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Matczyne Królestwo, Maj 2016

Trudno na początku maja nie przypomnieć, że
wkraczamy w miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi,
Oblubienicy Józefa Patriarchy. Kościół najpiękniejszy
miesiąc poświęca Tej, która była najpiękniejszym
Kwiatem ziemi. Maj, polski maj!

Modlitwa będzie miała następujący program:
Poniedziałek 2 V 2016 r. – przed Mszą św. o godz. 7.00
Wtorek 3 V 2016 r. – po Mszy św. o godz. 8.00
Środa 4 V 2016 r. - przed Mszą św. o godz. 7.00

3 V 2016 R.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako
swoją Matkę i Królową. Wyrazicielem tego przekonania
Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656
roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem
Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich
państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej
obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył
berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem.
Zaczynając od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko,
Najświętsza Dziewico” ogłosił Matkę Bożą szczególną
Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć,
ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie
na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej,
zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i
zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy
świętej, w czasie której król przyjął również Komunię
świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym
Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do
Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża
odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone
przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo
Maj boćków rozklekotanych radosnym powrotem
pod nasze strzechy; maj rozświergotanych skowronków,
jaskółek i szpaków; maj rozkwitniętych polskich grusz,
jabłoni, śliw, czeremch, bzów; maj ukwieconych łąk!
Jakby cała ziemia polska Pani swojej i Królowej chciała
nieść pierwociny swoich najcudowniejszych barw i woni.
Biją dzwony, a lud gromadzi się tłumnie po świątyniach,
by w litanijnych strofach wyśpiewać swoją duszę i przed
ukochaną Matką wypłakać swoje troski.

KALENDARZ LITURGICZNY

30 IV 2016 r. w sobotę rozpoczniemy nabożeństwa
majowe uroczystą procesją wokół naszej świątyni. Na
nabożeństwa majowe zapraszamy codziennie na godz.
18.00 oraz w niedziele na godz. 15.30. Nie zapomnijmy
o przystrojeniu naszych przydrożnych kapliczek.
Pamiętajmy, aby w tym szczególnym miesiącu gromadzić
się przy nich odprawiając nabożeństwa majowe.

DNI MODLITW O URODZAJE I ZA KRAJE
GŁODUJĄCE TZW. „DNI KRZYŻOWE”

W te trzy dni zgromadzimy się w naszej świątyni,
aby następnie wyruszyć w procesji błagalnej o urodzaje
i prosząc, aby nie było na świecie ludzi głodujących.

SANKTUARIUM MACIERZYŃSTWA NMP

Wydawca:
w Dziekanowicach; 32-410 Dobczyce; tel./fax: 12 271 13 14
www.dziekanowice.pl; e-mail: matczynekrolestwo@gmail.com
Konto bankowe Paraﬁi: 30 1020 2892 0000 5402 0118 8648; PKO BP o/Myślenice
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8 V 2016 R. UROCZYSTOŚĆ
ŚW. STANISŁAWA BM GŁÓWNEGO
PATRONA POLSKI

Korony Polskiej, módl się za nami”. Choć ślubowanie
Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej
Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się
przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej
Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Niestety śluby
króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione.
Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy
Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod
wezwaniem „Królowej Polski”. Papież Benedykt XV
chętnie do tej prośby się przychylił (1920). Biskupi
umyślnie zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja,
aby podkreślić łączność nierozerwalną tego święta z
Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja
1791 roku pierwszą konstytucją polską.
Nie bez powodu mówi się, iż naród polski jest
narodem Maryjnym. I nasza parafia jest parafią Maryjną.
To nas wszystkich zobowiązuje do polecania naszego
życia Matce najświętszej i ofiarowania Jej naszych
domostw i naszych rodzin.
W tym dniu Msze Święte odprawimy tak jak w
niedzielę, czyli o godz. 8.00, 11.00 i 16.00 o godz. 15.30
nabożeństwo majowe. Będziemy w sposób szczególny
modlić się za naszą ukochaną Ojczyznę, aby była wierna
Bogu!!! Maryja Królowa, przypomina nam o tym i
wskazuje na Jezusa – jako jedyną drogę do pojednania,
do sprawiedliwości, pokoju, jedności i radości. Nasza
Ojczyzna potrzebuje modlitwy i naszej wiary! Niech nas
w tym dniu nie zabraknie w kościele na wspólnej Mszy
Świętej.

W tym dniu czcimy wielkiego świętego, którego
chwała rozeszła się przez wieki po całej naszej
Ojczyźnie. Oddał życie podczas Eucharystii, za prawdę
i sprawiedliwość. Był wierny do końca i strzegł zasad
wiary katolickiej. Dzisiaj czcimy go jako człowieka
oddanego Kościołowi i Męczennika za wiarę. Relikwie
św. Stanisława spoczywają w Katedrze na Wawelu.
W tym dniu swoje imieniny obchodzi ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz. Z tej okazji otoczmy Go naszą
modlitwą i życzymy obfitości Łask Bożych.

Ponieważ wspomnienie przypada na niedzielę, w
tym dniu odbędzie się procesja z Wawelu na Skałkę.
Tradycja procesji z relikwiami św. Stanisława sięga
średniowiecza. Pierwsza odbyła się po kanonizacji
biskupa Stanisława w 1253 roku. W ciągu wieków utrwalił
się zwyczaj przejścia z relikwiami świętego w niedzielę
po 8 maja, czyli w oktawę uroczystości patronalnej św.
Stanisława. Początek procesji o godz. 9.00 na Wawelu.

Również w tym dniu na Mszy Św. o godz. 16.00
będziemy modlić się wraz z naszymi strażakami o
potrzebne łaski dla nich i dla ich rodzin z okazji dnia
ich patrona.

5 V 2016 R.
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

13 V 2016 R.
PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM

Jest to dzień wspomnienia św. Floriana patrona
strażaków. W tym dniu przypada również pierwszy
czwartek miesiąca, z tej okazji będzie spowiedź od
godz. 17.00. W czasie spowiedzi będzie wystawiony
Najświętszy Sakrament, abyśmy adorowali Boga, który
tak bardzo nas kocha. O godz. 18.00 będzie Msza Św.
przed Mszą Św. odprawimy nabożeństwo majowe.

W dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny
Fatimskiej, ruszą od figurek tak licznie rozsianych po
naszej parafii pielgrzymki do naszego Sanktuarium.
Jak w latach ubiegłych zapraszamy wszystkich naszych
parafian, do takiego wyznania wiary i miłości do naszej
ukochanej Matki - Pani Dziekanowskiej.
Przed godz. 19.00 będziemy, jak zawsze, witać
poszczególne grupy pielgrzymkowe w drzwiach
kościoła. Zbieramy się wcześniej przy figurkach,
gdzie najpierw odśpiewamy Litanię do Matki Bożej
i Pod Twoją obronę, a następnie ruszymy pieszo do
naszego Sanktuarium. Starajmy się by te pielgrzymki
nieprzerwanie odprawiane od roku 1991, były uroczyste.
Drogą śpiewajmy pieśni Maryjne i odmawiajmy
modlitwy. Postarajmy się by ta niezwykła procesja, która
już wrosła w pejzaż naszej Parafii i jest tak bardzo nasza,
wypadła jak najpiękniej.
Mamy nadzieję, że w pielgrzymce weźmie licznie
udział cała Parafia, nie tylko starsi, ale i młodzież i
wszystkie dzieci. Bardzo prosimy po drodze poruszać się

6 V 2016 R.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek miesiąca Msze Św. z nabożeństwem
wynagradzającym do Bożego Serca będą o godz. 7.00 i
18.00 z nabożeństwem majowym. Na rannej Mszy św. i
godzinę przed wieczorną Mszą św. będziemy spowiadać.

7 V 2016 R.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Nabożeństwo pierwszosobotnie odprawimy rano
o godz. 7.00 oraz o godz. 18.00 wraz z nabożeństwem
majowym. Do chorych zaś pojedziemy ok. godz. 9.00.
3
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26 V 2016 R. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO

tylko prawą połową jezdni, pilnować małe dzieci, a każdą
grupę pielgrzymkową niech zamykają strażacy, czy
mężczyźni, którzy w razie potrzeby ułatwią poruszanie
się przejeżdżającym samochodom.
Wcześniej dzieci w całej Parafii niech nazbierają
kwiatów na łąkach i z bukietami kwiatów przyjdą do
Matki Bożej. Kwiaty te złożymy u stóp Matki Bożej. W
czasie nabożeństwa poświęcimy je, a po nabożeństwie
zabierzemy poświęcony kwiatek od Matki Bożej i
zaniesiemy chorym i wszystkim, którzy nie będą mogli
uczestniczyć osobiście w tym wspaniałym nabożeństwie.

W tym roku na koniec miesiąca Maryjnego,
obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu
liturgicznym. Jest to święto całego Kościoła, który
powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W
tym dniu ulicami miast i wiosek przechodzą procesje
eucharystyczne. W Polsce okna budynków znajdujących
się na trasie procesji ozdabiane są symbolami
eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami.
Zachęcamy wszystkich, aby dobrze przygotować się
do tak ważnego święta poprzez spowiedź świętą. Ta
wyjątkowa procesja powinna zgromadzić jak najwięcej
parafian, aby uwielbić Boga za wszelkie dary, które
otrzymujemy dzięki łasce otrzymanej w Eucharystii. Jest
to przede wszystkim czas dziękczynienia za łaski, które
otrzymujemy od zmartwychwstałego Pana.
Tradycyjnie jak co roku prosimy o przygotowanie
ołtarzy:
OŁTARZ I - STRAŻACY
OŁTARZ II - MŁODZIEŻ, KTÓRA W TYM ROKU PRZYJĘŁA
SAKRAMENT BIERZMOWANIA WRAZ Z RODZICAMI.
OŁTARZ III - AKCJA KATOLICKA
OŁTARZ IV - RODZIE DZIECI KOMUNIJNYCH
Zadbajmy o to by w procesji były niesione wszystkie
feretrony oraz sztandary!

15 V 2016 R. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚW. PIERWSZA KOMUNIA
ŚWIĘTA DZIECI Z KL. III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z NASZEJ PARAFII

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu
Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów
zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym
swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).
W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem
Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny
o zbawieniu wszystkim narodom. Zielone Świątki, bo
tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości,
to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone
już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy
praktycznie tę samą rangę co uroczystość Paschy.
Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest
wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych.
Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem
całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po
wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp
do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się
rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by
prowadził dalej dzieło Jezusa.
W tym dniu za pobożne i publiczne odmówienie
całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można
dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.

27 V – 3 VI 2016 R.
OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

Po tak doniosłej uroczystości jaką jest Boże Ciało,
Kościół przedłuża tę radość poprzez oktawę. Trwać
będzie tradycyjnie przez tydzień. Z tej racji codziennie
wieczorem będzie Msza Święta, a po niej nabożeństwo
i procesja. Serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci
i młodzież aby z zaangażowaniem uczestniczyć w tej
modlitwie. W niedzielę procesja będzie po Mszy Św. o
godz. 8.00.

31 V 2016 R.
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA N.M.P.

W tę przepiękną uroczystość Zesłania Ducha Św.
dzieci z kl. III Szkół Podstawowych na Mszy Świętej
o godz. 11.00 przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa
do swojego Serca. Dzieci uczestniczą przez cały
miesiąc maj w nabożeństwach majowych w kościele
parafialnym. Nabożeństwo pokutne i Pierwsza
Spowiedź dla dzieci oraz dla ich rodziców będzie
w sobotę 14 V 2016 r. o godz. 10.00. Uroczystość
Pierwszej Komunii Świętej rozpoczniemy w niedzielę
o godz. 10.40 przed kościołem.

W ostatnim dniu maja w liturgiczne Święto
Nawiedzenia N.M.P. uroczyście zakończymy z procesją
nabożeństwa majowe, by następnego dnia rozpocząć
nabożeństwa czerwcowe do Serca Bożego.

