziennych obowiązkach, abym
potrafiła wychować swoje dzieci na ludzi miłych Bogu.
Elżbieta.* Matko Boża Dziekanowska, proszę Cię o powrót
do zdrowia dla mnie i dla syna. Danuta.*Matko Boża
Dziekanowska, proszę Cię o wyzdrowienie dla Czesława,
by mógł pracować i był wsparciem dla rodziny. Maria.*
Matko Dziekanowskiego Sanktuarium, proszę Cię o łaskę
macierzyństwa i pomyślny przebieg operacji. Mateczko,
wysłuchaj mojej prośby. Barbara, Przebieczany.* Proszę w
intencji moich kochanych rodziców-Haliny i Stanisława- o
zdrowie, siły oraz długie życie. Również proszę w intencji
chrześniaka Marka, by ukończył gimnazjum i dostał się
do szkoły średniej. Kamilla. Kędzierzyn-Koźle.* Matko
Maryjo, proszę Cię o cud uzdrowienia dla Grzegorza.
Czcicielka.* Proszę o modlitwę dziękczynną: od 1,5
roku wiem, że mam raka piersi , wczoraj w święto NMP
z Guadelupe robiłam wyniki USG i mammografii -jest
dobrze! Jednocześnie proszę o modlitwę w intencji moich
dzieci i męża, aby byli przy Panu Bogu całym sercem. Ewa,
Kamień Kraj.* Proszę o łaskę pogłębiania wiary dla mnie,
mojej rodziny, a szczególnie dla brata i jego żony i ich dzieci.
Jeśli to się podoba Bogu, proszę o wsparcie dla nich, aby
chcieli i umieli szukać Boga na emigracji i wychowywać
dzieci po chrześcijańsku oraz żeby spotykali na swojej
drodze dobrych katolików, jako wzór. Anna..* Matko Boża,
proszę Cię o pomoc w moich sprawach uczelnianych i
zdrowotnych. Czciciel.* Dziękuję za wszystkie otrzymane
łaski i pokornie proszę o łaskę uzdrowienia i pracy dla mojej
córki Kamili. Czesława, Szczecin.* Matko Boża, proszę o
łaskę nawrócenia , uleczenia z alkoholizmu oraz zdrowia
dla Wiesława. Elżbieta.* Matko Boża, proszę Cię wyjednaj u
Jezusa łaskę zdrowia dla Bogdana i obdarz go swoimi łaskami

i błogosławieństwem. Dorota. Wysokie Mazowieckie.*
Proszę o modlitwę w intencji, aby na mojej drodze pojawiła
się ta jedyna dziewczyna która mnie pokocha , da mi ciepło i
miłość. Mateusz, Ostrów Wielkopolski.* Matko Boża, proszę
o dobre życie dla wszystkich członków naszych rodzin,
nawrócenie i uwolnienie od grzesznej przeszłości. Sandra.*
Pani Dziekanowska, proszę: w intencji rychłych powrotów
członków naszych rodzin na łono naszej Ojczyzny, o dobre
przygotowanie do małżeństwa dla nas, proszę o terapię
psychologiczną i porady dla członków naszych rodzin, o
dobre przygotowanie do zawodu i pracy, o wybór właściwej
drogi życiowej i powołania, o znalezienie dobrej pracy na
terenie bliskim naszemu miejscu zamieszkania. O powstanie
nowych zakładów oraz miejsc pracy. O dobre życie
domowe i rodzinne, o pomoc w codziennych obowiązkach
i pogodzenie się ze swoim życiem oraz wyborami. O łaskę
poprawy życia dla mojego taty, zdrowia, dobrej i spokojnej
starości oraz sumiennego wykonywania obowiązków stanu
i dalszy rozwój. O zdrowie duszy i ciała. Maria.* Błagam
Cię Matuchno, pomóż mojemu bratu uwolnić się od
zniewolenia, jakim jest alkoholizm. Bez Twojej pomocy nie
powstanie z upadku. Błagam, ratuj! Tadeusz, Piwniczna.*
Matko Najwspanialsza, proszę Cię byś czuwała nad moją
rodziną. Proszę o modlitwę za moich rodziców, by Duch
Święty napełnił ich serca prawdziwą rodzicielską miłością
i mądrością. By byli sprawiedliwi dla swych obu córek. By
nas nie poróżniali. By otworzyli się na dary Ducha Świętego.
Kasia, Tczew.* Proszę Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
uproś łaskę wzajemnego przebaczenia i naprawę relacji z
córką, z którą straciłam dobry kontakt przez chłopaka, z
którym zamierza się pobrać. Pomóż mi pogodzić się z tym
faktem i przyjąć to jako wolę Bożą. Elżbieta.*
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Z życia Parafii...
Dnia 19.01.2014
1. Wojciech Maciej Jędrzejczyk z Nowej Wsi
Chrzestnymi byli: 1. Szymon Suder z Czechówki
					 2. Weronika Sędzik z Bochni
2. Anna Weronika Kuc z Dziekanowic
Chrzestnymi byli: 1. Paweł Kuc z Dziekanowic
					 2. Edyta Stachowicz-Jaszczyk
					 z Gruszowa

