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

W tę ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem 2 III
rozpoczyna się w naszej Archidiecezji okres spowiedzi
i Komunii św. wielkanocnej, który trwać będzie do
Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
W pierwszą sobotę miesiąca pamiętajmy
o uczczeniu Matki Najświętszej. Msze Św.
z nabożeństwem wynagradzającym do Niepokalanego
Serca NMP odprawimy po Mszy Św. o godz. 7.00
i o godz. 17.00. Chorych odwiedzimy z Panem
Jezusem w drugą sobotę miesiąca po Mszy Świętej dla
dzieci.

NABOŻEŃSTWO
CZTERDZIESTOGODZINNE
Tradycyjnie już na koniec karnawału odprawiamy
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, gdzie przed
Panem Jezusem, wystawionym w monstrancji,
przepraszamy Boga za grzechy minionego karnawału,
by w przyjaźni z Bogiem wejść w okres przeżywania
Męki Pańskiej. W ostatnią sobotę i niedzielę karnawału
(1 III i 2 III ) będzie w naszym kościele całodzienne
wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Każdy wierzący winien znaleźć czas, by spędzić w ciszy
kilka chwil przed Wszechmocnym Bogiem.
W sobotę 1 III odprawimy Mszę św. o godz. 7.00,
po której pozostawimy Pana Jezusa wystawionego
w monstrancji. Wystawienie będzie przez cały dzień
do godz. 17.00.

5 III 2014 R. – ŚRODA POPIELCOWA
Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w
Kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu,
jest to dzień kończący karnawał
na 40 dni przed Niedzielą
Wielkanocną. Jest to dzień
pokutny, w którym obowiązuje
ścisły post. W czasie Mszy
św. odprawianej w ten dzień
kapłan posypuje wiernym głowę
popiołem mówiąc „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” lub
„Z prochu powstałeś i w proch
się obrócisz”. Popiół do posypywania głów tradycyjnie
otrzymuje się przez spalenie palm poświęconych
w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. Zwyczaj
posypywania głów pochodzi z VIII w., w XI wieku
stał się on zwyczajem obowiązującym w Kościele
katolickim dzięki decyzji ówczesnego Papieża
Urbana II. Msze Święte będą w tym dniu odprawiane
w następującym porządku: 7.00, 9.00 i 17.00. Na każdej
Mszy św. posypiemy głowy poświęconym popiołem.

ADOROWAĆ BĘDZIEMY ŻYWEGO BOGA
WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:
godz. 8.00 – 9.00 - Bieńkowice
9.00 – 10.00 - Winiary z Górkami
10.00 – 11.00 - Rudnik
11.00 – 12.00 - Jankówka
12.00 – 13.00 - Nowa Wieś
13.00 – 14.00 - Grajów i Hucisko
14.00 – 15.00 - Kunice z Kopcami
15.00 – 16.00 - Sieraków
16.00 – 17.00 - Dziekanowice i Niezdów
O godz. 17.00 zakończymy adorację Mszą św. Kto
nie może w godzinach wyznaczonych, niech przyjdzie
do Jezusa Syna Bożego, kiedy mu wygodniej.
Również w niedzielę (2 III) przez cały dzień
będziemy adorować Boga w Najświętszym
Sakramencie, aż do wieczornej Mszy św. Bardzo więc
prosimy, by w tę niedzielę, ci, którzy będą na Mszy
św. o godz. 8.00, pozostali chwilę na adoracji przed
Bogiem. Zaś ci, którzy pójdą na 11.00, niechże wyjdą
wcześniej z domu, czy też pozostaną po Mszy św. przed
Bogiem. Podobnie, kto pójdzie na Mszę św. na godz.
16.00, niech wyjdzie wcześniej z domu, gdyż przed
wieczorną Mszą św. zakończymy adorację.
Ponadto w niedzielę do adoracji o godz. 12.00 –
13.00 zachęcamy młodzież przygotowującą się do
bierzmowania, zaś od 13.00 – 15.00 ludzi starszych,
umęczonych życiem, Róże Różańcowe, Rycerstwo
Niepokalanej i Akcję Katolicką.
Potrzeba nam wszystkim chwili wyciszenia się
i zatrzymania przed Bogiem, by przemyśleć swe życie
i Bogu powierzyć swoje troski i kłopoty. Wykorzystajmy
więc okazję, by umocnić się na następne tygodnie
i nabrać nowych sił.

6 III 2014 R. PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
Pierwszy czwartek miesiąca, to czas poświęcony
czci Najświętszego Sakramentu i modlitwie o nowe
powołania kapłańskie i zakonne. Jak zwykle o godz.
16.00 będzie wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie i okazja do adoracji żyjącego wśród nas
Boga oraz do spowiedzi. O godz. 17.00 Msza św. za
naszych drogich zmarłych, polecanych Bogu w ciągu
całego roku. Przyjdź pomodlić się za zmarłych, którym
pewnie wiele zawdzięczasz! Przyjdź przede wszystkim
by adorować żywego Boga.
O godz. 20.00 Mszą św. rozpoczniemy Wieczór
Bł. Jana Pawła II. Będzie to bardzo dobry czas, na
podjęcie pracy nad swoim sumieniem w tym Wielkim
Poście.
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7 III 2014 R. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech
wszyscy zaznają radości Świąt Zmartwychwstania,
zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani
przez najbliższych i państwo, pozostawieni własnemu
losowi...

W pierwszy piątek miesiąca,
będziemy modlić się do Serca
Jezusowego, przepraszać Go za
zniewagi, jakich doznało Jego
Miłosierne Serce od nas i innych,
jeszcze słabszych od nas ludzi.
Nabożeństwo do Bożego Serca
będzie po Mszach św. o godz.
7.00 i o godz. 17.00, a od godz.
16.00 będziemy spowiadać.

Któryś za nas cierpiał rany
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty któraś współcierpiała
Matko Bolesna przyczyń się za nami.

11 III 2014 R. WIECZÓR MARYJNY

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I
GORZKICH ŻALI

Jak co miesiąc każdego jedenastego dnia miesiąca
zapraszamy na wieczór poświęcony modlitwie
i uczeniu Matki Bożej Dziekanowskiej. Program
będzie następujący:
godz. 17.00 Msza Święta z udziałem dzieci
z żywego różańca
godz. 18.00 Różaniec prowadzony przez Róże
Różańcowe:
godz. 19.00 Adoracja prowadzona przez Akcję
Katolicką
godz. 19.40 Koronka do Bożego Miłosierdzia
i zakończenie adoracji.
godz. 20.00 Msza Święta z procesją Maryjną.
Bardzo prosimy by zabrać świece!

Te nabożeństwa pasyjne mają na celu zagłębić nas
w przeżywanie Wielkiego Postu. Wielki Post – to dar
Boga dla człowieka. Męka Chrystusa to wskazówka
– jak mamy żyć, czego unikać i jaką drogą podążać.
Weź swój Krzyż – woła do nas Jezus – chodź ze mną
zbawiać świat.
Przez cały Wielki Post gromadzimy się na wspólne
rozważanie Męki Pańskiej w Gorzkich Żalach i w
Drodze Krzyżowej.
W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy Drogę
Krzyżową o godz. 17.00, po której będzie Msza św.
Drogę Krzyżową, podobnie jak w latach poprzednich,
będziemy odprawiać obok piątków także w niedziele
po sumie.
Zaś w niedziele Wielkiego Postu odprawiamy
Gorzkie Żale z wystawieniem Pana Jezusa i kazaniem
pasyjnym o Męce Chrystusa o godz. 15.00. To
uświęcone tradycją nabożeństwo o Męce Zbawiciela,
we wszystkich polskich parafiach gromadzi tłumy
wiernych. Czy masz tyle wiary i wdzięczności dla Boga,
by przyjść (nawet drugi raz) na Gorzkie Żale i wobec
żywego Boga rozważać Jego Mękę? Wielkopostne
nabożeństwa pobudzają nas do gorliwości i miłości
Boga, pomagają nam przemyśleć i naprawić swoje
życie. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym
pięknym nabożeństwie, jak i w Drodze Krzyżowej.
Wielki Post to sprzyjająca okazja do dokonania
głębokiej rewizji życia. Może warto, aby każdy z nas
odpowiedział sobie na kilka pytań: Jak przyjmuję
Chrystusowe wezwanie do nawrócenia w tym
Wielkim Poście? Jak głębokich przemian w swoim
życiu już dokonałem? A może zmarnowałem minione
tygodnie? Może moje serce jest ciągle zamknięte na
przemawiające przesłanie wielkopostnej liturgii?
Wielki Post jest czasem dobrych postanowień,
odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Niech to będą
konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna
dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma
Świętego.
W duchu wielkopostnej solidarności wesprzyjmy
w tym czasie działalność charytatywnych instytucji
Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć
bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej

19 III - ŚW. JÓZEF, MAŁŻONEK I OBLUBIENIEC
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, opiekun Pana
Jezusa. Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo
wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku.
Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony
z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego
poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć.
Wprowadzony
jednak
przez anioła w tajemnicę,
wziął Maryję do siebie,
do domu w Nazarecie
(Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2).
Po dp orządkowując
się dekretowi o spisie
ludności,
udał
się
z Nią do Betlejem,
gdzie urodził się Jezus.
Po nadaniu Dziecku
imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu
prześladowania ucieka z Matką i Dzieckiem do
Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz
ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego
podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do
Jerozolimy. Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed
rozpoczęciem nauczania publicznego przez Pana
Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają
jego cnoty i niewysłowione powołanie – oblubieńca
Maryi, żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem
Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów:
Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii,
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Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest
święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci,
domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że
nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Msze
Święte w tym dniu odprawimy o godz. 7.00 9.00
i 17.00. Podobnie jak w latach poprzednich, na Mszy
św. o godz. 17.00 będziemy podejmować duchową
adopcję dziecka poczętego – zapraszamy wszystkich.

Peru, wielu diecezji, miast oraz patronem małżonków
i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli,
drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników,
wszystkich pracujących, uciekinierów. Patron dobrej
śmierci. W ikonografii św. Józef przedstawiany jest
z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego
atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera,
warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca,
kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa,
winorośl. W tym dniu zapraszamy na Eucharystię
o godz. 7.00 i 17.00 by uczcić tego wielkiego patrona.

21 III 2014 R. TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA
W trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 będzie
Droga Krzyżowa i Msza św. z Koronką do Miłosierdzia
Bożego za naszych ofiarodawców. Pouczenie przed
chrztem będzie w drugi piątek miesiąca, tj. 14 III 2014r.

25 III 2014 R. – UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Uroczystość ta w tym roku przypada we wtorek.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina
nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła
się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł
Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu,
by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice
proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny
i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie
Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada
często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam,
że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana
z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Uroczystość tę obchodzimy w Kościele także jako
Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji

W SOBOTĘ 22 III PRZYPADA 43. ROCZNICA
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PROBOSZCZA
Kapłaństwo to wielki dar, a zarazem w dzisiejszym
świecie wyzwanie ewangelizowania człowieka.
Radując się darem kapłaństwa naszego ks. Proboszcza
pragniemy życzyć wielu łask Bożych oraz sił do
wypełniania codziennych obowiązków.
W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ ROCZNICE
ŚMIERCI KSIĘŻY:
19 III – ks. Józefa Pędziwiatra ( † 1977r.)
30 III – ks. Stefana Muniaka – budowniczego naszej
świątyni ( † 1969r.)
Kościół uczy nas, że w chwili śmierci będziemy
sądzeni z czynów grzesznych i z wypełniania
przykazania miłości, tego największego z przykazań.
Niektórzy święci mistycy twierdzili, że na Sądzie
Bożym, Pan Bóg „rozliczy” nas przede wszystkim
z tego, jak wypełnialiśmy przykazanie miłości.
Myślę, że najlepszym potwierdzeniem tego jest
scena Sądu Ostatecznego zapisana we fragmencie
Ewangelii św. Marka:
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od
założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście mi jeść;
byłem spragniony, a daliście mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście mnie;
byłem chory, a odwiedziliście mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.