POWOŁANIE MARYI

20 V 2016 R.
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA

Wyobraźmy sobie, drodzy bracia i siostry, że jesteśmy
na egzaminie z przedmiotu religia i słyszymy pytanie:
„Kiedy Najświętsza Maryja Panna otrzymała swoje
powołanie?”. Pamiętamy scenę Zwiastowania Pańskiego,
wyobrażamy ją sobie wiele razy. Maryja mieszkała
spokojnie w Nazarecie, miała swoje konkretne plany –
była zaręczona ze św. Józefem, planowała swoje życie
całkowicie ufając Bogu. Nagle przyszedł do Niej Anioł i
powiedział, że Bóg chce Ją powołać....”Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą..” I potem cały plan Boga. Anioł

Po nabożeństwie majowym, będzie Msza Św. i
koronka do Miłosierdzia Bożego, którą odmawiamy w
intencji naszych ofiarodawców. Przed trzecią niedzielą
miesiąca, w tym dniu będzie pouczenie przed Chrztem
dla rodziców i chrzestnych w sali na plebanii. Chrzest w
tym miesiącu będzie wyjątkowo w IV niedzielę maja
tj. 22 V 2016 r.
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zgodzić się jak Maryja: „Niech mi się stanie według słowa
Twego”. Niech będzie tak, jak chce Pan Bóg.
Maryja daje nam przykład wiernego wypełnienia
powołania. Wpatrujemy się w Nią szczególnie w
miesiącu maju. Wpatrujmy się nie tylko w Jej piękno,
majestat, zewnętrzną troskę o Jezusa. Wpatrujmy się
w Jej duszę, w Jej cnoty, wiarę i w to, jak Ona całym
swoim życiem odpowiadała na słowo Boga, wyznające
Jej miłość. Maryja odpowiadała na miłość Boga w
tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych –
zawsze, niezmiennie kochała Go i umacniała swoją
ufność. Niech Ona pomaga nam całe życie odpowiadać
Temu, który od początku mówi do nas: „kocham cię”.

miał przekazać Bogu odpowiedź Maryi. Odpowiedź
była jasna i jednoznaczna: „Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według Twego Słowa”.
Kochani, spójrzmy na to, czym jest powołanie.
„Powołanie” - to wezwanie; Pan woła i zaprasza. Pan
powie coś każdemu człowiekowi , każdemu z nas
– tobie i mnie. Kiedy? Patrząc na Maryję wierzymy
w Jej Niepokalane Poczęcie – pierwszą chwilę Jej
życia – moment stworzenia Maryi pod sercem św.
Anny. Wierzymy, że od tego momentu Ona była
czysta, bez grzechu, nawet bez śladu piętna grzechu
pierworodnego. Nie ma ani jednego człowieka na
ziemi, oprócz Jezusa i Maryi, kto mógłby powiedzieć:
„ mam tak wielką łaskę”. Wszyscy, niestety, mamy w
swych sercach skazę grzechu pierworodnego, i dlatego
wszyscy mamy skłonność do grzechu. Potrzebujemy
łaski Bożej, która nas podtrzymuje, byśmy nie wpadli do
błota grzechu. Właśnie ten moment – stworzenia Maryi
– Niepokalanego Jej Poczęcia był momentem – chwilą,
Jej powołania. Wtedy otrzymała swoje powołanie.
Powołanie, czyli Słowo Boga w Jej życiu. Już dziewięć
miesięcy przed swoim urodzeniem Maryja została
powołana. I my także.
Jak to? Przecież w takim momencie człowiek nie jest
niczego świadomy! W momencie poczęcia człowiek
jeszcze nie ma mózgu. A Bóg już wtedy mówi! Co mówi?
Mówi do każdego stworzonego człowieka: „Kocham
cię”. Bóg mówi to od samego początku do każdego z
nas. Dla Boga nie jest najważniejsze w jakich warunkach
człowiek się rozwija, w jakim kraju mieszka, jakie ma
wykształcenie, talenty. Powołanie, czyli wezwanie Boga
polega właśnie na tym, że On ciebie i mnie, Najświętszą
Bogurodzicę, kocha. Całą Swoją istotą kocha.
Jak człowiek reaguje na powołanie? Na początku,
do swego narodzenia, człowiek w ogóle nie reaguje. I
po urodzeniu niemowlę nie odpowiada na powołanie,
bo nie może – nie jest w stanie - odpowiedzieć. Potem,
z biegiem czasu – człowiek otrzymuje możliwość
odpowiedzi na powołanie. On może na początku jeszcze
nie ma świadomości, że to jest Bóg, który mu mówi:
„kocham cię”; że to Bóg, który go powołuje. Człowiek już
zaczyna reagować na to; sumienie mu pomaga, rozum,
dobrzy ludzie pomagają mu prawidłowo odpowiadać
na powołanie. Potem w życiu ma miejsce ten moment,
kiedy w czasie spotkania człowieka z Bogiem po raz
pierwszy zaczyna rozumieć: „Oto Ten, Który czegoś
pragnie ode mnie”. Właśnie w tym „czegoś chce (ode
mnie Bóg)” zawsze brzmi pierwotna melodia Boga:
„kocham cię”.
Wyobraźmy sobie, jak pięknie by było, gdyby w
naszej parafii, w Dobczycach, Myślenicach, Krakowie i
na całym świecie każdy uświadomił sobie, że to właśnie
tak jest z powołaniem. Jeśli każdy człowiek mógłby w
swoim sercu zgadzać się, że Bóg woła do niego tymi
właśnie słowami: „kocham ciebie”. Przecież na takie
słowa trzeba dać zawsze odpowiedź. Można odwrócić
się i powiedzieć: „wszystko mi jedno”. Biedny ten, kto
tak odpowiada. Można też pięknie odpowiedzieć Temu,
który mówi: „kocham cię”. Odpowiedzieć: „chcę Cię,
Boże, kochać” - będzie najpiękniejszą odpowiedzią jaką
można dać. To wyznanie nie polega na wypowiedzeniu
słów, ale na odpowiedzi całą swoją istotą. To znaczy,

ks. D. F.

19 V w Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
ks. Proboszcz obchodzi 26. rocznicę święceń
kapłańskich. Wdzięczni Bogu za posługę
księdza Proboszcza pośród nas pragniemy
życzyć obfitych Bożych łask oraz samych
radosnych chwil! Niech Duch Święty
opromienia swym światłem każdy dzień
Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze
będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja nasza Pani Dziekanowska,
niech przygarnia Cię do swego serca.
Szczęść Boże

Dzień Matki
Wśród wielu uroczystości i świąt, jakie organizuje
się i obchodzi w poszczególnych krajach świata,
do najpiękniejszych, najbogatszych w treści należy
zaliczyć Dzień Matki, obchodzony w Polsce w czasie
najpełniejszego rozkwitu przyrody – w maju – w
miesiącu Matki Bożej.
Pomysł zorganizowania uroczystości zbiorowego
oddania hołdu matkom – zainicjowany został przez
panią Annę Jarvis w 1910 roku – chciała ona w ten
sposób uczcić pamięć swojej matki – był po raz
pierwszy zrealizowany w Chicago, a od 1914 roku
został wprowadzony na całym terytorium Stanów
Zjednoczonych i Kanady. Niestety ze święta prawdziwie
rodzinnego, Dzień Matki błyskawicznie podchwycony
przez ówczesnych producentów gotowych laurek
5
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Coroczny Dzień Matki to święto rodzinne i społeczne,
święto obchodzone przez Kościół Katolicki jako dzień
wdzięczności naszym mamom, za trud macierzyństwa.
Szacunek naszym mamom oddaje się we wszystkich
krajach, czasem celebruje się je w inny dzień. W Bułgarii
i w Wietnamie, na przykład, Dniem Matki jest 8 marca,
w Izraelu i Kuwejcie 21 marca, 7 kwietnia w Armenii, w
październiku w Afganistanie, a w Rosji w listopadzie.
Obojętnie, jaka jest data tego święta, ważne jest to,
że tego dnia matki dostają wiązanki najpiękniejszego
kwiecia, które przemawia silniej niż słowa. W tym dniu
obchodzonym różnie w różnych częściach świata, słowa
Matka, Madre, Mutter Mamom, Mamasza w swoisty
sposób przemawiają do matczynych serc zapewniając o
miłości ich dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież
w tym dniu do naszej świątyni, aby podziękować Bogu
za nasze kochane mamy, oraz prosić dla nich o siły do
pełnienia codziennych obowiązków.
opr. Ks. Łukasz

stał się wydarzeniem merkantylnym, czemu jego
inicjatorka była przeciwna. Pani Anna Jarvis przez
długie lata walczyła bezskutecznie, by przywrócić temu
dniu uroczystą rangę: „Celebrowanie Dnia Matki nie
powinno polegać na wręczaniu matkom fabrycznie
produkowanych kartek z gotowymi napisami i pudełek
czekoladek, które zwykle sami zjadamy, przynajmniej
do połowy”, pisała w swych listach. Nigdy nie pogodziła
się z tym, że jej idea zamieniona została w jeszcze
jedną komercyjną okazję. Poprzez działalność Kół
Młodzieży Czerwonego Krzyża, inicjatywa celebrowania
Dnia Matki dotarła do Europy po pierwszej wojnie
światowej, a do Polski w 1923 roku. Od tej pory 26
maja w Polsce to dzień poświęcony matkom. Oficjalne
wyrazy szacunku dla matek wiążą się też jednak z
aktywnym bezinteresownym działaniem. Z okazji
Dnia Matki młodzież związana z Czerwonym Krzyżem
w Jugosławii założyła „Fundusz Wdzięczności Dzieci”
przeznaczony na coroczne zapomogi dla jednej matki
w każdej dzielnicy kraju. Na Węgrzech z kolei, w maju
1932 roku, w mieście Pestszentereszebet postawiono
pierwszy na świecie pomnik ku czci matki. Dzieła sztuki,
wiersze, obrazy poświęcone matkom najwymowniej
świadczą o potrzebie tego rodzaju święta, dają wyraz
jego doniosłości i randze bez względu na to, czy
obchodzone jest pod gorącym niebem Afryki, Azji, czy
w zimnych osiedlach Alaski. Dzień Matki w szczególny
sposób sprzyja zacieśnieniu rodzinnych więzów, spaja
w nierozerwalną całość członków ognisk i komórek
rodzinnych. Tego dnia wokół jej jedynej, najdroższej,
najukochańszej rodzicielki stają z najserdeczniejszymi
uczuciami miłości i wdzięczności jej dzieci – obojętnie
na wiek, wykształcenie czy zajmowane stanowisko.
Swych uczuć do matki nie wstydzą się najbardziej
dojrzali, najmądrzejsi, czy najsławniejsi. Dla wszystkich
jest ona najlepszą, najmądrzejszą, najbardziej oddaną
i najbardziej kochającą osobą na świecie. Przepięknie
ujmuje te cechy poeta K. Dobrzyński:
Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie
Ogrom uczuć jasnych do granic ostatka,
Niech przyklęknąwszy to imię wypowie… Matka

NADZIEJA
GRZESZNIKA
Miłosierdzie, które Bóg objawił i ciągle objawia światu,
nie jest ani matematycznym równaniem, ani logiczną
konsekwencją. Kto chce się zbliżyć do Miłosierdzia
Bożego, musi zapomnieć o swoich kalkulacjach, sprycie,
przezorności, pozycji społecznej, zamożności, sławie,
przywilejach czy dokonaniach. Wszystkie te rzeczy i
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sprawy wobec świętości i majestatu Bożego schodzą
na dalszy plan. Żadne ludzkie osiągnięcie nie może
konkurować z miłosierdziem, którego Pan Bóg udziela
światu w swojej nieskończonej dobroci. Człowiek
potrzebuje Miłosierdzia Bożego i nie może się bez
niego obyć. W tym względzie nie ma żadnego wyjątku.
Potrzebują go w obfitości zarówno ludzie młodzi, jak i
starzy, bogaci i biedni, zdrowi i chorzy.
W Piśmie św. Miłosierdzie Boże ma swoje zasadnicze
miejsce. Zostało ono w sposób bardzo realny ukazane w
całej gamie różnorodnych obrazów. Wplecione w życie
konkretnych ludzi i społeczności, pomaga nam lepiej
poznać i doświadczyć, kim jest Przedwieczny.
Wczytując się w teksty biblijne, doświadczamy na
każdym kroku wielkiej łaskawości Boga. Ten, który jest
transcendentny i Stwórcą wszystkiego, pochyla się nad
słabością i ograniczonością człowieka, objawia swoją
miłość i bezgraniczną dobroć. Bóg, jako najlepszy
Ojciec, wychodzi ze swoją łaską do wszystkich. Nikogo
nie pomija i nikim nie gardzi. Zależy Mu nawet na
największych grzesznikach.
Wspaniałym obwieszczeniem Miłosierdzia Bożego
w Piśmie św. są liczne wezwania do nawrócenia i
pokuty. Kryje się za nimi miłosierny Bóg, który pragnie
przebaczyć niewierności i udzielić odstępcom swego
życia. Słowa Jezusa: „Nie przyszedłem wezwać do
nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk
5,32), oddają wolę Stwórcy wyrażoną po grzechu
pierworodnym. Nawrócenie jest kluczem do skarbca
łask, których Bóg pragnie dla wszystkich.
Ze strony człowieka nawrócenie w Biblii zostało
ukazane jako gotowość na przyjęcie Bożego daru i
chęć dalszej z nim współpracy. Brak powyższej postawy
powoduje z jednej strony odrzucenie Bożej łaskawości, z
drugiej - zamyka człowiekowi drogę rozwoju i wzrastania
w człowieczeństwie.
Odrzucanie przez ludzi Stwórcy i Jego łaskawości
obracało się zawsze przeciw człowiekowi. Mamy tego
liczne przykłady w Piśmie św. Poszukujący sensu
życia niezależnie od Boga lub poza Nim, doświadczali
wcześniej czy później osobistej tragedii. Ich położenie,
po ludzku patrząc, nierzadko bywało beznadziejne.
Pomimo jednak tak trudnej sytuacji i popełnionego
przez nich zła, ratunkiem dla nich pozostawało nie
cofnięte nigdy przez Boga miłosierdzie. Każdy, kto się
nawracał, modlił i czynił pokutę, doświadczał Bożego
zmiłowania.
Nieustanne udzielanie się łaskawości Bożej
miało decydujący wpływ na życie duchowe
Narodu Wybranego. Częsta i wytrwała modlitwa w
najróżnorodniejszych potrzebach życia prywatnego i
społecznego, przenikająca całą Biblię, jest oczywistym
świadectwem wiary i ufności ludu w Boże miłosierdzie.
Pomoc, jakiej doświadczał Naród Wybrany lub
poszczególni jego członkowie, była zawsze
spostrzegana jako niezasłużony dar ze strony Boga.
W celu wyproszenia upragnionych łask, w tekstach
modlitw biblijnych często pojawia się bezpośrednie
odwołanie do Miłosierdzia Bożego. W nim pokładano
nadzieję i za nie wielokrotnie dziękowano. Można nawet
powiedzieć, że Miłosierdzie Boże dla społeczności
Izraela było właściwie celem modlitwy. Obecność Boga

miłosiernego w życiu Narodu Wybranego była treścią
zasadniczą Bożego Objawienia. Na kartach Biblii Bóg
dał się poznać w swoim niezgłębionym miłosierdziu
i jako taki został przyjęty przez Izraela. Swoją troską i
zbawiennym działaniem obejmował On jednak nie tylko
Naród Wybrany, ale także całą ludzką społeczność.
Uniwersalizm Miłosierdzia Bożego najpełniej
urzeczywistnił się w Osobie Jezusa Chrystusa. Zbawienie,
którego On dokonał, jest najwspanialszym przejawem,
a jednocześnie dziełem Miłosierdzia Bożego. O nim
też mówił w Ewangelii św. Jan (3,16): „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne”. W krzyżu Jezusa Chrystusa zrealizował się
odwieczny plan zbawienia. Jezus cierpiący i konający
na krzyżu stał się objawicielem i wyrazicielem miłości
miłosiernej Boga względem każdego człowieka.
Dzięki zbawieniu Chrystusowemu zostały otwarte
przed wszystkimi ludźmi niewyczerpane zdroje łask. To,
co było dla ludzi przez wieki nieosiągalne, stało się w
jednej chwili ich udziałem.
Od początku istnienia Kościoła przyjęcie orędzia
zbawczego Jezusa Chrystusa było równoznaczne z
zanurzeniem się w bezkresnym morzu Miłosierdzia
Bożego. Dar nowego życia pobudzał Kościół do
nieustannej wdzięczności i uwielbienia, co pięknie
wyraził św. Piotr: „Niech będzie błogosławiony Bóg i
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim
wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:
do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i
niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie”
Ks. Łukasz