Zapraszamy do MedJugorie
1. +Kazimiera Hartabus z Krakowa
ur. 11.04.1931 r., zm. 3.01.2014 r.
2. +Ewa Cygan z Krakowa
ur. 18.11.1961 r., zm. 9.01. 2014 r.

Koszt: 900 zł
6 dni
Wyjazd 21 - 27 czerwca (w godzinach wieczornych)
Dysponujemy 50-cio osobowym autokarem.
W cenie przejazd autokarem, ubezpieczenie,
noclegi, śniadania i obiadokolacje, codzienna
wycieczka nad Adriatyk, przewodnik w osobie Siostry
Hiacynty (która od wielu lat posługuje w Medjugorie.)

DYŻUR W SANKTUARIUM

3.02-9.02 – z Sierakowa spod nr: 95, 196, 99, 35, 37,
61, 135, 1, 94, 125, 100, 108.
10.02-16.02 – z Sierakowa spod nr: 209, 128, 137, 13,
47, 71, 74, 133, 9, 252, 8, 7, 161, 171, 177,
191, 211.
17.02-23.02 – z Sierakowa spod nr: 187, 188, 87, 2,
193, 154, 173, 117, 11, 222, 234, 10, 3, 4,
103, 5, 129, 54,
24.02-2.03 – z Sierakowa spod nr: 120, 57, 57A, 159,
158, 121, 78, 140, 140A, 243, 45, 114, 68,
93, 82, 17, 198.
3.03-9.03 – z Sierakowa spod nr: 151, 65, 195, 102,
67, 44, 217, 232, 84, 49, 208, 60, 189 i z
Nowej Wsi: 17, 44, 38.
10.03-16.03 – z Nowej Wsi spod nr: 25, 2, 85, 30, 79, 1,
24, 98, 59, 51, 105, 20, 118.
17.03-23.03 – z Bieńkowic spod nr: 71, 71A, 100, 53,
64, 121, 127, 20, 68, 97, 106.
24.03-30.03 – z Bieńkowic spod nr: 4, 65, 159, 3, 88,
117, 50, 114, 142, 98, 63, 2, 112, 118, 148,
i Jankówka 89;
31.03-6.04 – z Bieńkowic spod nr: 89, 128, 48, 150,
17, 14, 168, 162, 91, 131, 31, 133, 134,
123
7.04-13.04 – z Nowej Wsi spod nr: 102, 97, 71, 71A,
115, 75, 101, 95, 83, 139, 100, 68, 108,
114, 23, 32, 21.
14.03-17.04 – z Nowej Wsi spod nr: 56, i z Sierakowa:
101, 179, 176, 63, 72, 156, 75, 134, 165,
152.
18.04-19.04 – z Nowej Wsi spod nr: 52, 34, 14, 82, 70,
77, 37, 13, 123, 11, 117,. 55, 28.

W PLANIE PIELGRZYMKI PRZEWIDUJEMY m.in.
- uczestnictwo w 33. rocznicy objawień w Medjugorie
(w tym czasie spotkania z widzącymi)
- wyjście na górze Kriżevac
- wyjście na Górę Podbrdo
- odwiedzenie wspólnot działających w Medjugorie
- Uroczysty akt ofiarowania siebie i rodziny
Najświętszej Maryi Pannie we Wspólnocie
Ośmiu Błogosławieństw
- jeden cały dzień nad Adriatykiem
- opiekę kapłana
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny
515 776 999, 122711559
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