Moim zdaniem

Grzech zaniedbania
Wiele razy już słyszałem, jak ktoś tłumaczył się, że nie
idzie do spowiedzi, bo nie popełnił żadnego ciężkiego
grzechu; nikogo nie zabił, nie okradł, nie oszukał itp.
W takim momencie przychodzi mi na myśl zdarzenie,
które opowiedział mi pewien ksiądz. Otóż w klasie
licealnej, w czasie lekcji religii poświęconej spowiedzi
zapytał młodzież: „Czy spowiadacie się z tego, że nie
zrobiliście czegoś dobrego, coś zaniedbaliście”. W
odpowiedzi zapadła głucha cisza i dopiero po chwili
jeden z chłopców nieśmiało zapytał: „czy nie wystarczy
nic złego nie robić, aby być bez grzechu?” Otóż
odpowiedź brzmi „nie, nie wystarczy”! Wszak Bóg dał
nam przykazanie miłości bliźniego, które zobowiązuje
nas chrześcijan do uczynków miłosiernych w duchu
miłości. Przecież na początku każdej Mszy św.
wypowiadamy następujące słowa: „Spowiadam się
Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze
Dziewicy, wszystkim świętym i wam bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem
i zaniedbaniem...”.
Niekiedy w czasie spowiedzi kapłan zadaje
pomocnicze pytanie: czy czegoś nie zaniedbałeś?.
A zaniedbać można nie tylko uczynków
miłosiernych, ale też wielu innych działań: na przykład
doskonalenia swojej wiedzy religijnej, lub rzetelnego
wypełniania swoich obowiązków szkolnych, w pracy,
lub względem rodziny.

Ale powie też niestety do pozostałych:
….”Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.”
Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście
mnie.”
...” Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili.”
SD
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PO CO POŚCIĆ?

z potrzeby serca. Zanim podejmiemy wielkopostne
wyrzeczenia, zapytajmy Pana Jezusa w modlitwie,
co mam zmienić i z czego zrezygnować. Dla jednych
z nas będzie to może rezygnacja ze słodyczy, dla
innych rezygnacja z oglądania telewizji. Zastanówmy
się dobrze, bo być może, że większym pożytkiem
duchowym będzie modlitwa i post w intencji
nawrócenia grzeszników (i siebie równocześnie), czy
pogodzenie się z sąsiadem albo bezinteresowna pomoc
potrzebującym. Możliwości jest wiele, a wybór zależy
od głosu serca.
Jeżeli poważnie traktuję swoją wiarę, to nie mam
żadnych trudności z odpowiedzeniem na pytania:
Po co post? Po co modlitwa? Po co jałmużna? I nie
tylko znam odpowiedzi na te pytania, ale przenoszę
i wypełniam je w swoim życiu.

(krótka refleksja wielkopostna)

Piąte przykazanie kościelne – posty nakazane
zachowywać – wyznacza okresy ascezy i pokuty, które
przyczyniają się do opanowania naszych popędów.
Jezus Chrystus, odwołując się do ludzkiej roztropności,
przypomina, że najważniejszą rzeczą w naszym
życiu jest troska o wieczne zbawienie. I co my na to...
niejeden z nas, słysząc o poście, wzruszy ramionami
i powie, że to we współczesnym świecie już przeżytek.
Wystarczy w piątki, czy nawet w Środę Popielcową lub
Wielki Piątek zobaczyć, że coraz większa ilość osób,
mieniących się katolikami je mięso i nie widzi w tym
nic zdrożnego!

Po co więc ten post?

AS

W Środę Popielcową usłyszymy z ust kapłana
słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Jesteśmy ludźmi grzesznymi i ciągłe nawracanie się,
a zwłaszcza w szczególnym czasie Wielkiego Postu,
jest nieodzowne w naszej ziemskiej wędrówce ku
zbawieniu. Ten czas i to wzrastanie w wierze wymaga,
by podjąć wyrzeczenia wielkopostne, jakiś wysiłek,
który podjęty z Chrystusem zbliży nas do Niego.
Trzeba pamiętać, że post nie ogranicza się tylko
do wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, ale także
dotyczy ograniczeń lub wyrzeczenia się z wielu innych
przyjemności tego świata. Post ma sens szczególnie
w połączeniu z modlitwą i przynosi wiele łask. Musi
być przemodlony i podjęty z konkretną intencją.
Gdy stanie się on li tylko jakąś „tradycją”, oderwaną
od wiary, będziemy jak ewangeliczni obłudnicy. Taki
post „sam w sobie” nie przyniesie żadnych duchowych
owoców.
W Katechizmie czytamy: „Podobnie jak u Proroków,
wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na
celu najpierw czynów zewnętrznych, „wora pokutnego
i popiołu”, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca,
pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają
bezowocne i kłamliwe”, (KKK1430). Post nie jest po to,
by ludzie widzieli, że poszczę. Pan Jezus uczy:„Kiedy
pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają
oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść swoją głowę
i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale
Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który
widzi w ukryciu, odda tobie”, (Mt 6, 16-18).
W Ewangelii św. Mateusza czytamy: „Wtedy podeszli
do Niego uczniowie Jana i zapytali: <<Dlaczego my
i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie
poszczą?>> Jezus im rzekł: <<Czy goście weselni
mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz
przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy
będą pościć.>> (Mt 9, 14-15). Czas nawrócenia, a więc
i czas postu, trwa zawsze w Kościele. Podejmujmy go
nie tylko w wymaganych okresach. Podejmujmy go ze
zrozumieniem i dobrymi, Bogu miłymi, intencjami.
Dobrze jeżeli podejmujemy post z poczucia
obowiązku, ale jeszcze lepiej, gdy ten akt wyrasta

POKUTA W OBJAWIENIACH
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W obecnym świecie zanika u wielu ludzi poczucie
grzechu. Pleni się wszędzie obojętność i oziębłość.
Zapomina się o Bogu i żyje tak, jakby Boga nie było.
Jan Paweł II przestrzegał nas i mówił; „W dzisiejszych
czasach powinniśmy mieć głęboką świadomość
grzechu. Nie udawać, że coś takiego, jak grzech, nie
istnieje. Poznanie jadu grzechu jest koniecznym
etapem prawdziwego nawrócenia. Dopóki człowiek
będzie sądził, że grzech w swej istocie jest czymś
dobrym, pięknym i dającym szczęście, ale niestety
zakazanym przez Boga, nie będzie mógł szukać
prawdziwego nawrócenia. I chociaż często wyrzekamy
się faktu grzechu, to jednak nieraz zostawiamy sobie
pewną furtkę dla grzechu. Jest nią ukryta miłość do
niego. Wprawdzie wyrzekamy się konkretnych czynów,
ale pozostaje w nas jakaś subtelna więź łącząca nas
z grzechem. I właśnie ona sprawia, że grzech, nawet po
wielu latach dobrego życia, potrafi się odrodzić.”
W walce ze złem człowiek nie jest osamotniony.
Maryja – Matka Jezusa i nasza Matka – obejmuje
macierzyńską opieką całą ludzkość. Jest to misja, którą
wyznaczył Maryi sam, umierający na krzyżu, Jezus
Chrystus, (por. J, 19,26,27). Jednym ze sposobów
realizacji tej misji są objawienia. W większości z nich
Maryja nawołuje nas do nawrócenia, modlitwy
i pokuty.
Pokuta, jak zapewne pamiętamy z nauk
katechizmowych,
jest
działaniem
mającym
zadośćuczynić Bogu lub ludziom za wyrządzone zło
(grzech). Pokuta w naszej katolickiej tradycji przybiera
formę modlitwy, postu i jałmużny. Formy te, aby
nie były pustym aktem, muszą być ściśle związane
z nawróceniem, wiarą w miłosierdzie Boga i pokutą.
Stąd nie dziwi, że Maryja, jako najlepsza Matka,
napomina nas i wzywa do poprawy w obliczu
nieuchronnej kary, jaką sprawiedliwy Bóg wymierzy
zbuntowanej, zagubionej ludzkości.
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Paryż, Francja, 19.VII – 27.XI 1830

modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany,
a osierocone parafie otrzymają kapłanów.”

Matka Boża objawiła się w paryskim klasztorze
Katarzynie Laboure niedługo po barbarzyńskiej
Rewolucji Francuskiej. Po raz pierwszy ostrzegła
ludzkość, że jeśli nie zejdzie ona z drogi grzechu, nie
nawróci się i nie odprawi pokuty, to nadejdą na nią
zasłużone, straszliwe kary. Wraz z ostrzeżeniami,
Maryja podarowała ludziom Cudowny Medalik
z przesłaniem: „Przyjdźcie do stóp ołtarza – tu łaski
będą udzielone wszystkim, którzy poproszą o nie
z ufnością i żarliwością. Jeśli będą nosili Cudowny
Medalik Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego

Fatima, Portugalia, 13.V – 13.X 1917
Troje pastuszków, Łucja, Franciszek i Hiacynta,
zostało wybranych przez Najświętszą Maryję Pannę,
by po raz kolejny przestrzec ludzkość przed zgubnym,
bezbożnym życiem. Matka Boża przekazała trzy
tajemnice,w których prosiła o codzienne odmawianie
Różańca, pokutę za grzechy, zaprowadzenie na świecie
nabożeństwa wynagradzającego Jej Niepokalanemu
Sercu (pierwsze soboty miesiąca). Maryja zażądała,

Poczęcia i z ufnością będą odmawiać modlitwę
„O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”, otrzymają szczególną
Moją opiekę i liczne łaski”.

by Rosja została poświęcona Jej Niepokalanemu
Sercu; przestrzegała przed karami: II wojną światową
i prześladowaniami Kościoła. NMP mówiła: „Jeżeli
moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się
i nastanie pokój. Jeżeli nie, kraj ten rozpowszechni swe
błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania
Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec
Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody
będą unicestwione. Na koniec Moje Niepokalane Serce
zatriumfuje.”

La Salette, Francja, 19.IX 1846
Po objawieniach paryskich, gdy Francja i cała
ludzkość nie podjęła Maryjnego orędzia i nadal tkwiła
w gorszącym stanie wszechobecnego zła, Matka Boża
ukazała się pastuszkom Melanii i Maksyminowi, jako
płacząca Pani z twarzą ukrytą w dłoniach. Maryja
napominała i wzywała do nawrócenia, ale również
przestrzegała przed karami, które spadną na ludzkość
nieczyniącą pokutę.

Akita, Japonia, 12.VI – 13. X 1973
Najświętsza Maryja Panna, objawiając się japońskiej
zakonnicy Agnes Katsuko Sasagawa, przekazała
orędzie, w którym m.in. mówiła: „Wielu ludzi na tym
świecie zasmuca Pana Jezusa(...) Aby ugasić gniew
Ojca Niebieskiego, pragnę wraz z Mym Synem dusz,
które podjęłyby się wynagrodzenia za grzeszników i za
ludzi niewdzięcznych. Niech ofiarują one za tych ludzi
modlitwę, pokutę, szczere ubóstwo, swe cierpienia
i odważne akty ofiary.”

Lourdes, Francja, 11.II – 16.VII 1858
Młoda, biedna dziewczyna Bernadeta Soubirous
została obdarzona łaską ukazania światu orędzia
Najświętszej Maryi Panny – Pięknej Pani, która objawiła
się jej w grocie Massabielle w Lourdes. Przesłanie
Maryjnego orędzia, w dużym skrócie, można zapisać
następująco: „Jestem Niepokalane Poczęcie. Módlcie
się za grzeszników. Proście Boga o ich nawrócenie.
Pokuta...pokuta...pokuta...”