Droga Światła 2016
2 kwietnia - w 11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła
II odbył się kolejny wieczór poświęcony Świętemu,
podczas którego gromadzimy się razem ze wspólnotą
parafialną, by owocnie przygotować się do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie.
W tygodniu po Zmartwychwstaniu Jezusa
szczególnie towarzyszyły nam słowa z Ewangelii:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu”. Ks. Łukasz w swojej homilii przypomniał,
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że każdy z nas, tak jak Maria Magdalena został podczas
chrztu nazwany po imieniu, a naszym zadaniem jest w
to uwierzyć. Wiara potrzebna jest po to, by w naszym
życiu wypełniły się słowa dzisiejszej Ewangelii, które są
równocześnie naszym życiowym zadaniem. Realizacja
tych słów zaczyna się kiedy w naszym życiu zostaniemy
dziennikarzami Dobrej Nowiny i zamiast patrzeć na to co
złe, nauczmy się „Zło dobrem zwyciężać”. Organizacja
Światowych Dni Młodzieży jest dla nas zarówno
wyzwaniem jak i mobilizacją do tego, by realizować te
słowa. Następnie zostało odprawione nabożeństwo
Drogi Światła, które zapoczątkował nasz Święty patron.
Przemierzając 7 stacji rozważaliśmy radosne spotkania
ze zmartwychwstałym Panem, po to by odnowić swoją
wiarę i zaprosić Go do swojego życia. Na zakończenie
wraz ze scholą odśpiewaliśmy Hymn ŚDM 2016 i każdy
z nas miał możliwość uczczenia relikwii św. Jana Pawła II.
Dziękujemy za obecność i zapraszamy już za miesiąc!
Młodzież

RÓŻA DLA
MIŁOSIERNEGO PANA
Ponad 400 osób zatańczyło dziś na krakowskim Rynku
Głównym „Pieśń Wielkanocną”. Dla kogo? Oczywiście dla
Miłosiernego Pana !
Tym razem nie o 15.00, ale dwie godziny wcześniej
(bo na ogłaszanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu
każda godzina jest dobra), płytę „salonu Krakowa”,
pomiędzy Sukiennicami a bazyliką Mariacką, opanowali
ubrani na biało tancerze.
Każdego roku, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, na
krakowskim Rynku gromadzą się dzieci, młodzież i
dorośli, by zatańczyć pełną radości „Pieśń Wielkanocną”.
To wspaniałe świadectwo ludzi ukazuje radość ze
Zmartwychwstania oraz chęć podzielenia się Bożym
Miłosierdziem. W tym roku dzięki życzliwości Dyrekcji
Gimnazjum w Dobczycach razem z młodzieżą
z gimnazjum uczestniczyliśmy w próbach oraz
Wielkanocnym świadectwie na Rynku Głównym w
Krakowie, gdzie razem z ponad 400-osobową grupą
zatańczyliśmy dla Jezusa Miłosiernego. Próby trwały
od rana... jednak warto było poświecić swój czas,
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by uczestniczyć w wydarzeniu wspólnej radości,
świadectwa i modlitwy. Każdy z nas „zapalił” siebie
i innych iskrą miłosierdzia nie tylko podczas tańca i
modlitwy, ale również wręczając białą różę z cytatem

z dzienniczka s. Faustyny przechodniom. Dziękujemy
każdemu kto był razem z nami! Bóg zapłać grupie
młodzieży z naszej parafii za uczestnictwo w tym
wydarzeniu!
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W dalszej części studniówki, cały parkiet został
wypełniony po brzegi przez roztańczoną młodzież.
Wspólne tańce lednickie przerywane były piosenkami
puszczanymi przez DJ Suchego. Można było usłyszeć nie
tylko disco polo, ale również utwory międzynarodowe
oraz największe światowe hity minionego stulecia.
Panowie prosili panie do tańca, a i te pozostające bez
pary nie poddawały się wymogom tradycji i również
śmiało wirowały na parkiecie w duecie z innymi
koleżankami.
Organizatorzy
przygotowali
również
kilka
atrakcji i zabaw urozmaicających wieczór. Ogromne
zainteresowanie wzbudziła zabawa w literki. Chętnych
nie brakowało. Sześcioosobowe grupy otrzymywały
przypadkowe literki, z których musiały ułożyć wyraz
bazując na podpowiedzi prowadzącego. Uczestnicy
mieli zasłonięte oczy, dlatego też zadanie nie było tak
łatwe. Dodatkowo każdy gość miał okazję upamiętnić
swój udział w studniówce dzięki fotobudce. Do
dyspozycji oddano ciekawe gadżety urozmaicające
fotografie. Na uczestników studniówki, czekał również
specjalnie przygotowany, ŚDM-owy tort.
Grupa wolontariuszy zaangażowanych w projekt
Wolontariatu Plus stanęła na wysokości zadania. Choć
najbliższe miesiące mają przynieść głównie ciężką
pracę, nie zapominajmy o słowach kazania, które na
pierwszym miejscu stawiały tworzenie wspólnoty.
Być może w ciągu najbliższych stu dni wolontariusze
zorganizują jeszcze nie jedną wspólną zabawę, będącą
pretekstem do integracji.
Z naszej parafii była grupa około 30 osób, z dekanatu
około 80. Bóg zapłać za dobrą zabawę!

Studniówka z ŚDM
Do Światowych Dni Młodzieży pozostało już tylko
sto dni. Z tej okazji wolontariusze ŚDM zorganizowali
studniówkę, która jednocześnie rozpoczyna czas
największych przygotowań i wytężonej pracy, jaka czeka
wszystkich zaangażowanych w organizację spotkania z
Papieżem Franciszkiem.
Z powodu dużego zainteresowania wydarzeniem,
organizatorzy dokonali zmiany w lokalizacji zabawy.
Studniówka z ŚDM rozpoczęła się mszą świętą
celebrowaną przez księdza Wojciecha Węgrzyniaka
w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta przy

Młodzież

Miesiąc rocznic święceń
kapłańskich...
Dzień święceń kapłańskich to szczególna data nie
tylko dla kapłanów, ale również dla wiernych. W tym
czasie Kościół wzbogaca się o nowych Pasterzy, którzy
stają się przewodnikami w drodze do nieba każdego
człowieka, którego spotykają. To z nimi Bóg dzieli się swą
boską władzą przemieniania chleba i wina w swoją Krew
i Ciało oraz odpuszczania grzechów. Patron kapłanów św. Jan Maria Vianney - ciągle uświadamiał wiernym,
że kapłaństwo to sakrament, który powinien być bliski
każdemu, a jedną z jego nauk były słowa:„Gdyby nie było
sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród
nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął wasze dusze do [społeczności] Kościoła,
kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały
siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy
dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do
życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan.
Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od
Boga, żeby za nim nie stał kapłan…. Po Bogu kapłan jest
najważniejszy!… Kapłan nie jest jednak kapłanem sam
dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia.

ulicy Woronicza 10. Oprawę muzyczną zapewnił chór
Duszpasterstwa Akademickiego Ojców Pijarów.
W czasie kazania ksiądz Wojciech Węgrzyniak
skierował słowo Boże do zgromadzonych na Eucharystii
młodych. Mówił o przypowieściach, w których w Piśmie
Świętym pojawiła się liczba “sto”. Dawał wskazówki
wolontariuszom, jak powinni interpretować słowa dane
przez Boga, a także w jaki sposób owocnie spędzić czas
pozostały do Światowych Dni Młodzieży. Podkreślał, że
musimy stworzyć więź, dzięki której zdobędziemy siłę
niezbędną przy organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Siła ta będzie nam potrzebna, aby przeciwdziałać
sytuacjom awaryjnym, mogącym zakłócić harmonię
spotkania młodych.
Po Eucharystii uczestnicy zabawy udali się do stołówki
Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Klemensiewicza,
gdzie odbył się studniówkowy bal. Zgodnie z tradycją,
na rozpoczęcie zabawy zatańczono poloneza. Na
parkiecie znalazło się niemal dwieście osób. A zabawę
poprowadził wodzirej Józef Hojna, który od lat prowadzi
tego typu zabawy.
10
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Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu.
Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was” (Alfred Monnin,
Zapiski z Ars, Warszawa 2009, s.117-123).
Przed wstąpieniem do seminarium kapłani muszą
usłyszeć głos zapraszający ich do tej szczególnej
misji, która pozawala na oddanie całego swojego
życia Jezusowi Chrystusowi, który jest Najwyższym
Kapłanem. To zaproszenie pociąga za sobą decyzję
o zostawieniu dotychczasowego życia, domu
rodzinnego, czasami porzucenia swoich planów i
zawierzeniu swojej drogi Temu, który wzywa ich na
służbę. Życie i zadania kapłanów nie są łatwe - są
ludźmi, którzy popełniają błędy, a ich święte dłonie są
najbardziej narażone na ataki. Mówi się o nich wiele i
jeszcze więcej ocenia jacy powinni być. I choć czasami
poznajemy kapłanów, którzy nie są przykładami do
naśladowania, to autorytetów nie brakuje. Wielu
zostało świętymi, obok nas żyją tacy, którzy są
prawdziwymi drogowskazami. W tym miejscu warto
przypomnieć, że ogromne znaczenie w życiu kapłana
ma dar naszej modlitwy i „mamy takich kapłanów
jakich sobie sami wymodlimy”. Istnieje sporo inicjatyw
modlitewnych, które pozwalają ich szczególnie
wesprzeć. Najbardziej znane to m.in Margaretka czy
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów.
Uświadommy sobie, że bez kapłanów nie ma na
ołtarzu Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma odpuszczenia
grzechów w konfesjonale, nie ma namaszczenia
chorych czy sakramentu bierzmowania... Dziękujmy
każdego dnia za powołania, szczególnie te z naszej
parafii, polecajmy kapłanów pracujących w naszej
parafii i tych, którzy w niej pracowali, pamiętajmy o
duszpasterzach, którzy mają kryzys, wspierajmy ich
swoimi modlitwami i dodawajmy sił dobrym słowem.
Bez kapłanów nie będziemy mieć nic...

chorych, które czekały na te odwiedziny cały rok.
Wiele z nich nie miało nawet siły na rozmowę, ale
wystarczyła zwykła obecność i poczucie tego, że ktoś
jest blisko. Oczywiście pięknym i potrzebnym gestem
jest wsparcie pieniężne chorych, zrobienie zakupów
czy opieka medyczna. Jednak zauważmy, że uczynek
ten brzmi „nawiedzić”, a co za tym idzie nie trzeba wiele
- po prostu być.
Kiedy jesteśmy młodzi, często nie potrafimy docenić
tego co mamy, uciekając od obrazu choroby i starości,
która przecież czeka każdego z nas. W tym miesiącu
zauważmy ludzi chorych dostrzegając nie tylko ich
cierpienie związane z chorobą, ale także cierpienie,
które zadaje im nasza obojętność.
Paulina

TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ
BOGA NIŻ LUDZI
Czytania z trzeciej niedzieli wielkanocnej
przypomniały nam wydawałoby się oczywiste
stwierdzenie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich.
Słowa: „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”
wypowiedział św. Piotr z apostołami do członków
Sanhedrynu. Słowa te są zawsze aktualne, są skierowane
do wszystkich ludzi w każdym czasie i miejscu, także
do nas. Tak, trzeba słuchać Boga! A czy Go słuchamy?
Nie tak dawno Prezydium Episkopatu Polski
wydało komunikat w sprawie pełnej ochrony życia
człowieka, w którym m.in. pisze, że należy chronić
życie od poczęcia do naturalnej śmierci i wzywa „ludzi
dobrej woli, wierzących i niewierzących, aby podjęli
działania mające na celu pełną prawną ochronę
życia nienarodzonych”. Obecna ustawa o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży z 7 stycznia 1993
roku w trzech przypadkach dopuszcza aborcję, a
mianowicie:
• zagrożenia dla życia lub poważnego zagrożenia
zdrowia matki,
• ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu
(dziecka),
• gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego
(gwałtu).
W żadnym przypadku, zgodnie z piątym
przykazaniem Dekalogu – nie zabijaj, nie wolno
pozbawiać życia nikogo, a zwłaszcza bezbronnego
dziecka w łonie matki. W telegraficznym skrócie:
zagrożenie życia matki, będącej w stanie
błogosławionym, nie jest częste, zaś chore dziecko
powinno być poddane leczeniu przy pełnym wsparciu
wszelkich instytucji państwowych udzielanych dziecku,
matce i rodzinie, a zabicie dziecka poczętego w wyniku
gwałtu jest morderstwem pozbawionym jakichkolwiek
uzasadnień (jak można uśmiercić niewinne dziecko za
zły czyn kogoś innego?!).
Oto kilka faktów z ostatniego okresu: w jednym z
warszawskich szpitali dokonano „nieudanej” aborcji,

Paulina

CHORYCH NAWIEDZAĆ
Cierpienie i choroba jest nieodłącznym elementem
naszego życia. Uczynek miłosierdzia chorych
nawiedzać przypomina, że znoszenie choroby staje
się łatwiejsze, gdy można liczyć na czyjąś pomoc,
współczucie lub zwyczajną obecność ukazującą, że
jest się dla kogoś ważnym. Ludzi chorych nie brakuje,
co możemy zauważyć po przepełnionych szpitalach,
hospicjach czy domach opieki społecznej. Osoby, które
tam się znajdują nie zawsze są tylko chore, ale cierpią
także z powodu samotności, odrzucenia i zapomnienia.
Dla wielu z nich obecność drugiego człowieka jest
umocnieniem i dodaniem nadziei. W zabieganym
świecie nie jest łatwo znaleźć czas na odwiedziny,
jednak w wielu sytuacjach brak czasu często może być
wymówką, by nie stykać się z tym, co nas przeraża.
W gimnazjum do którego uczęszczałam powstał
wolontariat dbający o osoby samotne i chore. Podczas
Świąt wolontariusze udawali się do domów, by złożyć
życzenia i przekazać ręcznie zrobioną świąteczną
pamiątkę. Do teraz wspominają łzy w oczach osób
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dziecko przeżyło, ale nie znalazł się nikt, kto by podjął
akcję ratowania maluszka. Płacz, błagalne kwilenie
dziecka nie poruszyło serca żadnego lekarza. Znalazła
się tylko jedna odważna pielęgniarka, która ochrzciła
chłopca. Wiktorek zmarł w męczarniach.
W mediach, ale niestety także na ulicach naszych
miast rozgorzały dyskusje i protesty przeciwko
postulowanej przez Episkopat i organizacje prolife pełnej ochronie życia dzieci nienarodzonych w
polskim prawie. Protesty uliczne, nachalne i hałaśliwe,
organizują ruchy feministyczne i lewicowe, do których
nie docierają żadne rzeczowe tłumaczenia, które
zabicie dziecka nazywają „prawem kobiety” lub, o
ironio, „ochroną życia”. Wysuwane przez te ośrodki
irracjonalne argumenty i prostackie stwierdzenia,
bazujące zazwyczaj na złych emocjach, prowadzą
niekiedy do zwichrowania sumień ludzi, zwłaszcza
niektórych młodych, którzy nie posiadają dostatecznej
wiedzy na ten temat lub ulegają antyklerykalnej
nagonce.
Incydent wywołany przez feministki w kościele pw.
św. Anny w Warszawie podczas czytania komunikatu
Episkopatu Polski w czasie Mszy św. mówi nie tylko o
całkowitym braku kultury tych ludzi i profanacji miejsca
świętego, ale o dalekosiężnych diabelskich działaniach
organizacji cywilizacji śmierci, które są w stanie zrobić
wszystko, aby zagłuszyć w człowieku i społeczeństwie
głos Boga. Dla nich Bóg i Jego prawa nie istnieją.
Zawsze, a szczególnie teraz w przeżywanym Roku
Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu
Polski, brońmy życia! Słuchajmy głosu Boga: nie zabijaj!

tym, jak Dioklecjan zapowiedział całkowitą eliminację
chrześcijan. Zamieszkali w sąsiedztwie domu niejakiego
Euzebiusza, chrześcijanina, u którego ukrywał się sam
papież - święty Marcelin. Widząc liczne schadzki ludzi
nie wyglądających na typowych obywateli imperium,
Dionizy i Pankracy zaczęli podejrzewać, iż są to
chrześcijanie. Już wcześniej słyszeli wiele dobrych słów
o ich męstwie i wzajemnej miłości, postanowili więc
odwiedzić Euzebiusza. Ów początkowo był nieufny, gdy
jednak usłyszał szczere wyznanie, iż chcą oni poznać
wiarę Jezusa Chrystusa, a jeżeli uznają ją za prawdziwą,
gotowi są ją przyjąć – wpuścił niespodziewanych gości.
Zostali przedstawieni Głowie Kościoła, a Najwyższy
Pasterz osobiście raczył pouczać ich przez dwadzieścia
dni o prawdach Wiary. Chrzest przyjęli z rąk papieża
św. Marcelina. Pankracy korzystając z majątku
pozostawionego mu przez ojca, zaangażował się w
pomoc prześladowanym chrześcijanom. Wkrótce sam
został wydany. Kiedy odmówił oddania czci pogańskim
bożkom, poniósł śmierć na arenie przez ścięcie mieczem
w 304 r. - miał wtedy prawdopodobnie zaledwie 14 lat.
Umierając, miał głośno wzywać imienia Jezus. Rzymianka
Ottavilla odnalazła ciało chłopca, zabalsamowała i
owinęła w cenne płótna, po czym pochowała w grobie
w nowo wybudowanych katakumbach przy Via Aurelia.
W V wieku, za papieża Symmacha wybudowano tam
kościół, w XVII wieku przekazany w opiekę karmelitom.
Głowa św. Pankracego znajduje się w bazylice p.w. św.
Pankracego w Rzymie.
Kult św. Pankracego szybko dotarł do Anglii i
Hiszpanii. W Hiszpanii św. Pankracy jest powszechnie
czczony jako patron zdrowia i miejsc pracy. W/g
Piotra Pruszcza, XVII wiecznego historyka relikwie św.
Pankracego znajdowały się też w Katedrze Wawelskiej,
kościele p.w. św. Barbary w Krakowie i w Szreńsku.
Kościół katolicki wspomina św. Pankracego w dniu 12
maja.
Św. Pankracy uważany jest za stróża przysiąg i
mściciela krzywoprzysięstwa. Patron dzieci (zwłaszcza
przystępujących do I Komunii św.), opiekun rycerstwa,
bywa przyzywany podczas wiosennych przymrozków.
W Polsce, Austrii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i na
Węgrzech św. Pankracy jest znany jako jeden z trzech
zimnych ogrodników.

AS

Święci Kościoła katolickiego

ŚW. PANKRACY
Pankracy urodził się pod
koniec III w. w Synnadzie
we Frygii (starożytna kraina
w zachodniej części Azji
Mniejszej),
w
rodzinie
zamożnej
i
znakomitej.
Matka,
Cyriada,
zmarła
zaraz po wydaniu syna na
świat. Jego ojciec Kleoniusz,
oficer rzymski, cieszył się
poważaniem u samego
cesarza
Dioklecjana.
Wszystko zmieniło się, gdy
przyjął wiarę chrześcijańską,
a był to czas, gdy Dioklecjan z
całą surowością prześladował
wyznawców Chrystusa i karał szczególnie tych, którzy
zajmowali stanowiska publiczne. Taki los spotkał także
ojca Pankracego, został skazany na śmierć. Przed
śmiercią opiekę nad swym jedynym synem powierzył
swemu bratu Dionizemu. Pankracy miał wówczas 8 lat.
Pankracy wyruszył ze stryjem do Rzymu w chwilę przed

Opr.: SD

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu
Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas
Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku
Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem),
aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio
uroczysty sposób podziękować. Pan Jezus ustanowił
Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Św.
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Łukasz przytacza ważne słowa, którymi Chrystus nakazał
swoim uczniom sprawować ten Sakrament: „To czyńcie
na moją pamiątkę”(Łk 22, 19). Św. Paweł dodaje, że gdyby
ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, sam
sobie przez to gotuje sąd Boży (1 Kor 11, 25-30). Apostoł
Narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii
należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem
wewnętrznym; trzeba wypełnić niezbędne warunki,
którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie
serca. Kościół od samych początków dawał wyraz swojej
wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym
ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Jezus dając

zatwierdzono to święto. Ten sam archidiakon w 1251
roku poprowadził po raz drugi uroczystą procesję
ulicami Liege. Co ciekawsze, archidiakon ten został
za niedługo papieżem i przyjął imię Urbana IV. On też
wprowadził do Rzymu to święto.
Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta
miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan
odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich
trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało
się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony
kapłan ujrzał, że krople wina zmieniły się w krople krwi.
Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał
wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty
korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym
relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim
plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten
korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na
dworze papieskim w Orvieto przebywał wówczas św.
Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie
tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki
doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych
używa się do dziś. Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy
do dzisiaj: „Przed tak Wielkim Sakramentem...”.
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w
XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski
przyszedł zwyczaj z Niemiec, a chodzi dokładniej o
tradycję czterech ołtarzy, przy których są czytane cztery
ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do
kościoła (w niektórych regionach Polski) na czas Oktawy
Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól.
Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na
polach prosząc Boga o dobre plony, a wianki wieszano
na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe
zastosowanie. Otóż, gdy zmarł jakiś domownik wianki te
kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże
wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby
przywrócić je do zdrowia.
W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był
przystrojony kościół i ołtarze w czasie procesji Bożego
Ciała, po procesji zabierano na pola i tam je zatykano.
Ich część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące
grad i pioruny.

obietnicę Komunii świętej równocześnie wskazał na jej
zasadniczy cel: życie wieczne. „Kto spożywa moje Ciało
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Chrystus przyrzeka więc
dwa ważne dary: wieczne zbawienie duszy i chwałę
zmartwychwstałych ciał.
Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem
Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej
Uroczystości jest św. Julianna z Cornillion (1193-1258).
Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion
koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień
w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień,
w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego
Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także ,,aby był to czwartek
po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego
czwartek? Otóż dlatego, iż to właśnie podczas ostatniej
wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy
dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił
sakrament Eucharystii ofiarując swoje mistyczne Ciało i
Krew. Biskup Liege Robert po dokładniejszym zbadaniu
objawień św. Julianny postanowił spełnić życzenie
Jezusa. W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja
Eucharystyczna. Jednakże w tym samym roku umiera
biskup Robert, a wyższe duchowieństwo i teolodzy
Liege potępili ten typ okazywania Chrystusowi czci i
niemal nie oskarżyli Julianny o herezje oraz przenieśli ją
karnie na inną placówkę na prowincji. Jednak na skutek
interwencji archidiakona katedry w Liege Jakuba, który
przedstawił sprawę kardynałowi Hugo, z powrotem

Opr.: SD

Rozważania Jana Pawła II

Maryja, Matka
miłosierdzia
Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób
szczególny i wyjątkowy – jak nikt inny – doświadczyła
miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy
okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego
ofiarą serca. Ofiara ta jest ściśle związana z Krzyżem Jej
Syna, u którego stóp wypadło Jej stanąć na Kalwarii.
Ofiara ta stanowi swoisty udział w tym objawieniu się
miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla
swej miłości, dla Przymierza, jakie odwiecznie zamierzył,
a w czasie zawarł z człowiekiem, z ludem, z ludzkością
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– w tym objawieniu, które ostatecznie dokonało się
przez krzyż.
Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył
tajemnicy Krzyża, owego wstrząsającego spotkania
transcendentnej Bożej sprawiedliwości z miłością,
owego „pocałunku”, jakiego miłosierdzie udzieliło
sprawiedliwości. Nikt też tak jak Ona – Maryja – nie
przyjął sercem owej tajemnicy, Boskiego zaiste wymiaru
Odkupienia, która dokonała się na Kalwarii poprzez
śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macierzyńskiego serca,
wraz z Jej ostatecznym fiat.
Maryja więc jest równocześnie Tą, która najpełniej
zna tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Wie, ile ono
kosztowało, i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu
nazywamy Ją również Matką miłosierdzia – Matką Bożą
miłosierdzia, lub Matką Bożego miłosierdzia, a każdy z
tych tytułów posiada głęboki sens teologiczny. Mówią
one o tym szczególnym przysposobieniu Jej duszy, całej
jej osobowości do tego, aby widzieć poprzez zawiłe
wydarzenia dziejów naprzód Izraela, a z kolei każdego
człowieka i całej ludzkości, owo miłosierdzie, które z
pokolenia na pokolenie staje się ich udziałem wedle
odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej Trójcy.