Zakończenie
Wielki Post – czas, w którym w sposób szczególny
podejmujemy rozważania nad swoim grzesznym
życiem – powinien także skłonić nas do czynów
pokutnych, bez których nie osiągniemy zbawienia.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Traktacie
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny” pisał: „ Najwyższy uczynił Ją (Maryję) jedyną
skarbnicą Swych bogactw i jedyną Szafarką łask (…)
Ona jedna wszystkie rozdziela dary i łaski, dając komu
chce, ile chce, jak chce i kiedy chce. Toteż nikt z ludzi
nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie

Gietrzwałd, Polska, 27.VI – 16.IX 1877
Dwie dziewczynki, Justyna Szafryńska i Barbara
Samulowska, doznały objawień Najświętszej Maryi
Panny, która ukazała się im na tle klonu. Przesłanie
tego orędzia – wezwania do nawrócenia – można
zapisać w skrócie: „Jestem Najświętsza Maryja Panna
Niepokalanie Poczęta. Żądam, abyście codziennie
odmawiali Różaniec. Jeśli ludzie gorliwie będą się
6
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przeszedł przez Jej dziewicze ręce; albowiem wolą
Boga jest, byśmy wszystko mieli przez Maryję (…)
Tylko Maryi oddał Bóg klucze skarbnicy Bożej Miłości
i dał Jej zdolność, by postępowała najwspanialszymi i
najtajniejszymi drogami doskonałości i innych na nie
prowadziła. Tylko Maryja otwiera nędznym dzieciom
wiarołomnej Ewy bramy raju ziemskiego”.
Z kolei św. Bernard z Clairvaux napominał:
„W niebezpieczeństwach, w uciskach, w niepewności
wspomnij na Maryję, wzywaj Maryi. Niech to imię
będzie ciągle w twych ustach, w twym sercu, a jeśli
chcesz, żeby się Ona przyczyniła za tobą, idź za Jej
przykładem. Postępując z Nią, nie zbłądzisz; myśląc

Pierwszych Sobót Miesiąca. Nabożeństwo to może
każdy odprawić pod następującymi warunkami:
- spowiedź wynagradzająca, najlepiej w pierwszą
sobotę miesiąca (przed spowiedzią należy powiedzieć
kapłanowi o intencji wynagrodzenia Niepokalanemu
Sercu Maryi),
- Komunia Święta wynagradzająca, przyjęta
w pierwszą sobotę,
- odmówienie pięciu tajemnic którejkolwiek części
Różańca w intencji wynagradzającej,
- rozważanie w daną pierwszą sobotę jednej lub
wielu tajemnic różańcowych, przynajmniej przez 15
minut.

o Niej, nie zboczysz z drogi. Gdy Ona cię wspierać
będzie, nie upadniesz; gdy opiekować się tobą będzie,
nie doznasz znużenia; gdy łaskawa na ciebie będzie,
dojdziesz do celu.”
Zaś Św. Alfons Maria de Liguori w dziele
„Uwielbienia Maryi” przytacza następujące słowa Matki
Bożej skierowane do Św. Brygidy: „Jestem Królową
Nieba i Matką Miłosierdzia, radością sprawiedliwych,
a dla grzeszników bramą do Boga. Nie ma na ziemi
grzesznika tak wielkiego, który byłby pozbawiony
mego miłosierdzia (…) Na wieki będzie nieszczęśliwy
ten, kto się za życia do mnie nie ucieka...”.
Zastanówmy się nad tymi słowami!
W swoich objawieniach, Najświętsza Maryja Panna
wskazuje nam drogi zbawienia – wzywa do nawrócenia,
pokuty i modlitwy. W Fatimie Matka Boża powiedziała,
by ustanowiono i rozpowszechniono nabożeństwo
do Jej Niepokalanego Serca, poprzez które mamy
wynagrodzić Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy,
zniewagi i bluźnierstwa, którymi codziennie jest
znieważane. Przypomnijmy, dlaczego to nabożeństwo
obejmuje pięć sobót. Pan Jezus wyjaśnił s. Łucji, że
jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi, a to:
- bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu,
- bluźnierstwa przeciw dziewictwu Matki Bożej,
- bluźnierstwa
przeciwko
Jej
boskiemu
Macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie
uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego,
- czyny tych, którzy próbują publicznie wpoić
w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść
do tej Matki Niepokalanej,
- czyny tych, którzy profanują wizerunki
Najświętszej Panny.
Niech tegoroczny Wielki Post zaowocuje naszym
postanowieniem odprawienia Nabożeństwa Pięciu

Aby dobrze wypełnić to nabożeństwo potrzebne
jest szczere pragnienie życia codziennego w łasce
uświęcającej
pod opieką Najświętszej Bożej
Rodzicielki.
Matka Boża dała obietnicę: „Tym, którzy będą
praktykować to nabożeństwo, obiecuję ratunek.
Przybędę w godzinie śmierci z całą łaską, jaka dla ich
wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna”.
Przywołajmy, na koniec, słowa Św. Bernarda:
„Maryja będzie wysłuchana z powodu dostojeństwa
swej osoby; Syn wysłucha Matki, a Ojciec wysłucha
Syna; oto dziateczki, drabina nadziei grzeszników”.
AS

Płk Ryszard Kukliński
człowiek, który ocalił nam życie

W ostatnich dniach, po wejściu na ekrany filmu „Jack
Strong”, zaczęły się wylewać na nowo z telewizyjnych
ekranów kalumnie pod adresem płk. Ryszarda
Kuklińskiego. Dla tych, którzy tego filmu nie widzieli
podaję, że jest to film biograficzny o płk. Kuklińskim,
który swoją współpracą z wywiadem amerykańskim
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku ocalił
Polskę. Uważam, że te kilka zdań, które zamierzam
napisać w obronie człowieka, któremu zawdzięczamy
to, że żyjemy, że dożyliśmy Wolnej Polski, jest moją
powinnością. Atak na płk. Kuklińskiego ze strony
byłych oficerów wywiadu LWP jest uzasadniony,
ponieważ ludzie ci byli na usługach władz sowieckich
a niektórzy podejrzewają ich o powiązania z obecnymi
rosyjskimi służbami wywiadowczymi.
Nie dziwi też wypowiedź, a w zasadzie pytanie,
które w tej sprawie wypowiedział kiedyś Wojciech
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kraju. Spytasz mnie jeszcze raz, czy było warto?” Te
słowa to zapewne najbardziej literacki opis tego, co
czuł człowiek, który wiedział, że skutkiem planowanej
sowieckiej inwazji na Zachód będzie prawdopodobnie
zagłada nuklearna jego ojczyzny.
„Nie zrobiłem nic ponad to, co – w obliczu
zarysowującej się groźby nuklearnego holocaustu
własnego narodu – świadomy tego faktu żołnierz
musiał uczynić” – stwierdzał Kuliński po żołniersku.
I tu pojawia się problem postawiony przez
Jaruzelskiego: kim byli generałowie, którzy równie
dobrze jak on wiedzieli, że Polacy skazani są na
prawdopodobną nuklearną zagładę i nie kiwnęli w tej
sprawie palcem? To dlatego III RP z jej grubą kreską
nie może zaakceptować pułkownika Kuklińskiego.
Jak podają specjaliści od broni nuklearnej, Polska
po urzeczywistnieniu się planu zaatakowania Zachodu
przez wojska Paktu Warszawskiego na wiele dziesiątek
lat pozostałaby „pustynią nuklearną”.
Ale pułkownik, udzielając nielicznych wywiadów
polskim mediom, nie tylko opowiadał o swojej
misji. Mówił także o przyszłości, o zagrożeniach
dla Polski, o stanie III RP. To te słowa pułkownika
należą do najbardziej przemilczanych. W „Tygodniku
Solidarność” z 9 grudnia 1994 r., w wywiadzie
udzielonym Marcie Miklaszewskiej, odniósł się do
ataków „Gazety Wyborczej” na jego osobę: „Do
matactw i inwektyw Adama Michnika nie będę się
ustosunkowywał, bo one nic o mnie nie mówią.
Świadczą jedynie o tym, że dusza tego moralisty
bliższa jest porucznikowi Stefanowi Michnikowi
(brat Adama), który jako sędzia sądu wojewódzkiego
w październiku 1953 r., w mokotowskim więzieniu
nadzorował wykonanie politycznego morderstwa na
Andrzeju Czaykowskim, bohaterskim dowódcy AK
z czasów Powstania Warszawskiego, niż Maurycemu
Mochnackiemu, na którego sili się pozować”.
We wspomnianej książce Nurowskiej stwierdzał:
„Ja swoją wojnę z Sowietami zakończyłem. Przydałby
się drugi Kukliński? Kto wie, może już gdzieś studiuje
młody zapaleniec, podchorąży. Będzie miał pełne
ręce roboty, aby wyśledzić tę całą sowiecką agenturę
w naszym kraju”.
Ostrzegał, że Zachód, mimo wygranej zimnej
wojny, nadal nie rozumie, czym jest Rosja.
Wskazywał, skąd wyjdzie zagrożenie: „Obserwuję
Putina, on już ma ciągoty mocarstwowe. Jeszcze jest
słaby, ale przy pomocy Zachodu stanie na nogi i wtedy
im pokaże. Taki ten Zachód jest, wyhodował Hitlera,
Stalina, a teraz hoduje Putina. Dla Polski to bardzo,
bardzo niedobre”.
Te słowa Kuklińskiego powinny być jak najczęściej
przytaczane w Polsce po 10 kwietnia. Bo umiejętność
realnej oceny najtrudniejszej nawet sytuacji i podjęcia
trafnych działań, które mogą odmienić bieg wydarzeń,
to był ten zespół zdolności, który uczynił z pułkownika
Ludowego Wojska Polskiego bohatera.
Na zakończenie przytoczę jeszcze słowa
Kuklińskiego wypowiedziane podczas wizyty
w Krakowie, które tak wiele o nim mówią:
„W latach okupacji byłem małym chłopcem, ale
dobrze zapamiętałem i nosiłem w głębi swej duszy

Jaruzelski: „Jeżeli Kukliński nie jest zdrajcą, to kim
my jesteśmy?”. No właśnie, kim byli ci wszyscy, którzy
zaprzedali się na służbę Rosji Sowieckiej. Kim byli ci
wszyscy, którzy w mundurach wojska polskiego walczyli
z podziemiem niepodległościowym – z „żołnierzami
wyklętymi”. Do najostrzej atakujących Kuklińskiego
należał Adam Michnik, obrońca Wojciecha
Jaruzelskiego jako „człowieka honoru”. „Cała ta
mitologia i legenda tworzona wokół osoby Kuklińskiego
jest w najwyższym stopniu niestosowna i żenująca” –
pisał w „Gazecie Wyborczej” w 1998 r. Pisał - „Zawsze
uważałem szpiegostwo za najpodlejsze ludzkie zajęcie”.
Zwolennik „grubej kreski” (A. Michnik) w przypadku
Kuklińskiego przemieniał się w surowego sędziego
komunistycznej przeszłości. „Nagle człowiekowi
zapomina się wszystko. Zapomina się, że przez lata był
w partii komunistycznej. Zapomina się, że był w armii
w marcu 1968 roku, kiedy się działy rzeczy nikczemne.”

Tak, to prawda R. Kukliński był w tamtym czasie
w LWP, ale to właśnie wydarzenia tamtego okresu
zasiały w jego umyśle wątpliwość co do tego, po jakiej
jest stronie.
Walka o przywrócenie dobrego imienia
pułkownikowi w pierwszych latach III RP należała do
najtrudniejszych batalii obozu niepodległościowego.
Dlaczego?
Maria Nurowska, autorka książki „Mój przyjaciel
zdrajca”,
przytacza
odpowiedź
pułkownika
Kuklińskiego na pytanie: „Czy było warto?” Pada
ono już po śmierci obu synów pułkownika, którzy
zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Kukliński
odpowiada: „Latami przyklejałem na wielkich
sztabowych mapach symbole grzyba atomowego:
niebieskie tam, gdzie uderzenia miały paść z Zachodu,
czerwone tu, gdzie miały paść nasze (Układu
Warszawskiego). To było moje wyjątkowe zadanie. Inni
dbali o mundury, buty, o kiełbasę, o naprawę czołgów.
A ja nie mogłem nie myśleć, co te grzybki oznaczają.
Musiałem na tych mapach rysować długie warkocze,
które wyznaczały strefy skażeń promieniotwórczych,
mających zagrodzić Armii Radzieckiej drogę do
serca Europy. Jeden taki warkocz układał się na linii
Wisły, w poprzek kraju. Tam miały pójść uderzenia
powyżej jednej megatony, przecinające Polskę na pół.
A drugi warkocz wyznaczałem w zachodniej części
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do Zakonu Libańskich Mniszek Maronickich”. Jeden
z dobroczyńców Zgromadzenia Córek Maryi pomógł jej
dostać się do klasztoru św. Szymona al-Qarn w Aďtou.
Rozpoczęła w nim nowicjat w lipcu 1871 r., a w sierpniu
następnego roku złożyła uroczyste śluby zakonne
i przyjęła imię Rafka, na pamiątkę swojej matki. Przeżyła
w tym klasztorze 26 lat. Przestrzegała sumiennie surowej
reguły zakonu wywodzącej się z 1732 roku, nawiązującej
do
życia
eremitów
wczesnochrześcijańskich:
samotność, modlitwa indywidualna, ścisły post do
południa przez cały rok, modlitwa wspólna, liturgia,
Eucharystia, cicha modlitwa popołudniowa, czytanie
świętych ksiąg, praca fizyczna na roli, obsługa klasztoru,
hodowla jedwabników, praca w szwalni. Surowy klimat,
bardzo ostre zimy, trudne warunki, niedożywienie
powodowały ciężkie choroby wśród mniszek. Rafka
uważała, że przez wielkie cierpienie zbliży się do
Chrystusa, połączy swe cierpienie z Jego cierpieniem.
Marzyła o noszeniu krzyża wspólnie
z Jezusem. W październiku 1885 r.
podczas modlitwy prosiła Boga, by dał
jej udział w zbawczej męce Chrystusa.
Od tej pory cierpiała z powodu
wielu dolegliwości, ale znosiła je
z cierpliwością i pokorą. W 1897
r. została przeniesiona do nowego
klasztoru w Jrabta. W 1899 r. całkowicie
straciła wzrok, a wkrótce także
została sparaliżowana. Dziękowała
Bogu za wszystko, szczególnie za dar
cierpienia. Prosiła jednak Pana Jezusa,
aby przed śmiercią pozwolił jej choć
raz ujrzeć współtowarzyszki i klasztor.
Pan wysłuchał jej żarliwej prośby.
Przez całą godzinę oglądała klasztor,
siostry i otoczenie. Poczytano to za jeden z cudów, jakie
dokonały się za jej wstawiennictwem. Na trzy dni przed
śmiercią zaniemówiła, a w dniu śmierci dała znak, że
pragnie pożegnać siostry i przyjąć Komunię św. Zmarła
nad ranem 23marca 1914 roku. Po trzech dniach od
śmierci Rafki grób jej zaczął promieniować dziwną
jasnością. Zaczęły dziać się cuda. Chorzy doznawali
niewytłumaczalnych medycznie uzdrowień. Ziemia
z grobu bogobojnej mniszki przywróciła zdrowie wielu
nieuleczalnie chorym. W roku 1925 przesłano do papieża
prośbę o uznanie świętości libańskiej mniszki Rafki.
17 listopada 1985 roku Jan Paweł II ogłosił ją
błogosławioną, a 10 czerwca 2001 roku ją kanonizował.
W przemówieniu wygłoszonym do pielgrzymów
przybyłych na kanonizację Ojciec Święty powiedział
m.in.: „Na Bliskim Wschodzie, tak ciężko
doświadczonym przez liczne krwawe konflikty
i tyle niezawinionych cierpień, świadectwo tej
libańskiej zakonnicy pozostaje źródłem ufności
dla wszystkich skrzywdzonych. Żyła ona zawsze
w ścisłej więzi z Chrystusem i tak jak On nigdy nie
zwątpiła w człowieka. Dlatego właśnie jej przykład
jest wiarygodnym znakiem, ukazującym, że tajemnica
paschalna Chrystusa wciąż przemienia świat, aby
zakiełkowała w nim nadzieja nowego życia, ofiarowana
wszystkim ludziom dobrej woli”.

hasło wyhaftowane przez kobiety wileńskie na
sztandarze, który podziemnymi szlakami dotrzeć miał
do dywizjonu polskich lotników na ziemi brytyjskiej:
MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY. Kiedy w Ludowym Wojsku
Polskim zaczęto odbierać mi wiarę i przekonania, które
wyniosłem z mojego skromnego domu, ze szkoły, z
kościoła – do tego hasła dodałem jeszcze jedno słowo:
MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY I WIERNOŚCI – wierności
dla jednego Boga i jednej, jedynej Ojczyzny – POLSKI”.
SD (Na podstawie Gazety Polskiej)

Po śladach Świętych

ŚW. RAFKA
Urodziła się 29 czerwca 1832 roku w Hamlaja
na północy Libanu w ubogiej rodzinie katolickiej
maronickiej. Miała głęboko wierzących rodziców.
Ponieważ urodziła się w dniu świętych
Piotra i Pawła – nazwano ją Butrosyje
(od Butros – Piotr). Dzieciństwo
miała pogodne i spokojne. Gdy
miała siedem lat zmarła jej matka,
ojciec znalazł się w trudnej sytuacji
finansowej i w 1843 r. posłał córkę do
pracy jako służącą w domu zamożnego
Libańczyka w Damaszku. Kiedy po
czterech latach wróciła do domu,
okazało się, że ojciec ożenił się po raz
drugi. Macocha chciała wydać ją za
mąż, ale Butrosyje postanowiła zostać
zakonnicą. Nie mogła się odnaleźć
w nowej rodzinie ojca i modliła się
gorąco, aby wyjechać do rodziny
swej matki. Jej marzenie wkrótce się
spełniło, gdy ksiądz Józef Gemayel, krewny jej matki
zabrał ją do Bikfaya (rodzinna wioska matki). W
o. Józefie znalazła oparcie i opiekę. Zaczęła uczęszczać
do zgromadzenia św. Michała i do klasztoru Saidy Najat
– Matki Bożej Pomocy, przy którym o. Gemayel założył
w roku 1853 wraz z jezuitami nową żeńską wspólnotę
maronicką Córek Maryi. Celem mniszek była praca
duchowa, katecheza, nauka, kształcenie dziewcząt. Do
wspólnoty tej została przyjęta Bikfaya. Po zakończeniu
nowicjatu 10 lutego 1856 r. złożyła śluby zakonne.
W 1858 r. została skierowana do seminarium w Ghazir,
prowadzonego przez jezuitów. Pracowała tam w kuchni,
uczyła się ortografii i arytmetyki, a w wolnym czasie
pogłębiała znajomość języka arabskiego. Od 1860 r. była
nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w szkołach
swojego zgromadzenia. W 1864 r. została przeniesiona
do Maad, gdzie razem z inną zakonnicą założyła szkołę
dla dziewcząt. Oprócz pracy wychowawczej, nauczania
katechezy pomagała chorym w całej okolicy. We
wspomnieniach swych wychowanek pozostała jako
osoba bardzo łagodna, przystępna, starająca się pomóc
każdemu potrzebującemu. W Maad spędziła 7 lat. W tym
okresie jej macierzyste zgromadzenie przechodziło
poważny kryzys. Butrosyje modliła się żarliwie, prosząc
Boga o pomoc w podjęciu decyzji zgodnej z Jego wolą.
Pewnego dnia w śnie ukazali się jej św. Jerzy, św. Szymon
Słupnik i św. Antoni Pustelnik, który powiedział: „Wstąp

Opr.: SD
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Jego służenie Bogu i ludziom było tym trudniejsze,
że od lat dziecięcych aż do śmierci był trapiony przez
różne choroby. Już jako dziesięcioletni chłopiec
chorował na szkarlatynę i zapalenie nerek. A potem

Ludzie wiary

O. Serafin Kaszuba
Alojzy Kaszuba urodził 17 czerwca 1910 roku we
Lwowie. Rodzicami jego byli Karol i Anna z domu
Horak. Był najmłodszym wśród czwórki rodzeństwa,
miał dwie siostry i jednego brata. Jego rodzice
stworzyli w domu ciepłą, serdeczną atmosferę.
Przekazali swoim dzieciom głęboką chrześcijańską
wiarę, za co był im wdzięczny do końca życia. Po
śmierci matki Alojzy często przyjeżdżał na jej grób,
gdzie podejmował ważne dla swego życia decyzje.
Alojzy po maturze, w 1929 roku wstąpił do zakonu
kapucynów i przyjął zakonne imię Serafin. Nowicjat
odbył w Sędziszowie Małopolskim. Potem podjął
studia z filozofii i teologii w Krakowie. W 1933
roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Ukończył je z tytułem magistra filozofii. Wybuch
drugiej wojny światowej zastał go we Lwowie. Bardzo
boleśnie przeżywał wkroczenie wojsk niemieckich
i sowieckich do Polski. Był świadkiem aresztowań
przez NKWD wielu kapłanów i wywożenia Polaków
na Sybir i do Kazachstanu. Jesienią 1940 roku za zgodą
przełożonych udał się na Wołyń, gdzie na rozległym
terenie pozbawionym kapłanów poświęcił się pracy
duszpasterskiej, został wędrownym duszpasterzem.
Po zakończeniu wojny pozostał na dawnych kresach
wschodnich Polski wcielonych do Sowietów. W 1956
roku władze sowieckie na Wołyniu zabroniły mu
pełnić funkcje kapłańskie. O. Serafin nie pogodził
się z tą decyzją i z narażeniem utraty wolności,
a nawet życia, odwiedzał katolików rozproszonych
na rozległych terenach Ukrainy, Kazachstanu
i Syberii, głosił im Ewangelię, udzielał sakramentów
świętych. Był w swej posłudze niezwykle ofiarny;
zdarzało się, że po całonocnych spowiedziach mdlał
w „konfesjonale”. W ciągu dnia, by nie wzbudzać
podejrzeń, podejmował różnorodne „legalne”
prace. Był introligatorem, sprzedawcą ziół, a później
palaczem w szpitalu dla chorych na gruźlicę. W 1966
r. został aresztowany za włóczęgostwo i zesłany do
sowchozu w Arykty. Miejsce zesłania stało się dla
niego nowym wyzwaniem duszpasterskim i okazją
do głoszenia Ewangelii. Po oficjalnym uwolnieniu
władza radziecka jeszcze raz podjęła próbę „uciszenia”
kapłana. Został on zamknięty i skazany na 11 lat
pobytu w zakładzie dla nieuleczalnie chorych, skąd
udało mu się uciec. Nieustannie był tropiony przez
NKWD. Związany z leczeniem szpitalnym pobyt
w Polsce w latach 1968 - 70 utwierdził go tylko
w przekonaniu, że jest potrzebny na Wschodzie.
Wrócił tam, by umrzeć wśród „swoich”. O. Serafin
Kaszuba utrudzony apostolską pracą wędrownego
kapłana zmarł 20 września 1977 roku we Lwowie.
Został pochowany na cmentarzu Janowskim,
w pobliżu grobu arcybiskupa lwowskiego, św. Józefa
Bilczewskiego. Na jego grobie wypisano słowa św.
Pawła Apostoła, które streszczają całe jego życie:
„Stałem się wszystkim dla wszystkich”.
Jest to jednak niepełny obraz O. Serafina Kaszuby.

jako kapłan głosząc rozliczne kazania nabawił
się przepukliny. Przeszedł również operację uszu
w związku z niedosłuchem, który u niego wystąpił,
a duszpasterzując na Wołyniu zachorował na tyfus.
Prawie całe kapłańskie posługiwanie towarzyszyła
mu jak cień gruźlica. Choroba ta stała się też
najprawdopodobniej przyczyną jego śmierci. Pomimo
rozlicznych cierpień ojciec Serafin potrafił zachować
pogodę ducha. Mówił o sobie „grat życiowy”,
a przeczuwając zbliżająca się śmierć pisał: „lampa
dogasa i kopci”. Innym razem zauważał „trzeba trochę
odpoczynku, ale chyba będzie to już odpoczynek
wieczny”. Ubóstwo było szczególnym charyzmatem
o. Serafina. „Właściwie nic mi więcej niepotrzebne,
kiedy mam Jego”- stwierdzał. W podróżnej walizce
nosił jedynie paramenty liturgiczne. Od wiernych
nie pobierał ofiar, a kiedy coś otrzymał, czuł się
niegodnym dłużnikiem. Na koniec należy dodać,
że 22 grudnia 2001 roku kardynał Franciszek
Macharski dokonał uroczystego zamknięcia procesu
beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Serafina Kaszuby na
szczeblu diecezjalnym. Dalsze prowadzenie sprawy
pozostaje w kompetencji Kongregacji do Spraw
Świętych i Błogosławionych.
Opr.: SD
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Rozważania Jana Pawła II

widzieli Matkę Bożą. Potwierdzili, że widzieli Ją na jednym
wzgórzu, zwanym obecnie Górą Objawień, trzymającą coś
na ręku. Myśleli, że to jest dziecko, ale nie mieli pewności, bo
nie widzieli z bliska. Przeżyli strach i radość równocześnie,
ale nie wytrzymali tego i uciekli. W domu powiedzieli, że
widzieli Matkę Bożą. Jakaż mogła być reakcja ludzi? Dorośli
wysłuchali ich relacji i surowo zabronili żartować z Matki
Bożej. Dzieci jednak upierały się przy swoim. Już później
przyznali się, że przez całą noc nie spali, a następnego dnia
udali się w to samo miejsce, nie mając jednak pewności,
czy cokolwiek ujrzą. Poszli również z nimi jacyś ciekawscy,
którzy chcieli wiedzieć, czy rzeczywiście się coś wydarzy.
W jednym momencie sześcioro wizjonerów po prostu
pobiegło, na górę na to wzgórze. Kto widział te wzgórza wie,
że są to same kamienie i ciernie i z pewnością nie jest łatwo
biec do góry. Ale oni tak szybko biegli, że nikt nie mógł ich
dogonić. Kiedy doszli inni ludzie, zobaczyli, że wizjonerzy
klęczą i z kimś rozmawiają. I znowu obstawali przy tym, że
widzieli Matkę Bożą, twierdzili, że zaczęli biec z tej ulicy,
na której się znajdowali na wzgórze w momencie, kiedy
ta postać dała im znak ręką, żeby podeszli. Wieść o tym
rozeszła się szeroko i ludzie zaczęli tłumnie tu przybywać.