Skoro z serca naszego wyrwie się jęk, prośba,
westchnienie i kieruje się ku Wszechmocnemu,
wówczas bezzwłocznie wyciąga się ręka Jego ku
nam, dźwiga nas, wyrywa z toni, osłania i ratuje.
Odwieczny plan naszego uszczęśliwienia rozwija się i
dopełnia przez modlitwę. Dopóki się nie modlimy, nie
padniemy na kolana i nie powiemy w najgłębszym
poczuciu własnej nicości: „Okaż mi, Panie, miłosierdzie
Twoje!” (Ps 84,8 – Biblia Wujka), Bóg zwykle łask swych
szczególniejszych nie udziela. Między modlitwą tedy a
Miłosierdziem zachodzi wiekuiste przymierze.
Bóg pragnie udzielać nam darów swoich bardzo
hojnie ale uzależnił swe łaski od naszej woli, której
nie chce krępować, od naszej modlitwy, która jest
jakby kluczem do Miłosierdzia. Można je przyrównać
do fontanny, tryskającej dla wszystkich zdrojami
żywota, ale by z tej fontanny korzystać, trzeba do niej
przybliżyć wiadro kornej i ufnej modlitwy. Rzucić się
na kolana przed Bogiem, uchwycić swe serce i cisnąć
do stóp Wszechmocnego, - oto rzetelne postępowanie
z Bogiem, jako z pierwszą Rzeczywistością, od której
wszystko zawisło w czasie i w wieczności. Dlatego
Zbawiciel powiedział: „Zawsze powinni się modlić i nie
ustawać” (Łk 18,1).
Po czym poznać można, że dusza jest umarła? - gdy
się nie modli. Po czym poznać, że wraca do życia łaski?
- kiedy zaczyna się modlić. Z dwóch łotrów na krzyżu
jeden się modli i idzie do nieba, a drugi bluźni i ginie.
Modlitwa jest konieczna dla wszystkich: grzeszników
i sprawiedliwych. Bez modlitwy grzesznicy nie zerwą
kajdan swych zastarzałych nałogów i nie otrzymają
Miłosierdzia Bożego. Bez modlitwy sprawiedliwi nie
postąpią na drodze cnoty i nie utrzymają się długo
na jej wyżynach, lecz padną niebawem zwyciężeni
pokusą.
(...) Bóg zstępuje do człowieka zachowując swą
nieskończoność, a człowiek wznosi się do Boga
zachowując swą nicość. Bóg pozostaje zawsze Panem
na tronie, a człowiek pozostaje zawsze stworzeniem u
stóp Jego tronu. Tam miejsce człowieka i tam, klęcząc,
nabiera on dopiero prawdziwej wartości i radości:
„Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”
(J 16,24).
(...) Jaki to bezmiar Miłosierdzia swojego obiecuje
tym, którzy się będą modlić. Nie tylko otrzymają to, o
co proszą, ale jeszcze w tym życiu pełnia radości będzie
ich udziałem. Tę obietnicę Pan Jezus potwierdza
czynem.
Przypomnijmy sobie niewiastę kananejską, która z
takim natręctwem prosi Jezusa o uleczenie jej córki.
Pan Jezus - zdaje się - nie słucha jej, nie odpowiada i
idzie spokojnie dalej, ale ona wciąż się modli! Jezus
jest rozbrojony i wytrwałością tej poganki jakby
zwyciężony: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara;
niech ci się stanie, jak pragniesz! Od tej chwili jej córka
była zdrowa” (Mt 15,28)
Czy tylko się my sami modlimy? Czy tę czynność
wykonujemy własnymi tylko siłami naturalnymi? (...)
Jeśli Duch Święty jest sprawcą naszego uświęcenia, w
którym modlitwa tak ważną odgrywa rolę, to modlitwa
ta musi w szczególniejszy sposób od Niego zależeć:
„Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha

Jan Paweł II.
Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

Ks. Michał Sopoćko
Modlitwa drogą do Miłosierdzia Bożego
Bóg nieskończony w swym Miłosierdziu
przygotował każdemu z nas liczne łaski cnoty wlane,
dary, owoce i błogosławieństwa, ale do otrzymania ich
potrzeba z naszej strony modlitwy, w której wyrażamy
chęć otrzymania tych niezliczonych przejawów
Miłosierdzia Bożego. Wbrew naszej chęci, nawet Bóg
nie udziela łask swoich.
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Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).
On przede wszystkim pociąga nas do modlitwy,
zapobiegając pierwszej i najszkodliwszej ułomności
naszej, jaką jest niechęć do modlitwy. On ukazuje nam
jej wzniosłość, konieczność i potęgę, wlewając zarazem
pewną tęsknotę za nią. Inaczej mówiąc, On daje ducha
modlitwy, który jest jednym z najkonieczniejszych
warunków jej skuteczności. Przyjmujmy takie
natchnienie z wdzięcznością otwierając szeroko
swe serce działaniu tego Pocieszyciela. Duch Święty
sprawia nadto, że się dobrze modlimy. On przenika
głębie serc naszych i wie najlepiej, czego nam potrzeba
do zbawienia. On podsuwa nam to właśnie, o co mamy
się modlić i co prowadzi nas do doskonałości. On uczy
nas również dobrego sposobu modlitwy napełniając
nas pobożnością, gorliwością, ufnością i wytrwałością.
(...) Oto jak ścisła jest łączność Ducha Świętego z
modlitwą, która jest drogą do Miłosierdzia Bożego, a
zarazem i sama w skuteczności swojej - dziełem tegoż
Miłosierdzia. Mamy przeto dziękować Mu, że dał nam
tak ważny środek do otrzymania łask i jednocześnie
wspiera nas przy korzystaniu z tego środka.

masowe rozstrzeliwanie więźniów. Razem z innymi
więźniami 23 czerwca 1941 r. miał zostać rozstrzelany
również ks. Bukowiński, ale kula nie dosięgła go –
cudem uniknął śmierci, nie został nawet draśnięty.
Leżąc na dziedzińcu więziennym, pod kulami udzielał
rozgrzeszenia rannym. On sam wspominał tę chwilę:

SD

Byłem dziwnie spokojny. Całe moje wówczas
36-letnie życie skurczyło się do jakiejś znikomej
chwilki. Myśl moja pracowała niezwykle intensywnie.
Przeżywałem koniec doczesności i brzask wieczności.
(…) Duch krążył swobodnie między doczesnością a
wiecznością.
Tego jednego dnia w łuckim więzieniu zastrzelono
około trzech tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci.
Gdy wkroczyli Niemcy, wrócił do swych obowiązków
proboszcza katedralnego. Okres okupacji niemieckiej
to na Wołyniu czas masowej zagłady Żydów, napadów
nacjonalistów ukraińskich na osiedla polskie, walk
ośrodków samoobrony polskiej, walk partyzantów
Armii Krajowej z Niemcami. Oprócz gorliwego
wykonywania obowiązków proboszcza Bukowiński
katechizował dzieci, prowadził stałą opiekę nad
rodzinami więźniów, ratował dzieci żydowskie i ukrywał
je w rodzinach katolickich, dokarmiał i opiekował
się masowo przybywającymi do Łucka ofiarami z
ukraińskich czystek etnicznych, dożywiał jeńców
sowieckich masowo umierających z głodu w więzieniu.
W styczniu 1944 r. ponownie wkroczyła Armia
Czerwona i władza sowiecka. I znowu ks. Bukowiński
zostaje aresztowany wraz z biskupem łuckim i innymi
księżmi. W 1946 roku został skazany na dziesięć lat
łagru. Pognano go najpierw do pracy na Uralu, później
trafił do kopalni miedzi w okolicach Karagandy w
Kazachstanie. W okresie uwięzienia nie zaniechał
działalności duszpasterskiej: udzielał sakramentów,
odwiedzał chorych w łagrze, prowadził rekolekcje w
kopalniach Karagandy. Uwolniony w 1954 roku, został
zesłany na przymusowe osiedlenie w Karagandzie,
gdzie musiał zgłaszać się każdego miesiąca do NKWD i
nie miał prawa bez pozwolenia opuszczać miasta. Jako
zesłaniec musiał mieć stałe zatrudnienie. „Wziąłem taką
pracę, która dawała mi stosunkowo dużo wolnego
czasu na pracę duszpasterską. Pracowałem co drugą
noc jako stróż nocny” – czytamy w jego pamiętnikach.

Kapłani niezłomni – pod tym tytułem chcę
przybliżyć czytelnikom postacie niezwykłych kapłanów,
niezwykłych ludzi, którzy w czasach mrocznego
komunizmu nieśli posługę duchową ludziom na kresach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz w Związku
Sowieckim. Zaczynam od nieprzeciętnej osobowości
jaką był niewątpliwie ks. Władysław Bukowiński. Postać
tego kapłana została już przedstawiona częściowo w
czasie ostatnich rekolekcji wielkopostnych.

Ks. Władysław Bukowiński
Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904
roku w Berdyczowie na dawnych kresach wschodnich
Polski (obecnie Ukraina). Studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim prawo, a następnie teologię. Święcenia
kapłańskie przyjął z rąk metropolity krakowskiego
kard. Adama Sapiehy 28 czerwca 1931 r. W latach
1931- 1935 był wikarym i katechetą w Rabce, a
następnie w Suchej Beskidzkiej. W sierpniu 1936 został
przeniesiony do Łucka na Wołyniu, gdzie pracował do
stycznia 1945 roku. W tym czasie był min. wykładowcą
w Wyższym Seminarium Duchownym, sekretarzem
generalnym Akcji Katolickiej i zastępcą redaktora „Życia
Katolickiego”. Cały ten czas ks. Bukowiński pracował
jako katecheta miejscowych szkół. Po inwazji w 1939
r. ZSRR na Polskę władze kościelne mianowały go
proboszczem katedry w Łucku, ponieważ potrzebny
był tam człowiek umiejący radzić sobie w trudnych
sytuacjach, mówiący biegle po rosyjsku. Jednak i jego
dosięgła w końcu ręka „sowieckiej sprawiedliwości”.
Aresztowany w sierpniu 1940 roku, został skazany
na osiem lat łagrów. Wybuch wojny między III Rzeszą
a ZSRR zastał go jeszcze w łuckim więzieniu. Gdy w
czerwcu 1941 r. front zaczął się zbliżać do Łucka, NKWD
rozpoczęło likwidowanie więzienia w Łucku przez
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W czerwcu 1955 roku, w ramach akcji repatriacyjnej,
mógł powrócić do Polski, ale uznał że jego miejsce jest
wśród wiernych w Kazachstanie. Przyjął obywatelstwo
sowieckie. Dwa lata później znowu go uwięziono, tym
razem na trzy lata. Na pytanie śledczego, dlaczego nie
wyjechał, odpowiedział, że uczynił to ze względów
ideowych, dla pracy duszpasterskiej wśród tak bardzo
jej potrzebujących katolików. Przebywał w obozie
pracy w Czumie w obwodzie irkuckim i obozie dla
„religiozników” . Po odbyciu kary, w grudniu 1961
roku wrócił do Karagandy. Kontynuował wyprawy
misyjne oraz nielegalną pracę duszpasterską, oficjalnie
pracując jako nocny stróż. Łącznie przez dwadzieścia
lat pracował w Kazachstanie, sprawując jednocześnie
opiekę duszpasterską nad wiernymi różnych
narodowości, wyjeżdżając do odległych miast i wsi i
całej sowieckiej Azji Środkowej z posługą kapłańską.
A życie w Azji Środkowej było bardzo trudne.
Najniższe temperatury zimą dochodzą w Karagandzie
do minus pięćdziesięciu stopni Celsjusza, letnie
sięgają plus czterdziestu stopni. Dla człowieka
urodzonego w Polsce klimat kontynentalny bywa
zabójczy. Ksiądz Władysław aż do śmierci w 1974 roku
nie chciał jednak wrócić z ZSRR, uważał bowiem, że
jego miejsce jest wśród prześladowanych. W latach
1963–1973 trzykrotnie odwiedził Polskę, spotykając
się z ówczesnym metropolitą krakowskim, kardynałem
Karolem Wojtyłą. Podczas pobytów w kraju zatrzymywał
się w krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie działa dziś
Stowarzyszenie im. ks. Władysława Bukowińskiego
„Ocalenie”, szerzące jego kult. Zmarł w Karagandzie
i tam też jest pochowany. Od 2006 roku trwa proces
beatyfikacyjny tego wielkiego duchem kapłana.
Na zakończenie chcę jeszcze zacytować kilka
fragmentów z jego pamiętnika, które dobrze opisują
jego pracę misyjną pośród ludzi, których władze
komunistycznej Rosji zesłały na „nieludzką ziemię” i
pozbawiły opieki duchowej.
„Jestem ustawicznie domokrążcą. Całe moje
duszpasterstwo dokonuje się w cudzych domach,
lecz w żadnym wypadku nie w jednym. – Mszę św. w
naszych warunkach trzeba odprawiać raniutko lub
wieczorem. Ołtarz – zwyczajny stół z białym obrusem.
Na stół kładzie się duże pudełko lub dwie grube książki,
przykrywa się białą chustką i stawia krucyfiks.”
Potem zaczynał spowiadać, o dziewiątej wieczorem
odbywała się Msza św., po niej znów spowiedź… A były
to spowiedzi szczególne: ludzie ci nie widzieli księdza
przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.
„Wreszcie krótki spoczynek nocny. Krótki, bo
kładę się zwykle po północy, a już o 5 lub 6 rano jest
poranna Msza św., a potem dalej spowiedź, czasami
chrzty i namaszczenia olejami świętymi, czasami śluby.
Ponieważ to się powtarza wciąż na nowo w różnych
domach, więc sypiam częściej w cudzych łóżkach niż
w swoim własnym”.
„Błogosławiłem pary żyjące ze sobą od wielu lat.
Miałem i takie wypadki, że dawałem równocześnie
ślub ojcu i synowi, matce i córce”.
„Do I Komunii Świętej przystępowali dorośli. A
takich, którzy przyjęli u mnie komunię św., mając 40
lat, trudno by porachować” – odnotował.