Wolność to życie
w prawdzie
Chrystus nie rozgrywa programu swojego
królestwa na pozorach. Buduje go na prawdzie.
A liturgia Wielkiego Postu, dzień po dniu, słowami
proroków – jakże żarliwymi słowami! - przypomina
nam o prawdzie grzechu i prawdzie nawrócenia.
Tak czyni liturgia również i dzisiaj, pozwalając
mówić naprzód najbardziej liturgicznemu z proroków,
Jeremiaszowi, ażeby w ślad za tym dopowiedzieć
słowami Joela wezwanie do pokuty: „Nawróćcie się
do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy,
miłosierny” (Jl 2, 13).
prawo
nawrócenia
odpowiada
prawdzie
o człowieku. Odpowiada też prawdzie wewnętrznej
człowieka. To, o co Kościół modli się najżarliwiej
(zwłaszcza w Wielkim Poście) – to, aby człowiek nie
pozwolił zagłuszyć w sobie tej prawdy o sobie. Żeby
nie wyzbył się swojej własnej wewnętrznej prawdy.
Żeby sobie tej prawdy nie dał wydrzeć pod pozorem
„niczym nieograniczonej wolności”. Ażeby nie zagubił
w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go
przerasta, ale która równocześnie stanowi o nim: która
czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.
Kościół modli się o to, ażeby człowiek – żaden
człowiek (zwłaszcza młody, ale zarazem każdy!) – nie
wziął pozoru wolności i pozoru wyzwolenia za wolność
prawdziwa i za wyzwolenie zbudowane na prawdzie.
Za wyzwolenie w Jezusie Chrystusie. Kościół modli się
o to codziennie:
„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: <<nie
zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na
pustyni w dniu Massa, gdzie mnie wasi przodkowie
wystawiali na próbę i doświadczali Mnie, choć dzieło
moje widzieli>>” (Ps 95 [94], 7-9).
Tak, człowiek: świadek Stworzenia – człowiekchrześcijanin: świadek Krzyża i Zmartwychwstania
(świadek to znaczy ten, który widział; ten, który
patrzy). Niech ma otwarte serce i przejrzyste sumienie.
Niech ma w sobie tę wolność, ku której Chrystus go
wyzwolił (por. Ga 5, 1).

Trzeci dzień objawień jest bardzo ważny gdyż wszyscy
wizjonerzy widzieli Matkę Bożą, która obiecała im, że znowu
przyjdzie. Jedna z wizjonerek Marija Parlovic, zobaczyła
Matkę Bożą jeszcze raz tego samego dnia, wtedy to Maryja
przekazała jej główne orędzie. Wizjonerka widziała Matkę
Bożą na tle krzyża. Krzyż stał za nią, Matka Boża płakała,
a potem powiedziała: „Pokój, pokój, tylko pokój. Pokój
musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także
pomiędzy ludźmi”. Pośćcie i módlcie się, gdyż poprzez
post i modlitwę możecie zatrzymać wojny i katastrofy
naturalne. I tak trwają objawienia, aż do dnia dzisiejszego.
W chwili obecnej codzienne objawienia ma jeszcze czworo
wizjonerów, zaś dwie wizjonerki widzą Matkę Bożą tylko
raz w roku. Matka Boża obiecała im, że będzie się im
objawiała do końca życia. Medjugorie jest wezwaniem do
modlitwy, do postu, do wiary do tego żeby żyć Eucharystią,
ale faktycznym celem jest pokój.
Maryja w Medjugorie objawiła się jako Królestwo
Pokoju. I wezwała nas wszystkich, abyśmy współpracowali
w pokoju. Powiedziała: wszyscy jesteście dla mnie ważni, bez
was nic nie mogę uczynić. Jeżeli czegoś nie na czym polega
istota rzeczy, albo którzy nie wiedzą o istnieniu Boga, albo
to są takie osoby, które nie poznały miłości Bożej. Maryja
modli się o tę łaskę, gdyż wie, że kiedy człowiek zawierzy
miłości Bożej, kiedy wie, że Bóg go kocha takim jakim w

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

Na pielgrzymim szlaku

MEDJUGORIE
Co to jest Medjugorie? Co się tam wydarzyło?
Kiedy się to wydarzyło, od czego się zaczęło?
Medjugorie jest to miasto leżące w Chorwacji w dawnej
Jugosławii. Medjugorie jest to fenomen, który teraz
praktycznie znany jest na całym świecie. Na początku nikt
nie wiązał z tym miejscem specjalnych nadziei. 24 czerwca
1981 roku, w dzień św. Jana Chrzciciela, sześcioro dzieci
w wieku od dziesięciu do piętnastu lat, opowiedziało, że
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Matczyne Królestwo, Marzec 2014

istocie, wtedy może kochać siebie i innych. Maryja wzywa,
aby modlić się pod krzyżem, gdyż krzyż jest źródłem wielkiej
łaski. Wzywa także do codziennego odmawiania tajemnic
bolesnych różańca świętego, abyśmy codziennie odmawiali
wszystkie cztery części różańca świętego. Wzywa nas dlatego,
że nie rozumiemy miłości Jezusa do nas, jeżeli zapomnimy,
że Jezus cierpiał za nas gdyż można wierzyć tylko tej miłości,
która została ukrzyżowana. Motywem przewodnim
objawień w Medjugorie jest głębokie przekonanie o
bezwarunkowej miłości Boga-Ojca do każdego człowieka
i niezbita wiara w to, że jednym ze sposobów objawienia
tej miłości są orędzia przekazywanie nam przez Matkę
Bożą właśnie w Medjugorie. To przez Maryję, przez Jej

ciężkich chorób psychicznych. Zdarza się też ten szczególny
dar uzdrowienia – uzdrowienie duchowe. Mamy z nim na
przykład do czynienia, kiedy człowiek może innym i sobie
wybaczyć, a wcześniej nie był w stanie tego uczynić, albo
gdy ktoś pewnego dnia zacznie się modlić i porzuci swój
dotychczasowy, nieodpowiedni tryb życia. Kiedy pyta się
wizjonerów o moment widzenia, mówią w ten sposób:
zanim ujrzymy Matkę Bożą widzimy najpierw trzy błyski
światła, potem dopiero Ją, zaczyna się rozmowa, modlitwa.
Widzimy ją normalnie, możemy podać jej rękę, możemy
śpiewać z Nią, możemy modlić się z Nią, rozmawiać –
wszystko normalnie. I twierdzą, że nigdy nie widzą ani nie
słyszą niczego oprócz Niej, jakby wokół nich nie istniał
świat, A kiedy Matka Boża odchodzi pozdrawia ich: Idźcie
w pokoju Bożym. Mówią też, że przez krótki moment
widzą trzy symbole chrześcijańskie: krzyż, słońce i serce.
Osoby obecne w chwili objawienia mogą zaobserwować,
że oni wszyscy w jednym momencie przestają być aktywni,
wpatrują się w jeden punkt, wtedy przestają się modlić i
dopiero po paru minutach zaczynają modlitwę Ojcze nasz
bez Zdrowaś Maryjo, odmawiają również Chwała Ojcu, a
na koniec słychać słowo: odeszła. Jeżeli chodzi o oficjalne
stanowisko Kościoła to miejscowy biskup, kiedy objawienia
się zaczęły zaakceptował je, przytaczając słowa Gamaliela,
że jeżeli to rzeczywiście pochodzi od Boga, zostanie, jeżeli
zaś nie pochodzi od Boga będzie zniszczone. Kościół już
uznał Medjugorie jako miejsce modlitwy, a jeżeli chodzi
o kwestię objawień, sprawa wciąż jest otwarta. Komisje
jeszcze mogą pracować, gdyż objawienia ciągle jeszcze
trwają. Przyjeżdża tu wielu biskupów i wielu księży.
Stanowisko papieża jest pozytywne, o czym wiemy z wielu
relacji, z prywatnych rozmów. Jednej z wizjonerek papież
powiedział na spotkaniu, że gdyby nie to, że jest papieżem,
już dawno byłby w Medjugorie i spowiadałby. Pewnego razu
papież powiedział, że Medjugorie pomogło wielu osobom
odkryć istnienie nadprzyrodzonego życia, Medjugorie jest
duchowym centrum świata. Tę pielgrzymkę organizuję
w 33 rocznicę objawień. Jeżeli zaufamy Matce Bożej, a w
naszych sercach zapanuje miłość i pokój , możemy dla siebie
i bliskich uprosić wiele łask Bożych. Dlatego serdecznie
zapraszam na tę pielgrzymkę wszystkich, którzy kochają
Maryję, którzy jej zaufali. Z Maryją lżej nam się pójdzie
przez życie. Mamy przecież tyle różnych problemów, które
Jej przedstawimy, a Ona jako nasz Matka, każdego z nas
wysłucha i nikogo nie opuści. Będziemy prosić o łaski dla
siebie i bliskich naszemu sercu. Tylu ludzi odchodzi stąd
pocieszonych i uzdrowionych, co potwierdzają komisje
lekarskie. Wielu pielgrzymów powraca tu po kilka razy,
aby podziękować za otrzymane łaski, jak twierdzą,
panuje tu atmosfera modlitwy i wyciszenia, której tak
bardzo potrzeba w dzisiejszym krzykliwym świecie. Na
pielgrzymkę pojedzie z nami ksiądz, który będzie służył
nam posługą kapłańską wszędzie i w każdej chwili. Po
Medjugorie oprowadzać nas będzie polska siostra Hiacynta,
która wiele lat pracuje w Medjugorie. Ostatni dzień przed
powrotem do domu spędzimy nad Morzem Adriatyckim
Koszt całej sześciodniowej pielgrzymki wynosi 900 zł, a
w tej cenie mieści się wszystko: przejazd, ubezpieczenie,
nocleg, śniadania i obiadokolacje. Pielgrzymka odbędzie
się w dniach 21-27 czerwca 2014 roku, godzinę wyjazdu
podam w późniejszym terminie. Paszport jest niepotrzebny,
zabieramy dowód osobisty.

główne przesłanie jakimi są pokój, nawrócenie, wiara,
modlitwa, post, Stwórca chce byśmy przemienili nasze serca
i zaczęli prawdziwie kochać. A nie będzie to możliwie bez
osobistego nawrócenia każdego z nas, czyli postawienia
Boga Najwyższego Dobra w centrum naszego życia, bez
wiary sercem, bez modlitwy sercem, bez miłości w sercu
i ofiary w życiu w intencji tych, co jeszcze nie poznali tej
miłości. Pokój ma ten kto przebacza, kto kocha, kto walczy
ze swoim egoizmem. W Medjugorie dzieje się coś dziwnego,
coś nowego. W bardzo prosty, w bardzo dziwny sposób
ludzie odkrywają prawdy, które noszą w sobie, coś co jest
w nich głęboko zakorzenione. Wielu ludzi przyjeżdżając do
Medjugorie odczuwało obecność Maryi. Wrócili do domu
radośni i gotowi kontynuować tę drogę wraz z Maryją;
drogę, która prowadzi do Boga. W ostatnim orędziu wzywa
nas, abyśmy Boga postawili na pierwszym miejscu w
naszym życiu, i żebyśmy w swoim sercu mogli powiedzieć,
co więcej byśmy powiedzieli każdemu człowiekowi - pragnę
dla ciebie dobra. Medjugorie stało się konfesjonałem świata,
przyjeżdża tu wielu kapłanów, aby służyć kapłańską posługę
wiernym, godzinami spowiadają pielgrzymów.
Pewien polski ksiądz, który tam przebywał przez
osiemnaście miesięcy, powiedział, że za półtora roku pobytu
w Medjugorie wyspowiadał więcej osób niż przez 24 lata
spowiadania w Polsce. Inny ksiądz, który tam był 11 razy
powiedział do mnie, że nie zdarzyło mu się nigdzie skupić
na modlitwie tak jak w Medjugorie, Bóg naprawdę działa
w tym miejscu. Dokonuje się tu wiele uzdrowień w sensie
psychicznym, duchownym i fizycznym. Są ludzie, którzy
w Medjugorie zostawili swoje kule i zaczęli samodzielnie
chodzić, a zarazem tacy, którzy zostali uleczeni z bardzo
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diagnozy i następującemu potem leczeniu. Niestety
coraz powszechniejsze jest traktowanie niektórych
badań jako swoistego „egzaminu ze zdrowia”, którego
wynik determinuje, czy danemu dziecku przyzna
się prawo do życia, czy się mu jej odbierze. Owszem
dzieci niepełnosprawne czasem się rodzą, ale jest to
wynik tego, że jakoś im się to udało: albo trafiły do
rodziców, którym w trudnym momencie otrzymania
niepomyślnej diagnozy udało się oprzeć propozycjom
zabicia ich dziecka, albo badania prenatalne się
pomyliły, albo matka ich nie wykonywała.
Świadomy wybór czy psychiczny przymus?
Dopuszczalności zabijania dzieci poczętych broni
się mówiąc: w sytuacji niepomyślnej diagnozy najlepsze
co można zaoferować matce, to świadomy wybór – czy
chce się mieć takie dziecko, czy nie. Wie wszystko
zna rokowanie, nazwę schorzenia, może ocenić czy
da sobie z tym dzieckiem radę. Jednak ktoś, kto tak
mówi, nie zdaje sobie kompletnie sprawy z realiów
tej sytuacji. Jak wygląda w praktyce ten wybór? Do
naturalnej dla okresu ciąży stabilności emocjonalnej
dochodzi informacja o podejrzeniu choroby dziecka.
Potem następują kilkuetapowe badania, na których
wyniki oczekuje się tygodniami. Po tym czasie kobieta
dostaje informację, że potwierdziły się najgorsze
przypuszczenia oraz, że jest z tej sytuacji „wyjście”,
słyszy też, że czasu nie zostało wiele i lepiej decydować
się jak najszybciej, bo im wcześniej tym łatwiej pozbyć
się problemu, i tym krócej będzie przeżywała dramat.
Z kobietą w tej szczególnej sytuacji rozmawia się
w charakterystyczny sposób, używa się takich słów,
aby nie zastanawiała się nad tym, co naprawdę będzie
się działo, Mówi się, że to będzie po prostu poronienie,
że to taki sam proces jak w naturze. O dziecku zaczyna
się mówić jako o płodzie, redukuje się je do diagnozy.
Do tego dochodzi fakt, że najczęściej o wykrytej
u dziecka wadzie kobieta niewiele wie, a informacje
są minimalne. Załamanie z powodu niepomyślnej
diagnozy, zakłamywanie przez lekarzy rzeczywistości,
szok, niedowierzanie, nieznajomość realiów życia
z dzieckiem obciążonym danym schorzeniem, fałszywe
przekonywanie, że po zabiegu wszystko będzie jak
wcześniej, to wszystko prowadzi kobiety do przyjęcia
oferty składanej przez lekarzy. Ktoś kto tak mówi, że
w tej sytuacji aborcja to świadomy wybór, nie zdaje
sobie sprawy z realiów, w jakich wyrażona jest zgoda
na aborcję. Tymczasem nawet zadeklarowani lekarze
aborcjoniści tłumacząc swoje postępowanie mówią,
że oni tak naprawdę spełniają tylko wolę kobiet.
Schizofrenia języka. To bardzo charakterystyczne,
że aborcjoniści bronią się przed prawdą o tym, co
robią. Wystarczy spojrzeć na język, którego używają.
Powszechne jest mówienie kobietom, że w ich sytuacji
można jeszcze coś z tym zrobić. Nie pada słowo
aborcja, o tym, że jest to zabicie dziecka, wcale się
nie wspomina. Również w wywiadach prasowych
mówią, że to, że odbywają się aborcje to nie ich wina,
że oni tak naprawdę są za życiem. Jest to swoiste
rozdwojenie jaźni, którego doświadczają. Kiedy młody
człowiek idzie na studia medyczne, idzie po to, aby
ratować życie i zdrowie ludzi. Potem okazuje się, że
w zakres jego specjalizacji ma wchodzić zabijanie