„Na odprawiane potajemnie Msze św. przybywało
w niedziele około setki wiernych z okolicy, w dzień
powszedni – około 50. Schodzili się często i Polacy, i
Niemcy. Wtedy czytałem Ewangelię w obu językach, a
kazanie głosiłem po rosyjsku, żeby rozumieli wszyscy.”
Powoli organizm wyczerpany wieloletnią posługą
ponad siły zaczął odmawiać księdzu Władysławowi
posłuszeństwa. Pracę dla wygnańców na Wschodzie
uważał za szczególną Bożą łaskę.
„Któregoś dnia czerwcowego przejeżdżałem z
jednej wioski do drugiej I wówczas poczułem się bardzo
szczęśliwy i wdzięczny Opatrzności za to, że mnie tam
przyprowadziła do tych tak biednych i opuszczonych, a
przecież tak bardzo wierzących i miłujących Chrystusa.
Tego szczęścia doznanego na trzęsącej się furce nie
zamieniłbym na największe zaszczyty i przyjemności”.
Opr.: SD

Niesamowita historia
Dziwnego Obrazu
50 km od Opola między Nysą, Niemodlinem i
Krapkowicami ukryło się przepiękne sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Szwedzkiej Górce. Już pierwszy
rzut oka na tę skromną, a tak wymowną świątynię która
jak jakaś wyspa wyłania się pośrodku pól, czekając
wśród odmętów historii na życiowego rozbitka aby
udzielić mu schronienia, sprawia, że nie można o niej
zapomnieć. Owo niesamowite zauroczenie wzrasta,
gdy pozna się historię tego miejsca. W sposób

przejmujący została ona przedstawiona w folderze
dostępnym dla pielgrzymów opracowanym m. in. na
podst. książki autorstwa p. Miążka. Czytamy w nim,
iż tradycja wiąże nazwę tego miejsca ze Szwedami,
którzy w latach wojny 30-letniej zatrzymali się tutaj
w czasie przemarszu z Opola do Nysy. Tu też żołnierze
szwedzcy natrafili na obraz Matki Bożej znajdujący
się w niewielkiej przydrożnej kapliczce i rozpoczęli
świętokradzką zabawę, której celem było zniszczenie
obrazu. Jednak pociski skierowane na obraz odbijały
się i raniły napastników. Wywołało to wśród żołnierzy
zrozumiałe uczucie lęku i trwogi, a nawet pewien
szacunek dla dziwnego obrazu. Dowódca oddziału
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polecił przewieźć obraz do Nysy i tam jako czarodziejski
spalić publicznie na rynku. W czasie transportu
niedaleko Rynarcic konie nagle zatrzymały się i mimo
bicia batem nie chciały ruszyć z miejsca. Wtedy jeden
z żołnierzy chwycił drążek i chciał nim zniszczyć leżący
na wozie obraz. Ruchem tym przestraszył konie,
które spłoszyły się i w galopie zraniły znowu kilku
żołnierzy. Dopiero po kilku dniach konie z wozem na
którym znajdował się obraz wróciły na dawne miejsce.
Miejscowa ludność na pamiątkę tych wydarzeń
nazwała wzniesienie Szwedzką Górką, a dziwny
obraz umieściła w specjalnie wybudowanej kapliczce.
Wkrótce do obrazu zaczęli przybywać pielgrzymi
z okręgu prudnickiego, a także z dalszych okolic.
Zachodziła przeto konieczność zbudowania nowej
kaplicy, która odpowiadałaby wymogom pielgrzymów.
Dzieła tego podjął się miejscowy nauczyciel August
Jensch, przy czym znaczną pomoc okazała mu hrabina
Maria Chorinski z rodu Starhemberg Herbestein
przydzielająca potrzebny materiał budowlany.
Miejscowa ludność użyczyła oprócz drobnych
ofiar liczących się rąk do pracy. W nowej kaplicy
umieszczono w ołtarzu głównym drewnianą rzeźbę
Piety. Czczony zaś od kilku pokoleń obraz wstawiono
w ołtarzu bocznym. Stąd przedmiotem kultu stała
się rzeźba Matki Bożej Bolesnej. Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej leży w diecezji opolskiej na terenie
parafii pw. Św. Floriana w Przydrożu Małym, która
w tym roku dzięki życzliwości ks. bp. Andrzeja Czai
została oddana w opiekę duszpasterską Misjonarzom
Św. Rodziny. Proboszczem został ks. Karol Wacholc
MFS, jednocześnie stając się kustoszem sanktuarium.
Ks. Karol jest blisko związany z Matką Bożą Bolesną.
Jego marzeniem jest utrzymanie i rozwój żywej
tradycji pielgrzymkowej związanej z Górką Szwedzką,
ponieważ do sanktuarium w jego parafii z każdym
rokiem przybywają nowe rzesze pielgrzymów. Pragnie
aby także wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci nie
tylko ze ŚLĄSKA znalazły u jego Matki Bożej Bolesnej
bezpieczną przystań. Z tego powodu zachęcony przez
ks. Biskupa otwiera podwoje domu naszej Matki, która
na kolejnej górce chce przygarniać swoje dzieci.

sięgają walki zbrojnej z hitlerowskim najeźdźcą w czasie
II wojny światowej, którzy jednak po jej zakończeniu
broni nie złożyli. Decyzje mocarstw w Jałcie podjęte
pod dyktando Stalina sprawiły bowiem, że Polska
znalazła się w orbicie wpływów Moskwy. Stalin nie
czekał na zakończenie wojny, działał z wyprzedzeniem,
zgodnie z koncepcją faktów dokonanych.
Jeszcze trwały działania wojenne, a już przystąpił
do anektowania części terytorium państwa polskiego.

Polskie Państwo Podziemne
tak skutecznie i
bohatersko funkcjonujące pod okupacją hitlerowską
dla Sowietów było poważną przeszkodą w realizacji
zaborczych planów, i dlatego Stalin zdecydował o
całkowitej eliminacji zbrojnego polskiego podziemia.
Skierował na terytorium Polski wyborowe jednostki
specjalizujące się w mordowaniu przeciwnika.
Zwalczaniem polskiego podziemia zajęło się NKWD /za
jakiś czas zostaną wsparci przez polskich komunistów/.
I już w październiku 1944 powołana została 64 Zbiorcza
Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD w sile 10 tys.
żołnierzy. Jednocześnie na terenie Polski stacjonowało
15 pułków NKWD (35 tys. żołnierzy). W sowieckiej strefie
okupacyjnej Niemiec znajdowało się 10 takich pułków,
co może świadczyć, że teraz Polacy stali się dla Związku
Sowieckiego wrogiem numer 1. W 1945 r. oddziały
NKWD okupujące Polskę stanowiły 43% wszystkich
wojsk stacjonujących w Europie środkowo-wschodniej.
W tym kontekście rozkaz komendanta głównego Armii
Krajowej gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” o
rozwiązaniu AK przyniósł fatalne skutki. Ułatwił bowiem
Moskwie rozprawienie się z polskim podziemiem
antyhitlerowskim. Szeregi konspiracji walczącej z
najeźdźcą hitlerowskim zostały rozproszone. Niemniej
przy broni pozostały tysiące partyzantów. Powojenne
szeregi konspiracyjnej liczyły 120-180 tys. żołnierzy.
Stalin zakwalifikował je do unicestwienia. Rozkaz gen.
Okulickiego zachwiał strukturami AK, wzrosła więc

Opr. Olcha

Żołnierze wyklęci
Po latach milczenia wiemy coraz więcej o
Żołnierzach Niezłomnych zwanych wyklętymi, o ich
heroicznym patriotyzmie i zbrodniczych akcjach
sowieckiego NKWD wspieranego przez mundurowe
formacje UB, KBW, MO, WP, ORMO oraz cywilów agenci
UB, aktywiści PPR tajni współpracownicy bezpieki,
szpicle. Żołnierze wyklęci zasłużyli na to, aby poświęcić
im więcej niż dotąd uwagi, oraz przede wszystkim aby
zdjąć z nich odium, które przez dziesięciolecia obrosło
ich patriotyczne imiona. Propaganda peerelowska
próbowała bowiem zrobić z nich bandytów, wrogów
narodu polskiego, krwawych antykomunistów.
Początki bohaterskiej postawy żołnierzy wyklętych
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ranga dowódców lokalnych. Nadmieńmy, że Rosjanie
podstępem wywieźli generała do Moskwy, gdzie odbył
się pokazowy proces 16 przywódców AK i Państwa
Podziemnego. Postawa Okulickiego podczas procesu
była bohaterska, umarł w więzieniu na Łubiance. Stalin
w rozmowach z zachodnimi dyplomatami przedstawił
gen. Okulickiego jako niebezpiecznego przestępcę.
Wróćmy do żołnierzy wyklętych. Z liczby 120-180
tys. powojennej konspiracji antysowieckiej połowa
wywodziła się z AK i stworzyła struktury w ramach
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Ok. 35 tys. partyzantów związało
się z nurtem narodowym, znaleźli się oni przede
wszystkim w szeregach Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego. Największą skuteczność zbrojne
podziemie antykomunistyczne odnotowało w połowie
1945 r. jednostki partyzanckie podporządkowane były
różnym organizacjom. Połowa uznawała zwierzchność
Delegatury Sił Zbrojnych, drugą co do liczebności był
WiN (Wolność i Niezawisłość). Narodowe Siły Zbrojne i
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe dysponowały 20%
armii żołnierzy podziemia. Pozostałe 30% skupiało
się w oddziałach podległych lokalnym organizacjom
podziemia antykomunistycznego, najbardziej aktywne
i najlepiej zorganizowane były jednostki żołnierzy
wyklętych w centralnej, wschodniej i południowej
części kraju, gorzej podziemie działało na północy
i zachodzie kraju. W pierwszych miesiącach 1945 r.
podziemie zarządzało na terenach leśnych, w miastach
dominowały jednostki komunistyczne. Amnestia
ogłoszona przez nie, oraz powrót do kraju Stanisława
Mikołajczyka osłabiły jednak działalność podziemia.
Szeregi jednostek walczących o władzę narzuconego
systemu zmniejszyły się o 30 tys., żołnierzy podziemia,
jednocześnie nasilił się terror. Jednostki NKWD i
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pacyfikowały
tereny zdominowane przez podziemie. Narastały
strach i trwoga. Bezbronna ludność poddawana
była represjom. Terrorem zmuszano do denuncjacji
partyzantów. Gdy w 1945 r. w ponad 260 oddziałach
walczyło prawie 20 tys. konspiratorów, to rok później
było ich już o połowę mniej, wiosną 1947 r. władza
komunistyczna ogłosiła amnestię. Nie wszyscy z niej
skorzystali, zaś większość tych, którzy złożyli broń
wierząc w jej autentyczność znalazła się w lochach
bezpieki, zapadały wysokie kary więzienia, wielu
poniosło śmierć bez wyroku sądowego. Według
danych Instytutu Pamięci Narodowej, z którego
prac korzystano w latach 1947-1950, w ponad 120
oddziałach podziemia partyzanckiego walczyło
1100-1800 osób. Gdy po 1948 r. w Polsce umocnił się
stalinizm, działało jeszcze 40 oddziałów zbrojnych,
w ich szeregach znajdowało się ok. 400 partyzantów.
To było coś bardziej nieporównywalnie bardziej
bohaterskiego aniżeli walka Dawida z Goliatem.
Ostatnim oddziałem rozbitym w marcu 1957 r.
w pobliżu Łomży dowodził podporucznik Stanisław
Marchewka „Ryba”. Jako wielki bohater przeszedł
do historii sierżant Józef Fronczak „Laluś”, o wolną
Polskę walczył do 1943 r. Zginął na polu bitwy od
kul tajniaków służących w jednostkach Służby
Bezpieczeństwa w okolicach miasteczka Piaski (woj.

lubelskie) Został zamordowany 21.10.1963 r. to nie był
koniec walki z podziemiem antykomunistycznym. Z
żołnierzami Wyklętymi władze PRL walczyły mimo że
ich wymordowano, albo odsiadywali wysokie wyroki.
Postanowiono bowiem, aby pamięć o nich została
raz na zawsze zakopana. Tak jak bezczeszczono ciała
zamordowanych, tak zabroniono aby prawda ujrzała
światło dzienne. To dopiero po 1989 r. zaczęło się
przebijać do publicznej świadomości, zresztą i tak z
wielkim trudem. Na szczęście zachowały się jednak
nieocenione zapiski, wspomnienia, rozkazy, listy
bohaterów i ich najbliższych.
Opr. Olcha

Newsy biblijne

Zwoje pisma
znad Morza Martwego
Wielkie odkrycie XX w.
W 1947 r. beduiński młodzieniec, nie był świadom
niezwykłego wydarzenia, kiedy to podczas szukania
zagubionej kozy natrafił na jaskinię, w której
znajdowały się hebrajskie zwoje pisma. Pustynia
żydowska, jeden z najbardziej suchych regionów
świata, przyniosła ludzkości bezcenny skarb. Zwoje
znad Morza Martwego wniosły do historii czasów
Drugiej Świątyni (520 p.n.e. - 70 n.e.), czyli od II wieku
przedpiśmiennego tysiąclecia, aż do zburzenia Drugiej
Świątyni nowe informacje o okresie krytycznego
rozwoju i krystalizowania się monoteistycznej religii.