W planie pielgrzymki przewidujemy:
- uczestnictwo w 33. rocznicy objawień Medjugorie
/ w tym czasie spotkanie z widzącymi/
- wyjście na Górę Kriżerac
- 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 .
Zapisy u organizatora pielgrzymki lub w zakrystii,
przy zapisie wpłacamy połowę należnej sumy, czyli
450 zł, reszta w dniu wyjazdu.
Organizator pielgrzymki Aleksandra Chlebda
Tel. 515 -776- 999 lub 12- 271-15-59

Stop Eksterminacji Dzieci
Niepełnosprawnych.
Przemówienie Kai Godek przedstawicielki
Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Stop Aborcji”
Pani Marszałek, Wysoka Izbo!
W 2011 roku w państwowych szpitalach w Polsce
lekarze zabili 620 dzieci, które podejrzane były
o chorobę lub wadę genetyczną. Procedury te opłacono
z pieniędzy podatników, także tych, którzy mają
świadomość, że aborcja to zabijanie nienarodzonych
dzieci i stanowczo się jej sprzeciwiają. Reprezentuję
Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop
Aborcji”, Komitet, który w niespełna dwa miesiące
zebrał blisko 450 tysięcy podpisów pod projektem
nowelizacji polskiej ustawy aborcyjnej. Nowelizacja
ta ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych
dzieci, u których badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na podwyższone
ryzyko wystąpienia niepełnosprawności lub choroby
zagrażającej ich życiu. Haniebna dyskryminacja. Mówi
się, że aborcja to temat zastępczy, a ustawa w obecnym
kształcie jest kompromisem wypracowanym przez
wszystkie zainteresowane strony. Mówi się, że polskie
prawo w tym względzie jest restrykcyjne. Nie jest
to prawdą. Przesłanka eugeniczna jest niezwykle
szeroko interpretowana, pojęcia użyte w ustawie
niejednoznaczne, praktyka z tej przesłanki szczególnie
okrutna. Artykuł 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
mówi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej. Dalej artykuł 32
Konstytucji stanowi: Wszyscy są wobec prawa równi,
wszyscy mają prawo do równego traktowania. Nikt
nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny. Tymczasem obecnie w Polsce mamy
do czynienia z krzyczącą niesprawiedliwością
i dyskryminacją. Odbywa się ona poprzez selekcję
dzieci na etapie prenatalnym i pozbawianiu części
dzieci prawa do życia. Poczęte dzieci poddawane są
badaniom, z których wiele służy postawieniu właściwej
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mówią o trudnej sytuacji ich rodzin. Trzeba przyznać,
że choć nie zdarza się to zawsze, to bywa i tak.
Musimy jednak mieć świadomość, że kształtowanie
myślenia ludzkiego w taki sposób, postrzega się
osoby niepełnosprawne jako powołane na ten świat
wyłącznie na odpowiedzialność rodziców, powoduje
stopniowe wykształcenie obojętności na los rodzin
z osobą niepełnosprawną – wiedzieliście państwo co
robicie, zrobiliście to na własny rachunek. Tymczasem
nikt z rodziców dzieci niepełnosprawnych nie ma
takiego dziecka, bo tak o tym świadomie zdecydował
– na to, jakie dziecko komu się pocznie, nie mamy
wpływu. Podobnie jak nie mamy wpływu na to, czy
pocznie nam się chłopiec czy dziewczynka – nikt nie
wpada na szczęście na to, aby dawać wybór urodzić
czy nie dziecko, którego płeć jest inna, niż nam się na
początku ciąży zamarzyło. Żenująca argumentacja.
Mówienie, że rodziny nie mają pieniędzy to w istocie
sprowadzanie sprawy do przesłanki społecznej,
zniesionej przez Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku.
Nie poprawia się losu rodziny zabijając jej członków.
Nie będzie poprawy losu rodzin, jeśli obecność dziecka
niepełnosprawnego w takiej rodzinie postrzegana
będzie jako efekt decyzji rodziców. Przy okazji obrony
prawa do zabijania dzieci pojawia się problem tzw.
Heroizmu. To heroiczna decyzja, tak rzadko spotykane
bohaterstwo – słyszą rodzice, którzy nie zabijają
swojego niepełnosprawnego dziecka, ale je przyjmują,
wychowują i otaczają opieką. Jeśli pojawią się takie
opinie, to jest to najlepszy dowód na to, że ustawa
wymaga naprawy, Bo oto ta ustawa nie zawierająca
obowiązek, ale tylko możliwość doprowadziła do tego,
że pozostawienie własnego dziecka przy życiu zaczęto
postrzegać jako wyczyn. Bo jeśli definiujemy także
normę. Heroizm darowania komuś życia oznacza normę
w postaci uśmiercenia tej osoby. Opinia publiczna
za życiem. Apeluję do państwa o przyjęcie naszej
nowelizacji. Jest to projekt ponadpartyjny, apolityczny,
obywatelski, projekt, który wraca do Sejmu kolejny
raz, gdyż postulat w nim zawarty jest w społeczeństwie
niezwykle silny. Apeluję, aby nie bać się zagłosować
za życiem. Wiem, że wielu z Państwa obawia się, że
zmiana obecnej ustawy w kierunku lepszej ochrony
życia poczętych dzieci może spowodować kontrowersję
ze strony środowisk postulujących upowszechnienie
ich zabijania. Jednak tzw. wahadło nie działa. Pokazała
to sytuacja sprzed 2 lat. Po rozpowszechnieniu przez
Sejm projektu zakazującego w ogóle aborcji, nastąpiła
próba przygotowanie analogicznego projektu, także
obywatelskiego ze strony środowisk feministycznych.
Ich inicjatywa „tak dla zabijania dzieci” zwana
dla niepoznaki „Tak dla kobiet” zebrała ledwie 30
tys. podpisów poparcia i wobec nieprzekroczenia
wymaganego minimum 100 tys popierających ją
obywateli w ogóle nie stała się przedmiotem procesu
legislacyjnego. Powodem dla którego zwolennicy
powszechnego dostępu do zabijania nienarodzonych
dzieci nie liberalizują ustawy aborcyjnej nie jest to,
że obrońcy życia ich nie prowokują. Aborcjonaliści
zwyczajnie nie czują się dziś zbyt silni. Nie mają
za sobą opinii publicznej, bo normalni ludzie nie
popierają zabijania słabszych. Ich działanie hamuje też

poczętych dzieci. O tym, że aborcjowanie dziecka leży
z zakresie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
mówią otwarcie kierownicy katedr ginekologii
i położnictwa Uniwersytetów Medycznych. Jest to
wielka demoralizacja, która odbywa się w środowisku
medycznym. Postulowana przez nas nowelizacja
pozwoli uwolnić lekarzy od swoistego rozdwojenia
jaźni, które jest ich udziałem.
Okrutna prawda o aborcji.
Powoli wychodzi na jaw prawda o tym, w jaki
sposób morduje się w Polsce niepełnosprawne dzieci.
Na zapytanie działaczy pro-life wystosowane w trybie
dostępu do informacji publicznej odpowiedział prof.
Mirosław Wielgoś, ordynator oddziału położnictwa
i ginekologii Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka
Jezus – jednego z warszawskich szpitali, gdzie zabija
się takie dzieci. Otóż kobiecie podaje się środki na
wywołanie porodu i czeka się na wydalenie w ten
sposób dziecka. Wykonuje się w 5 i 6 miesiącu ciąży,
gdyż badania prenatalne, jak wcześniej wspominałam
przebiegają etapami i w sumie diagnostyka trwa
kilka tygodni. W piśmie, które otrzymaliśmy od prof.
Wielgosia zaznacza się, że na tym etapie ciąży dziecko
zwykle rodzi się martwe. Jeżeli urodziłoby się żywe,
w szpitalu obowiązuje procedura tzw. Odstąpienia
od reanimacji, oznacz to, że takie dziecko zostawia
się na misce lub chuście chirurgicznej, aby tam
zmarło. Umiera w cierpieniach, dusząc się z powodu
niewystarczającego wykształcenia płuc. Z relacji
pracowników wielu szpitali w Polsce wiemy, że do
takich przypadków dochodzi, i że te dzieci mogą
umierać nawet kilkanaście godzin. Pozwolę sobie
przytoczyć słowa położnych. Pacjentka 23 tydzień ciąży,
otrzymuje środki nas kurczowe zaaplikowane przez
lekarza i czeka na poród, który uwolni ją od problemu
jakim byłoby wychowywanie upośledzonego dziecka.
Dziecko rodzi się zniekształcone. Ale uwaga, ono żyje!
Leży wraz z łożyskiem w metalowej misce i wyraźnie
widać, jak bije mu serce! Wbrew przewidywaniom
i diagnozie. Dziecko po kilku minutach umiera
i trafia do lodówki, Próby oporu położnych kliniki
wobec takiego procederu traktowane są jako przejaw
niesubordynacji i grozi takim położnym utratą pracy.
Co kierownictwo Kliniki dobitnie i jasno wypowiada.
Zraniona godność niepełnosprawnych.
Poprzez wyjątek eugeniczny w ustawie państwo
mówi dziś osobom dotkniętym niepełnosprawnością:
wy jesteście gorsi, nie zasługujecie na ochronę. Równie
dobrze mogłoby was tu nie być. Zabicie dziecka jest
złem i podlega sankcjom prawnym, ale zabicie dziecka
niepełnosprawnego już takim złem nie jest, jest to wielka
nierówność wobec prawa i wielka dyskryminacja.
Ustawa dopuszczająca zabicie człowieka ze względu na
jego niepełnosprawność buduje i utrwala negatywne
stereotypy na temat osób niepełnosprawnych, jakby
mówiła, to są ludzie z których nic nie będzie, nie ma
sensu, aby żyli jeśli ich nie zabijemy, to tylko dlatego,
że ich rodzice sobie tego nie życzą, na ich wyłączną
odpowiedzialność. My nie cenimy sobie obecności
w społeczeństwie. Zaprzeczenie idei integracji
i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.
Obrońcy dopuszczalności zabijania chorych dzieci
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opinia publiczna, ostatnie badanie CBOS wykazało,
że 75% Polaków sprzeciwia się aborcji i nie widzi dla
niej żadnego usprawiedliwienia. W badaniu zleconym
przez Fundację PRO wykonanym w lipcu br. na
pytanie „Czy dzieci z zespołem Downa mają prawo
do życia i w związku z tym aborcja powinna zostać
zakazana? 60% respondentów odpowiedziało „TAK”
Tylko 14% zaprzeczyło. Obserwujemy ogromną
aktywność obywatelską w obszarze obrony poczętych
dzieci, kolejny raz zebrano kilkaset tysięcy podpisów,
w zbiórkę zaangażowało się tysiące wolontariuszy,
osób wrażliwych na los dzieci. Śmiertelne żniwo tzw.
„kompromisu”. Trzeba też jasno powiedzieć: kompromis
nie istnieje. Zachowanie obecnych przepisów nie
oznacza zachowania status quo. Obserwujemy
zwiększenie liczny zabitych dzieci co roku. W 2002
roku mieliśmy w Polsce 82 aborcje eugeniczne,
w 2011 roku 620. To skutek niejasnych zapisów
w ustawie, szerokiej ich interpretacji i cynicznego
wykorzystywania trudnej sytuacji emocjonalnej
rodziców w chwili otrzymania niepomyślnej diagnozy
odnośnie ich poczętego dziecka. Pora powiedzieć
temu „STOP”. W głosowaniu nad zaproponowaną
nowelizacją ujawni się nasze człowieczeństwo.
Zdrowi zdecydują o losie chorych, starsi o młodszych,
silniejsi o słabszych. Na koniec dodam, że trudno się
nie oburzyć na tę ustawę wychowując dziecko, które
to państwo przewidziało do aborcji. Widząc w tym
dziecku człowieka, obok problemów wynikających
z jego niedostatków doświadczając radości i bliskości
właściwej relacji rodzica z dzieckiem. Trudno nie
zadawać sobie pytania, dlaczego państwo to dziecko tak
potraktowało, dlaczego zredukowano je do diagnozy.
Dlaczego patrząc na takie dzieci ustawodawca doszedł
do wniosku, że to dobrze, że jest możliwość zabijania?
Bo aborcja nie zapobiega niepełnosprawności, to jest
zabicie dziecka niepełnosprawnego, które już żyje.