Odkrycie to pociągnęło za sobą następne: w końcu
znaleziono 11 jaskiń, zwoje i ówczesną osadę. Od 1947
roku, obszar ten został nazwany - Regionem Qumran.
Teren pustyni został dokładnie przeszukany, a osada
Qumran całkowicie przekopana. Pierwszy dzban,
który beduin znalazł na żydowskiej pustyni zawierał
siedem dużych zwojów, znajdujących się w jaskini
Nr 1. Jeszcze przed założeniem państwa izraelskiego
prof. E.L. Sukenik z Uniwersytetu Hebrajskiego nabył
w tajemnicy trzy takie zwoje od chrześcijańskoarabskiego handlarza antykami w Betlejem. Pozostałe
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manuskryptami. Lata 1951-1956 to okres poszukiwań,
w ciągu którego przekopany został teren w odległości
ośmiu kilometrów. Spośród jedenastu jaskiń, w których
znaleziono manuskrypty, 5 odkrytych zostało przez
beduinów, a 6 przez archeologów. W niektórych
jaskiniach znajdowały się szczególnie bogate
materiały. Na przykład w jaskini Nr 3 znaleziono dwa
utlenione zwoje miedziorytowe, zawierające długą
listę rzeczywistych albo wyimaginowanych informacji.
Jaskinia Nr 4, zawierała 15.000 fragmentów„widoczków”,
z których niektóre pochodzą ze stu całościowych
tekstów.
Ostatnie manuskrypty, pochodzące z jaskini nr 11,
odkryto w 1956 r. Były tutaj liczne dokumenty. Między
innymi zwoje Psalmu, aramejski Targum - Księga Hioba,
i zwoje Synagogi - najdłuższy manuskrypt z Qumran,
długości 29 stóp.
Wszystkie te zwoje nabyte zostały w 1967 roku przez
Y. Yadina i znajdują się razem z pozostałymi siedmioma
w izraelskim Muzeum w Jeruzalem. Inne manuskrypty
i bogate objętościowo teksty oraz ich małe fragmenty,
przechowywane są w Muzeum Rockefellera w Jeruzalem,
którego pomieszczenia należą do izraelskiego Urzędu
Antykwarycznego.

cztery, znajdowały się w posiadaniu Mar Athanasiusa
Yeshua Samuela, metropolity syryjskiego Klasztoru
Jakobinów „St. Markus” w Jeruzalem. W 1949 r. poleciał
on z nimi do Stanów Zjednoczonych, gdzie szukał
kupca na zwoje. Po pięciu latach, nie znalazłszy kupca,
opublikował (1 czerwca 1954 r.) ogłoszenie w „Wall
Street Journal”, w którym oferował do sprzedania
„czterech zwojów znad Morza Martwego”. Ktoś zwrócił
uwagę na ten anons synowi prof. Sukenika - Yigaelowi
Yadinowi, który mimo iż obejmował właśnie urząd
szefa sztabu generalnego armii izraelskiej, rzucił swój
zawód poświęcając się archeologii.
Dzięki pomocy handlarzy te cztery zwoje zakupione
zostały za sumę 250 dolarów. Tym sposobem zwoje,
które z powodu wojny „uciekły” z rąk ojcu Yadina,
trafiły do jego syna. Część kosztów kupna poniósł
D.S. Gottesman, nowojorski filantrop, który w spadku
pozostawił środki na sfinansowanie budowy „Stolarni
Książek” (Introligatorni), w izraelskim Muzeum w
Jeruzalem, gdzie przechowywane i opracowywane są
wyjątkowe manuskrypty.
Siedem zwojów, z jaskini Nr 1, które zwiedzający
mogą obejrzeć w „Stolarni Książek”, to: Jesaja 1; Jesaja
2; Komentarz Habakkuk; Zwoje Dziękczynne, Kodeks
Gminny, Reguły wojny (dla wojny „synów światła”
przeciw „synom ciemności”) i Apografy Gensis, ostatnie
w języku aramejskim. Są one całkowicie rozszyfrowane
i opublikowane.

Pochodzenie Qumran

Na początku 1949 r. znalezisko przejęte zostało
przez jordańskich urzędników. Dyrektor jordańskiego
urzędu antykwarycznego G. Lankester Harding, przejął
wraz z ojcem Rolandem de Vaux, francuskim mnichem

Ojciec de Vaux stwierdził konieczność identyfikacji
osady w pobliżu jaskini. Odkopanie śladów takiego
państewka, pozwoliłoby na rozpoznanie ludzi, którzy
przechowywali tutaj zwoje. Ruiny Qumran położone
są na płaskowyżu, między kamienistymi, ostrymi
skałami, rafami żydowskiej pustyni i korytem Morza
Martwego. Prace wykopaliskowe odbywały się w
kompleksie budowli skalnych, 80 x 100 metrów.

dominikańskim, inicjatywę przeszukania jaskini Nr 1.
Poszukiwania jaskini, która leży kilometr na północ od
Qumran, zakończyły się sukcesem. Znaleziono 70 sztuk
(części) połamanych manuskryptów, które należą do
wymienionych wcześniej 7-miu zwojów. Odkryte zostały
archeologiczne dzieła sztuki, które chronologicznie
należą do ram czasowych pochodzenia zwojów, co
zostało potwierdzone przez paleografów.
Rezultatem przekopania pierwszej jaskini było
stwierdzenie, iż nie jest to jedyna jaskinia na tym
obszarze, i że znajdują się inne pieczary z podobnymi

Badania nie wykazały śladów żadnej osady. Znaleziono
jednakże prastary cmentarz z grobami. Gliniane
dzbanki, które odnaleziono dodatkowo przy pracach
wykopaliskowych, były identyczne w każdej z 11 jaskiń
i potwierdzają bezpośrednie związki z otoczeniem i
środowiskiem.
Po zakończeniu pierwszych przeszukiwań, De Vaux
przypuszczał, że to pustkowie musiało być miejscem
schronienia, robiąc aluzję do pism historyków z czasów
antyku, kiedy to mówiono o sektach „Essnerów”.
Członkowie sekty mogli mieszkać w otaczających

Jaskinie
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teren jaskiniach, namiotach i budowlach, musiałoby
to jednakże być potwierdzone innymi towarzyszącymi
urządzeniami, takimi jak: miejsca do przechowywania
prowiantu i wody. Wykopy, przeprowadzone w 1956 i
1958 r., w sąsiednim państewku Fehskha, udowodniły,
że była to osada o gospodarczo-rolniczym charakterze.
Archeologiczne i historyczne dowody wykazują,
iż osada Qumran założona została w 2-giej poł. III w. przed pojawieniem się pisma, w czasie panowania
dynastii Machabeuszy. Miejsce to ma ogromną lukę
czasową w jego zamieszkaniu, co spowodowane było
trzęsieniami ziemi na tym terenie. Qumran opuszczone
zostało całkowicie w okresie ataków rzymskich, w 68 r.
n.e., dwa lata przed rozpadem żydowskiej administracji i
zburzeniu świątyni w Jeruzalem w 70 r. n.e.

znaleziono w jaskini Nr 4, to Septuaginta, czyli grecka
wersja Biblii, która przetłumaczona została w II i III w.
p.n.e. W Qumran znaleziony został jej odpis.
Zwoje biblijne pozwoliły dzięki licznym dodatkowym
informacjom na ułatwienie rekonstrukcji historycznych
tekstów Starego Testamentu. Duże znaczenie mają i inne
biblijne manuskrypty, które spisane są nie ówczesnym
pismem żydowskim, lecz prastarym, paleohebrajskim.
Znaczna liczba apokryficznych i pseudoepigraficznych
tekstów z Qumran, to wersje żydowskich kompozycji,
które są oryginałami hebrajskimi i aramejskimi. Pisma
nienależące do żydowskich, zostały przejęte przez
różnorodne kościoły i przetłumaczone m.in. na języki:
grecki, etiopski, syryjski i aramejski.
Ponad sześć dekad po odkryciu Zwojów znad Morza
Martwego izraelskie władze oraz internetowy gigant
Google ogłosili ukończenie monumentalanego projektu
zdigitalizowania wszystkich 930 rękopisów z Qumran i
udostępnienia ich za darmo w Internecie pod adresem:
www.deadseascrolls.org.il
Dyrektor
Izraelskiego
Zarządu Starożytności (IAA) oraz przedstawiciel
Google’a poinformowali w 2012 r. o uruchomieniu
nowej strony internetowej, na której docelowo zostanie
umieszczonych około 5 tysięcy wysokiej rozdzielczości
zdjęć całej kolekcji.

Wiek zwojów
Odkrycie zwojów nad Morzem Martwym wykazało
wiele kontrowersji w kręgu naukowców, co do kwestii
ich wieku oraz identyfikacji osady, która zasiedlała
Qumran. Prof. Sukenik ustalił, że pochodzenie zwojów
przypada na okres Drugiej Synagogi, co pozwalało
na zaakceptowanie teorii iż znajdowała się tutaj
biblioteka „Essnerów”. Naukowcy rozważali związek
z tekstami Shapira z roku 1883. Był on handlarzem
antyków z Jeruzalem, któremu przypisuje się odkrycie
starodawnych tekstów Księgi Mojżesza (5 Ksiąg
Mojżesza). Teksty te spisane na 15 skórzanych skrawkach,
wzbudziły zainteresowanie w Europie i zachowane
zostały w British Museum. Naukowcy europejscy
udowodnili, iż są one sfałszowane.
Dzisiaj przeprowadzane są dokładniejsze badania
zwojów znad Morza Martwego, dokumenty historyczne,
paleograficzne i lingwistyczne, muszą przejść również
chemiczną ekspertyzę. Udowodniono, że niektóre
manuskrypty spisane i skopiowane były w III w. p.n.e.
Duża część materiału, zwłaszcza teksty, które odnoszą się
do sekty-gminy, są oryginałami albo kopiami z I w. p.n.e.
Niektóre pochodzą z późniejszych czasów, np. z czasu
bezpośrednio przed zniszczeniem miejsca znalezienia,
w roku 68 n.e. przez legiony rzymskie.

Idziemy do kina

BÓG NIE UMARŁ 2
Zapraszam do kina na film „Bóg Nie Umarł 2”, czyli
kontynuację najlepiej przyjętego w 2015 roku filmu
religijnego.
„Bóg nie umarł 2” to pasjonująca opowieść o próbie
odpowiedzi na najważniejsze pytania wyłącznie przy
pomocy argumentów prawnych.
Grace jest nauczycielką historii w liceum. Podczas
prowadzenia lekcji odpowiada na pytanie uczennicy
wspominając przy tym działalność Jezusa Chrystusa.
Dyrekcja szkoły zarzuca jej złamanie przepisu
o świeckości instytucji państwowej. Jeśli Grace
przeprosi, sprawa zostanie rozstrzygnięta polubownie
i zachowa pracę. Jeśli nie, sprawa trafi do sądu i
wówczas kobieta może stracić wszystko, łącznie z
prawem do wykonywania zawodu. Rozpoczyna
się pasjonujący sądowy spór, w który angażuje się
uczelniana społeczność. To wszystko sprawia, że
odmieni się życie wielu osób. Czy osoba wierząca
może lub wręcz powinna ukrywać swoją wiarę w
obliczu niewierzących? Czy wiara może kogoś obrażać
lub szkodzić młodym umysłom? Na takie pytania musi
odpowiedzieć przed sądem Grace. Sądowy spór, który
miał być lekcją pokory dla ludzi wierzących przeradza
się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu
Boga i potrzebie poszukiwaniu w życiu czegoś więcej
niż dobra doczesne.
Warto po obejrzeniu tego filmu zadać sobie pytanie:
Czy mam odwagę bronić wiary?

Biblioteka Qumran
Zbiór pism znalezionych w
Qumran i okolicy, zawiera dane z
działalności państwa żydowskiego.
Są to dokumenty w większości
religijne. Są to głównie biblijne teksty.
Studia nad tą oryginalną biblioteką
wykazują, że granice między tymi
kategoriami są dokładnie określone.
Biblijne manuskrypty obejmują
prawdopodobnie wcześniej już
znane teksty. W większości księgi
Biblii są ujęte w zbiorze. Niektóre
księgi są odpisami, inne zachowane
są tylko w częściach (połamane
sztuki). Teksty biblijne podobne są
do zwykłych, tradycyjnych tekstów. Nie jest to jednak
regułą w każdym przypadku. Np. Księgi Samuela, które

SD
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POZIOMO:
1). ...„Dobry... daje życie za owce”... (10, 11); 8).
...„tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu... i
natychmiast wypłynęła krew i woda”... (J 19, 34);
10). ...„Po tych słowach uniósł się w ich obecności
w górę i... zabrał Go im sprzed oczu”... (Dz 1, 9);
11). ...„Wnet bowiem usłyszała o Nim..., której
córeczka była opętana przez ducha nieczystego”...
(Mk 7, 25); 12). Miejsce męczeństwa Św. Stanisława
Biskupa, głónego Patrona naszej Ojczyzny; 13).
Uczucie żalu wywołane rozłąką z kimś lub utatą
kogoś lub czegoś; może też być za Bogiem; 19).
Boże... - Uroczystość dla uczczenia Eucharystii;
20). ...„Dlatego też przez Niego wypowiada się
nasze..., Bogu na chwałę”... (2 Kor 1, 20); 22). Jedna
z trzech Boskich w Trójcy Świętej, będąca Jednym
i tym samym Bogiem; 23). Oddawanie czci Bogu w
Najświętszym Sakramencie;

obfity”... (J 12, 24); 5). ...„Wart jest bowiem... swej
strawy”... (Mt 10, 10); 6). ...„Ale... z głowy wam nie
zginie”... (Łk 21, 18); 7). Okres ośmiodniowy od święta
Bożego Ciała, w którym codziennie odprawiane
są nabożeństwa z procesją eucharystyczną; 8).
Ulubiona pieśń oazowa Świętego Jana Pawła II;
9). ...„I ujrzałem: oto biały..., a siedzący na nim
miał łuk”... (Ap 6, 2); 14). Była pokarmem z nieba,
podarowanym Izraelitom przez Boga w czasie ich
wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej; sam
Jezus interpretuje ją jako zapowiedż Eucharystii;
15). ...„Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł...”... (Mk
11, 12); 16). ...„...się posunęła, a przybliżył się dzień”...
(Rz 13, 12); 17). ...„I dali im losy, a... padł na Macieja”...
(Dz 1, 26); 18). ...„...otworzył jej serce, tak że uważnie
słuchała słów Pawła”... (Dz 16, 14); 21). ...„Wielką...
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”... (Jk
5, 16).

PIONOWO:
1). Sakrament, który Jezus ustanowił w dniu
Zmartwychwstania,kiedy ukazał się Apostołom;
2). Dzień Maryjny; 3). ...„Znalazł tam pewnego
człowieka imieniem..., który był sparalizowany i od
ośmiu lat leżał w łóżku”... (Dz 9, 33); 4). ...„Jeżeli...
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon

Krzyżówkę nadesłała
Pani Halina Herzog z Dziekanowic. Dziękujemy.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać
do 20 maja 2016 r.
na adres Sanktuarium, lub złożyć w zakrystii
– z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej

Niektóre podziękowania i prośby (z marca 2016)
Matko Boża Dziekanowska, oddaję się w Twoją naszej rodzinie; Proszę Cię w intencji chorej Anny,
matczyną opiekę i proszę Cię o łaskę zdrowia; o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo; Proszę Cię
Wspieraj nas parafian w kontynuacji redagowania o zdrowie dla mnie, mojego synka Władysława,
Twojego i naszego miesięcznika „Matczyne dla Joanny, Piotra, a także dla dziecka które noszę
Królestwo”. Niech ono będzie dla nas nadal pod sercem. Ty wiesz jakie mam problemy. Proszę
stałą lekturą - źródłem ewangelizacji i żywego wyproś u Swego Syna łaski dla ich rozwiązania;
uczestnictwa w życiu Parafii; Proszę o zdrowie, Dziękuję Tobie i Twemu Synowi za szczególną
Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego opiekę przez 60 lat mego życia; Chciałbym dzisiaj
dla naszych księży, Księdza Dziekana Jana, z całego serca Ci podziękować za Twoją opiekę i
Księdza Proboszcza Dariusza i Księdza Łukasza. wstawiennictwo u Jezusa nad moją całą rodziną,
Matko Najświętsza otocz ich Swoją opieką; dziećmi oraz żoną która dzisiaj obchodzi swoje
Bardzo przepraszam za moje grzechy, które są 33 urodziny. Proszę, wypraszaj dla niej łaskę
przeszkodą w podejmowaniu decyzji zgodnych wiary, zdrowie oraz wszelkie łaski konieczne do
z Bożą wolą. Proszę ocal w naszych sercach wiarę tego aby być dobrym człowiekiem; Proszę Cię
i ufność, abyśmy żyli w prawdzie i miłości i z aby w rodzinie mojego syna zapanowała zgoda.
wdzięcznością Chrystusowi, za nasze odkupienie, Otocz opieką całą jego rodzinę; Proszę o zdrowie,
uczestniczyli we Mszy Świętej. Dziękuję za pomoc wszelkie potrzebne łaski i opiekę dla wszystkich
w przezwyciężaniu strachu przed życiem i ludźmi; moich wnucząt; Twojej opiece polecam wszystkich
Twojej troskliwej opiece powierzam mojego Twoich czcicieli, Księdza Proboszcza i trudne
chrześniaka, Dawida. Dzisiaj mija 10 lat od Jego sprawy naszej parafii; Proszę o szczęśliwy przebieg
chrztu. Proszę o Boże błogosławieństwo dla Niego i ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki. Proszę
Jego rodziny; Oddaję się w Twoją matczyną opiekę o błogosławieństwo dla całej rodziny; Polecam Ci
i proszę Cię o łaskę zdrowia; Dziękujemy Ci za 30 wnuków Mateuszka i Magdalenę, proszę o zdrowie
lat małżeństwa i prosimy o dalszą opiekę i zdrowie; dla nich i prawidłowy rozwój oraz potrzebne łaski
Dziękuję za 55 lat życia. Proszę o dalszą opiekę dla rodziców; Proszę o dar potomstwa dla Anety i
i łaskę zdrowia; Kochana Matko Dziekanowska. Mariusza; Z całego serca dziękuję Ci za szczęśliwy
Dziękuję za wszystkie łaski, za każdą życzliwość przebieg pielgrzymki do Włoch i powrót do domu;
ludzi, których spotykamy na drodze życia. Dziękuję za wszelki łaski i dobro które mnie spotkały.
Dziękujemy za wszystkich, którzy nam pomagają. Wiem, że to Twoja zasługa. Nadal ośmielam się
Proszę pobłogosław im wszystkim. Proszę trzymaj prosić o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę
rękę nad sprawą Tobie Mateńko wiadomą. nad moją rodziną i pomoc w rozwiązaniu bardzo
Proszę o wiarę dla Magdy i błogosławieństwo trudnych spraw sądowych o których Ty Matko
dla niej i jej dzieci; Dziękuję, że jesteś, pamiętasz wiesz; Proszę o dar zdrowia i błogosławieństwa
i czuwasz. W Imię Twojego Miłosiernego Syna, Bożego dla Marysi, Andrzeja i dzieci Dębowskich;
za Twoim Troskliwym wstawiennictwem, proszę Dziękujemy Ci za 31 lat pożycia małżeńskiego, za
Ojca Niebieskiego, aby nasza rodzina zachowała wszelkie otrzymane łaski, za Twą matczyną opiekę
wiarę w Bożą Miłość. Proszę, aby moi bliscy chcieli nad nami i naszymi dziećmi i prosimy Cię o światło
uczestniczyć w Mszy Świętej. Matko Miłosierdzia, Ducha Świętego na dalsze lata dla naszej rodziny;
dziękuję za wysłuchanie; Zawierzam Twojemu Dziękujemy za uratowanie naszego taty z ciężkiej
wstawiennictwu Elżbietę i proszę Cię, aby choroby. Polecam nadal Twojej opiece naszych
dzieciątko w jej łonie rozwijało się prawidłowo. rodziców i prosimy dla nich o zdrowie; O donoszenie
Proszę Cię Matko o opiekę nad całą jej rodziną; ciąży, zdrowe dziecko i szczęśliwe macierzyństwo
Proszę o zdrowie dla Anny i jej dziecka, które nosi dla Urszulki; O zdrowie i błogosławieństwo dla
pod sercem. Błogosław całej jej rodzinie; Dziękuję całej rodziny. Matko weź nas w opiekę i pomóż
za wspaniałych rodziców, którzy zawsze o mnie nam rozwiązać rodzinne problemy; Dziękuję za
dbają. Proszę o zdrowie dla nich i opiekę nad nimi. Twoją opiekę i wszelkie otrzymane łaski. Proszę
Proszę o dobre zdanie matury; Ty znasz potrzeby Cię o zdrowie i błogosławieństwo dla mnie i mojej
mojego serca, proszę Cię o łaskę, która jest mi rodziny, a szczególnie o uzdrowienie z bardzo
tak bardzo potrzebna. Wiem, że nie pozostawisz ciężkiej choroby mojego kuzyna; Proszę w intencji
mnie bez Twojej pomocy; Proszę Cię abyś przez mojego syna, który będzie zdawał maturę. Proszę
Swoje wstawiennictwo do Swojego Syna uprosiła o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.
łaskę rozwiązania wszystkich trudnych spraw w
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
09.05 – 15.05. – Rodzice dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii Św.
16.05 – 22.05. z Kunic spod nr: 36, 33, 70, 24, 43, 54,
62,47, 46, 87.
23.05 – 29.05 z Kunic spod nr: 77, 92, 27, 84, 53, 39, 63,
103, oraz z Winiar spod nr: 141, 143, 149, 159, 110,
32, 176, 89, 196.
30.05 – 05.06 z Kunic spod nr: 21,18, 7, 56, 64, 16, 29, 34,
15, 102, 51, 32, 74, 6.
06.06 – 12.06 z Kunic spod nr: 26, 8, 81, 85, 75, 37, 52, 48,
71, 44.
13.06. – 19. 06 z Kunic spod nr: 31, 54, 100, 38, 1, 40, 30,
76, 23, 73, 80, 93.
20. 06. – 26. 06. z Kunic spod nr: 22, 55, 20, 82, 2, 4, 88, 94,
76, 19, 34, 29, 5, 66, 104.
27.06 – 03.07. z Kunic spod nr: 41, 69, 11, 12, 45, 14, i z
Winiar: 58, 139, 119, 43, 42, 41, 120. 71, 133, 68.
04.07. – 10.07 z Kunic spod nr: 35, i z Huciska: 46, 25, 30,
18, 23, 2, 50, 10, 17, 42, 3, 27, 28.
11.07. – 17.07 z Huciska spod nr: 38, 9, 19, 51, 31, 15, 15A,
52, 35, 7, 58, 34, 37, 8, 57, 61.
18. 07. – 24. 07 z Huciska spod nr: 45, 5, 44, 16, 48, 20, 14,
13, 43, 41, 40, 33, 11, 29, 21, 63.

Dnia 24.04.2016 r.
12. Laura Zuzek z Winiar
Chrzestnymi byli: 1. Bogdan Zuzek z Gdowa
		
2. Dominika Wrześniak z Niegowici

Dnia 27.03.2016 r.
Klaudia Kubala i Kamil Rojek
Świadkami byli: 1. Monika Rojek z Mokre
			
2. Łukasz Kubala z Mielca

Zatroszczyli się o Sanktuarium

Dnia 16.04.2016 r.
Marta Strzelecka i Tomasz Nosal
Świadkami byli: 1. Monika Nowak z Mszany Dolnej
		
2. Krzysztof Nosal z Bieńkowic

Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę
o czystość naszego Sanktuarium – następujący
Parafianie:

Dobroczyńcy Sanktuarium
Ofiarodawcy – do 22.04.2016
Stefania Wójtowicz – Hucisko, Janina Szczudło –
Kunice, Magdalena i Paweł Filuciak – Rudnik, Kazimiera
i Andrzej Jaroś – Winiary, Stefania i Julian Małota –
Nowa Wieś, Małgorzata i Adam Bartuś - Grajów, Józefa
i Józef Kiszka - Bieńkowice, Anna Wrona – Sieraków,
Stanisław Płatek – Winiary, Michalina Dudacz – Winiary,
Barbara i Kazimierz Kulig – Sieraków, Marta i Marek
Piech – Kunice, Aleksandra Widomska – Kunice, Maria
Król – Winiary, Krystyna i Czesław Jamka - Sieraków,
Ryszard Widomski – Kunice, Elżbieta i Zbigniew
Kosałka - Sieraków, Zbigniew Kuźma – Winiary, Michał
Czajczyk – Nowa Wieś, Janina Molendys – Sieraków,
Krystyna Woźniak – Winiary, Antoni Piech – Rudnik,
Maria Jędrzejczyk, Maria i Władysław Błaszczyk
– Dziekanowice, Franciszka Widomska – Kunice,
Stanisława i Kazimierz Kupiec – Sieraków, Anna i
Paweł Baran – Grajów, Zdzisława i Tadeusz Hankus
– Jankówka. W kwietniu wymieniliśmy mechanizm
odsłaniający obraz Matki Bożej Dziekanowskiej (silnik
i prowadnice). Bóg zapłać! Za Dobroczyńców naszej
parafii odprawiamy jedną Mszę św. w miesiącu.
Najbliższa będzie 20 maja o godzinie 18.00.
ks. Proboszcz
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26.03.2016 r. Winiary: Stanisława Kuźma, Maria
Dominik, Genowefa Ryś, Marian Dominek, Paweł
Włoch, Tomasz Włoch.
02.04.2016 r. Winiary: Władysława Machna, Lucyna
Budacz, Renata Kasprzyk, Aleksandra Jurkiewicz,
Antonina Włodarczyk, Stanisław Woźniak.
09.04.2016 r. Winiary: Bernadeta Grabowska, Artur
Grabowski, Halina Małek, Katarzyna Małek,
16.04.2016 r. Winiary: Anna Zimirska, Magdalena
Zimirska, Józefa Bukowska, Jan Pełdyak, Agnieszka
Płatek, Kazimiera Jaroś, Agnieszka Chochół, Katarzyna
Niewiarowska, Agata Zakrzewska, Barbara Dudzik,
Marta Dudzik.
16.04.2016 r. Winiary: Krystyna Hankus, Robert
Szostak.

Wielkanoc
Wielkanoc 2016
2016