Po drodze czy w domu lub też przy kościele
przez to Panu Bogu chwały dawali wiele.
A dziś, tylko ,,Dzień dobry’’, choć zimno, pada
albo mróz dokucza, tak pozdrawiają sąsiada.
Młodzi ,,Ahoj, Cześć’’ krótko pozdrawiają,
Pana Boga przez to bardzo pomijają.
A przecież to było piękne pozdrowienie,
mieściło też w sobie tak wielkie znaczenie.
Daj Boże, aby stare pozdrowienia ożyły
i chwałę Twoją słowem u nas szerzyły!

Zatroszczyli się o
Sanktuarium
Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę
o czystość naszego Sanktuarium – następujący
Parafianie:
– wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać:
4.01.2014 r. – Jankówka: Zofia i Ewelina Dziewońskie;
11.01.2014 r. – Sieraków: Ewa Kwinta, Grażyna
Dzięgiel, Patrycja Winiarska, Anna Ciętak,
Janina Bulek, Monika i Paulina Brończyk;
18.01.2014 r. – Jankówka: Zofia Sznajder, Lucyna
Wrona, Teresa Mętel, Stanisław Mętel;
25.01.2014 r. – Jankówka: Bogumiła i Bogusław
Ślęczka, Danuta Przęczek, Krystyna Cygan,
Barbara i Iwona Woźniak, Leszek Łyżczarz,
Maria Orłowska, Joanna Dudzik.
Za posługę w Domu Bożym Bóg zapłać!

Dla Matczynego Królestwa przygotowała Olcha’
Na podstawie „Głos dla Życia” nr 6 Listopad, Grudzień 2013 r.

Ks. Proboszcz

Nasi Ofiarodawcy

Rymy znad Stonawki
Józef Santarius
ok. roku 1960
Czechy

Z radością piszę, że na dzień dzisiejszy nie mamy
żadnego długu. Chociaż kasa parafialna nie jest bogata,
to jednak jesteśmy na plusie, co prawda nie dużym, ale
plusie. Myślimy już o nowych inwestycjach, a przede
wszystkim wciąż naczelną sprawą jest remont naszego
zabytkowego kościoła. Bardzo wdzięczni jesteśmy za
każdą złotówkę. Ufamy też, że Bóg hojnie wynagrodzi
swoich ofiarodawców, niech Wam błogosławi. Proszę
Matkę Bożą o nieustanną opiekę nad każdym, kto
troszczy się o Jej sanktuarium.

Dawne pozdrowienia
Każde pozdrowienie w nocy, czy w dzień biały,
ma mieć swe znaczenie prośby czy też chwały.
Dziadkowie nam ten piękny przykład dali,
,,Daj, Boże, dobry dzień’’- zawsze używali.

Oto lista dobroczyńców:
Po 50 zł.:
Bartuś Małgorzata i Adam Grajów, Chlebda
Aleksandra Nowa Wieś, Cygal Janina Sieraków,
Cygan Joanna Jankówka, Cygan Anna Sieraków,
Dębowska Janina Hucisko, Furgał Helena i Stanisław
Nowa Wieś, Godzik Wanda Stanisław Sieraków, Góral
Leokadia Dziekanowice, Hyży Barbara Grajów, Hyży
Stanisława Nowa Wieś, Jamka Krystyna, Czesław

,,Daj, Boże dobranoc’’- kto się wieczorem włóczył,
,,Boże daj wam szczęście’’- ten drugi dołączył.
Kiedy na zagonie w pocie czoła pracowali,
drudzy ,,Boże pomóż’’ z daleka wołali.
Tę piękną odpowiedź, jak ,,Daj, Panie Boże’’,
dzisiaj mało ludzi już ją słyszeć może.
Tak, nasi przodkowie kiedyś pozdrawiali,
pozdrowieniem także wspólnotę trzymali.
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1. Łaska Chrystusa

Sieraków, Machna Maria Nowa Wieś, Miękina Józefa
Dziekanowice, Ptak Zofia Sieraków, Suder Bogusława i
Robert Nowa Wieś, Ślęczka Anna i Stanisław Sieraków,
Widomska Anna Bieńkowice, Wrona Helena Grajów,
Żak Dominika Nowa Wieś, oraz jedna osoba
anonimowo;
Po 100 zł.:
Brzuchnalska Aleksandra Rudnik, Choroba
Bronisława Nowa Wieś, Choroba Józefa Nowa Wieś,
Czajczyk Michał Nowa Wieś, Dziewoński Józefa i
Zygmunt Sieraków, Dziewoński Elżbieta i Grzegorz
Nowa Wieś, Hankus Stanisław Rudnik, Jędrzejczyk
Monika i Maciej Nowa Wieś, Kołodziej Beata i Ryszard
Rudnik, Król Maria Winiary, Królikowska Władysława
Zarabie, Misior Władysława Winiary, Misior Zofia
Sieraków, Stanak Helena i Mieczysław Rudnik,
Sznajder Irena i Andrzej Nowa Wieś, Wania Barbara
i Kazimierz Rudnik, Włodarczyk Zofia i Władysław
Nowa Wieś, Wołek Janina Winiary, Woźniak Elżbieta
Nowa Wieś, Żak Zofia i Julian Sieraków, Żak Anna i
Wiesław Nowa Wieś,
Po 200 zł.:
Chorobik Danuta i Władysław Nowa Wieś,
Szczygieł Rozalia i śp.Tadeusz Niezdów, Woźniak
Edyta i Zbigniew Nowa Wieś.

Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest styl
Bożego działania. Bóg nie objawia się pod postaciami
światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc
bogatym, dla was stał się ubogim...”. Chrystus, odwieczny
Syn Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał się ubogi;
wszedł między nas, stał się bliski każdemu z nas; obnażył
się, „ogołocił”, aby stać się we wszystkim podobny do nas
(por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Boże to wielka tajemnica!
Ale źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość,
która jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która
nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla
dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we
wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym,
ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To
właśnie Bóg uczynił dla nas. Jezus przecież „ludzkimi
rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką
wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi
Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas
we wszystkim z wyjątkiem grzechu” (Sobór Wat. II, Konst.
duszpast. Gaudium et spes, 22).

Raz jeszcze składamy serdeczne Bóg zapłać
wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą troszczą się o całą
parafię, o jej funkcjonowanie i stały rozwój.
Niech Bóg wszystkim Wam błogosławi i wspiera
swą łaską w każdym Waszym poczynaniu. Niech
Matka Boża opiekuje się tymi, którzy troszczą się o Jej
sanktuarium.
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.

Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie,
ale – jak pisze św. Paweł – po to, „aby was ubóstwem
swoim ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko efektowna
figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki,
logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie chciał,
by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna
udzielona przez litościwego filantropa, który dzieli się
czymś, co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa! Kiedy
Jezus zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest
z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że potrzebuje
pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć pośród ludzi
potrzebujących przebaczenia, pośród nas grzeszników,
i wziąć na swoje barki brzemię naszych grzechów. Taką
wybrał drogę, aby nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej
nędzy. Zastanawiają nas słowa Apostoła, że zostaliśmy
wyzwoleni nie przez bogactwo Chrystusa, ale przez Jego
ubóstwo. A przecież św. Paweł dobrze zna „niezgłębione
bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica wszystkich rzeczy”
(por. Hbr 1,2).
Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas wyzwala i
ubogaca? Jest nim właśnie sposób, w jaki Jezus nas kocha, w
jaki staje się naszym bliźnim, niczym Dobry Samarytanin,
który pochyla się nad półżywym człowiekiem, porzuconym
naskrajudrogi(por.Łk10,25nn).Tym,codajenamprawdziwą
wolność, prawdziwe zbawienie i prawdziwe szczęście, jest
Jego miłość współczująca, tkliwa i współuczestnicząca.
Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, że staje
się ciałem, bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy,

Ks. Proboszcz

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA NA WIELKI POST
2014 ROKU
Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem
(por. 2 Kor 8,9)

Drodzy Bracia i Siostry!

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami
kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na
drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem
wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor
8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich,
aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są
w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom,
te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do
ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?
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narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi
zagubiło sens życia, pozbawionych zostało perspektyw
na przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało
wepchniętych w taką nędzę przez niesprawiedliwość
społeczną, przez brak pracy, odbierający godność,
jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez brak równości w
zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony zdrowia.
Takie przypadki nędzy moralnej można słusznie
nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta postać nędzy,
prowadząca także do ruiny ekonomicznej, wiąże
się zawsze z nędzą duchową, która nas dotyka, gdy
oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli
sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie
wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy
samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do
klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala.
Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę
duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we
wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym,
że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest
większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i
zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia
wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi
głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei!
Dobrze jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej
dobrej nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam
powierzony, aby pocieszać strapione serca i dać nadzieję
wielu braciom i siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba
iść śladem Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim
i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginionej
owcy, wychodził do nich przepełniony miłością.
Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać nowe
drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji.
Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego
Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim,
którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej,
gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą
jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć
w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego
zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do
Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim
ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze
nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się
pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym
ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo
boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie
miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność
jałmużna, która nie boli.
Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby
ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy
nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10),
niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech
umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie
odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni
i spełniali czyny miłosierdzia. W tej intencji będę
się modlił, aby każdy wierzący i każda społeczność
kościelna mogli owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu,
proszę was też o modlitwę za mnie. Niech Chrystus
wam błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej opiece.

udzielając nam nieskończonego miłosierdzia Bożego.
Ubóstwo Chrystusa jest Jego największym bogactwem: Jezus
jest bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca,
swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka
tylko Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty niczym dziecko,
które czuje się kochane, samo kocha swoich rodziców i ani
na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. Bogactwo Jezusa
polega na tym, że jest Synem. Jedyna w swoim rodzaju więź z
Ojcem to najwyższy przywilej tego ubogiego Mesjasza. Jezus
wzywa nas, byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to
znaczy byśmy wzbogacili się Jego „bogatym ubóstwem”
albo „ubogim bogactwem”, byśmy wraz z Nim mieli udział
w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali się synami w
Synu, braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29).
Znane jest powiedzenie, że jedyny prawdziwy smutek to
nie być świętym (L. Bloy); moglibyśmy też powiedzieć, że
istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie
Boga i bracia Chrystusa.

2. Nasze świadectwo
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubóstwa
była odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy
przychodzimy po Nim, możemy zbawić świat
odpowiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. W
każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat
poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w
sakramentach, w Słowie i w swoim Kościele, który jest
ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się udzielać
poprzez nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez
nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące moc
z Ducha Chrystusa.
Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako
chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać różne
rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich
dłonią, brać je na swoje barki i starać się je łagodzić
przez konkretne działania. Nędza to nie to samo co
ubóstwo; nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość,
bez solidarności, bez nadziei. Możemy wyróżnić trzy
typy nędzy. Są to: nędza materialna, nędza moralna
i nędza duchowa. Nędza materialna to ta, którą
potocznie nazywa się biedą, i która dotyka osoby żyjące
w warunkach niegodnych ludzkich istot, pozbawione
podstawowych praw i dóbr pierwszej potrzeby, takich
jak żywność, woda, higiena, praca, szanse na rozwój
i postęp kulturowy. W obliczu takiej nędzy Kościół
spieszy ze swoją posługą, ze swoją diakonią, by
zaspokajać potrzeby i leczyć rany oszpecające oblicze
ludzkości. W ubogich i w ostatnich widzimy bowiem
oblicze Chrystusa; miłując ubogich i pomagając im,
miłujemy Chrystusa i Jemu służymy. Nasze działanie
zmierza także do tego, aby na świecie przestano
deptać ludzką godność, by zaniechano dyskryminacji
i nadużyć, które w wielu przypadkach leżą u źródeł
nędzy. Kiedy władza, luksus i pieniądz urastają do rangi
idoli, stawia się je ponad nakazem sprawiedliwego
podziału zasobów. Trzeba zatem, aby ludzkie sumienia
nawróciły się na drogę sprawiedliwości, równości,
powściągliwości i dzielenia się dobrami.
Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która
czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż
rodzin żyje w udręce, bo niektórzy ich członkowie
– często młodzi – popadli w niewolę alkoholu,

FRANCISCUS

17

Matczyne Królestwo, Marzec 2014

18

Matczyne Królestwo, Marzec 2014

19

Matczyne Królestwo, Marzec 2014

Konkurs

UWAGA!

ze zdjęciem

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???

Oto nowe pytanie:
w którym roku to było i kogo
rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie konkursu prosimy przesyłać
do 15 marca 2014 r. na adres Sanktuarium, lub
złożyć w zakrystii – z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs ze zdjęciem”.

Z poprzedniego numeru
Pytanie brzmiało:
Gdzie można zobaczyć
ten kuty krzyż?
Poprawną odpowiedź przesłała Pani Zofia
Misior – i to była jedyna odpowiedź na to
pytanie. TEN KRZYŻ JEST UMIESZCZONY
NA WIEŻY NASZEGO ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA. Brawo!!! I oto mamy kolejną
nagrodę.
20
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POZIOMO:

12). ...„Było już około godziny szóstej i... ogarnął
całą ziemię aż do godziny dziewiątej”... (Łk 23, 44);
14). Oblubieniec Najświętszej Marii Panny i Opiekun
Jezusa; 15). ...„A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz
zapuszcza sierp, bo... już na żniwo”... (Mk 4, 22);
17). Tam Pan Jezus ogłosił osiem błogosławieństw
i dał wskazówki dotyczące życia chrześcijańskiego.

1). Jezus doznający trwogi konania trwał na niej
w Ogrójcu; 4). Pierwszy dzień Wielkiego Postu;
9). …„W inny... wszedł do synagogi i nauczał”...
(Łk 6, 6); 10). Żołnierze rzucili o nią losy po
ukrzyżowaniu Syna Bożego; 11). Zapiał zanim
Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa skazanego na
śmierć; 13). Matka Odkupiciela; 16). …„Ponieważ
nie przeznaczył nas..., abyśmy zasłużyli na gniew,
ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa”... (1 Ts 5, 9); 18). …„Albo czy
sam... jest czymś?”... (1 Kor 10, 19); 19). Czyn
zwrócony przeciwko Bogu - Jego miłości; 20). …„To
powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za
potok...”... (J 18, 1); 21). …”Inny jest ... słońca, a inny
– księżyca”... (1 Kor 15, 41);

Krzyżówkę nadesłała Pani Halina Herzog
z Dziekanowic.
Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do
15 marca 2014 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć
w zakrystii – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 2 (243)
nagrody otrzymują: Anna Włodarczyk z Winiar,
Zofia Ptak z Sierakowa i Józef Cembala z Myślenic.

PIONOWO:
1). …„Każdy który pije..., nieświadom jest nauki
sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem”...
(Hbr 5, 13); 2). Krzyżowa – nabożeństwo
wielkopostne polegające na symbolicznym
odtworzeniu wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa;
3). …”… wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz,
lecz nie wiesz, skąd podąża”... (J 3, 8); 5). ...„a Jego
... był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”...
(Ł 22, 44); 6). Babcia Tymoteusza, którą Św. Paweł
wskazuje mu za wzór postawy chrześcijańskiej (Tm
1, 3-5); 7). …„Józef zabrał..., owinął je w płótno
i złożył w swoim nowym grobie”… (Mt 7, 59); 8). Jest
uczynkiem pokutnym obok modlitwy i postu, jest
formą miłości bliźniego; 9). …„Czyż... zewnętrznej
strony nie uczynił także wnętrza?”... (Łk 11, 40);

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
NA MARZEC
Intencja ogólna:
Aby we wszystkich kulturach
były szanowane prawa i
godność kobiet.
Intencja misyjna:
Aby liczni młodzi ludzie
odpowiedzieli na wezwanie
Pana do poświęcenia życia
głoszeniu Ewangelii.
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (ze stycznia 2014)

wartościowego człowieka, bym uwierzyła w siebie.
Proszę o łaskę uwolnienia od zła.*Zwracam się z
gorącą prośbą , o Matko, o uzdrowienie z choroby
nowotworowej i wodobrzusza mojego męża Leszka,
a mnie - pomoc po udarze. Urszula, Olkusz*.Matko
Boża Dziekanowska proszę, wstaw się za Aleksandrem
do Pana Boga, aby obdarzył go świętym powołaniem
kapłańskim. Babcia.* Matko Boża, dopomóż, aby
między Alicją a Anną nastąpiła zgoda i pojednanie.*
Ukochana Matko, proszę o uzdrowienie mojej mamy
z choroby nowotworowej i pomoc dla mnie, w Tobie,
Matko, wiadomej intencji. Agnieszka, Kraków.*
Błagam Matkę Bożą Dziekanowską o uzdrowienie
mojej maleńkiej wnuczki Wiktorii, ciężko chorej na
padaczkę. Dorota. Kraków.* Matko, prosimy Cię o to
byśmy zostali rodzicami. Maryjo, daj nam upragnione
dziecko. Marcin i Basia.* Matko Boża, proszę Cię o
zdolności, o pomoc w nauce, w napisaniu dobrych
prac praz o Światło Ducha Świętego. Spraw też, abym
nie miał kłopotów zdrowotnych. Grzegorz.* Proszę o
modlitwę i wstawiennictwo u Boga oraz wyproszenie
potrzebnych łask dla mojej rodziny. O zdrowie i
błogosławieństwo rodzicom, by szczęśliwie doczekali
50 rocznicy ślubu, dla mnie i męża - byśmy byli
dobrymi rodzicami, kochającymi się, szanującymi się
małżonkami, a dzieciom - o zdrowie, błogosławieństwo
Boże i mądrość w ich dalszym życiu. Proszę również
o radość wewnętrzną, chęć do działania i nadzieję na
lepsze jutro, a także o dobrą sytuację w pracy u mnie i u
męża, a synowi o dobre zdanie matury i mądre decyzje
na przyszłość. Boże, bądź zawsze wśród nas! Matko
Boża, opiekuj się naszą rodziną i prowadź dobrymi
drogami życia. Anna. Podlasie.*

Proszę o modlitwę, za przyczyną Matki Bożej
Dziekanowskiej, o duchowe i cielesne zdrowie dla
mojej mamy Lucyny. O pomoc w rozwiązaniu trudnych
i trwających od wielu lat problemów finansowych i
życiowych. Niech Matka Boża otoczy ją płaszczem
Macierzyńskiej opieki i wyprasza u Boga wszystkie
jej prośby i błagania. Bóg zapłać! Dorota. Wrocław*.
Proszę o wstawiennictwo do Matki Bożej za moją córką
Alicją, żeby zdobyła umowę o pracę, która pozwoli jej
ukończyć szkołę. Mariola, Liege, Belgia*. Matko Boża,
proszę Cię o wybawienie od chorób i od wszelkich
nieszczęść i złych przypadków Ryszarda i Jerzego oraz
Pawła i Wojciecha, jak też i mnie. Proszę postaw na
naszej drodze ludzi dobrych i życzliwych i okryj nas
płaszczem swej Macierzyńskiej opieki. Czcicielka.*
Pani Dziekanowska, proszę o ubłaganie Miłosierdzia
Bożego i łaski zdrowia dla męża Andrzeja. Elżbieta,
Łódź.* Matko Boża Dziekanowska dopomóż, aby Alicja
i Łukasz doczekali się łaski potomstwa. Mama.* Matko
Boża, proszę Cię o to byśmy byli razem - Natalia i ja oraz o łaskę jej miłości do mnie. Mateusz. Jastrowie.*
Matko Boża, błagam przez wstawiennictwo św. O. Pio,
o łaskę uzdrowienia Magdy, która rozpoczyna dziś
chemię. Dorota. Wschowa.*Matko Boża, polecam Ci
dziś mojego syna Jakuba w dniu Jego 9 urodzin. Proszę
dla niego o zdrowie i potrzebne łaski, aby wyrósł na
dobrego, wierzącego człowieka, mógł wychowywać
się w rodzinie pełnej miłości, gdzie będzie na co dzień
mama i tata. Proszę Maryjo o cud uzdrowienia naszej
rodziny, by Kubuś cieszył się ze wspólnego bycia razem
z obojgiem rodziców. Tata Michał, Wrocław.* Dziękuję
Matko Boża za dotychczas otrzymane za Twoim
wstawiennictwem łaski dla mnie i mojej rodziny.
Proszę o dalsza opiekę i błogosławieństwo, pobłogosław
naszej pracy zawodowej, pracy w gospodarstwie i
dzieciom w nauce. Dopomóż pozytywnie rozwiązać
trudną sytuację materialną i daj siły, aby przezwyciężać
kłopoty dnia codziennego. Oddal od nas wszelkie
zło i nieszczęścia oraz choroby. Anna Kaczmarek.
Otmianowo.* Matko Boża, Tobie zawierzam moje
studia i proszę Cię o pomoc w bezproblemowym ich
ukończeniu. Proszę Cię o siły, zdolności, jasną myśl w
napisaniu prac, pomoc w publikacjach i na praktykach.
Wojciech.* Bardzo gorąco proszę o modlitwę w
intencji mojej nienarodzonej jeszcze wnuczki Oliwki,
która jak się okazało w 7 miesiącu ciąży ma problemy
zdrowotne, aby dobry Bóg okazał miłosierdzie swoje i
uzdrowił to maleństwo tak długo wyczekiwane przez
moją kochana córkę Kasię. Matko Boża wstawiaj
się za nami! Halina, Katowice.* Proszę Mateńko o
upragnioną pracę, spraw Maryjo bym umiała zaufać
ludziom, mimo tego co się stało i zobaczyć w sobie

SUPER KONKURS!!!
Caritas posiada jeszcze dwie pary łyżew
z butami i jedną parę nart z kijkami i z
butami. Każdy może je mieć. Wystarczy
przynieść do kancelarii parafialnej lub
do zakrystii dwa kompletne roczniki
„Matczynego Królestwa”. Obojętne które to
będą roczniki, byle kompletne. Oczywiście
tylko trzy osoby mogą zdobyć takie
cenne nagrody. Kto pierwszy, ten lepszy.
Oczekujemy na zwycięzców.
ks. Proboszcz
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
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.

Dnia 02.02.2014

3. Klara Kaja Święch z Nowej Wsi
Chrzestnymi byli: 1. Jacek Bławut z Nowej Wsi
			
2. Katarzyna Bielat ze Staniątek

Dnia 16.02.2014

3. Aleksandra Kinga Dziewońska z Winiar
Chrzestnymi byli: 1. Tomasz Dziewoński z Czasławia
			
2. Justyna Ziemba z Brzezowej

3. +Stefania Mazur z Dziekanowic
ur. 12.08.1947 r., zm. 25.01.2014 r.
4. +Tadeusz Szczygieł z Niezdowa
ur. 7.02.1925 r., zm.3.02. 2014 r.
5. +Genowefa Płatek z Sierakowa
ur. 20.03.1934 r., zm.12.02. 2014 r.

Wielki Post
2014r.
Droga Krzyżowa
Piątek
godz. 17.00
Niedziela
po Mszy Św. o godz. 11.00

Gorzkie Żale
Niedziela
godz. 15.00
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