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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„IdŸcie i g³oœcie” – barwna paleta zadañ
wspó³czesnych aposto³ów

W NUMERZE

Temat obecnego roku duszpasterskiego brzmi: „IdŸcie i g³oœcie”. Koreluje on mocno z treœci¹ dzisiejszej
Ewangelii, w której Pan Jezus wysy³a
na trud apostolskiej pos³ugi 12
uczniów, zwanych odt¹d aposto³ami
(Mt 9,36 – 10,8). „Apostolos” znaczy
dos³ownie „pos³any”, pos³any przez
Boga, aby g³osiæ s³owo i byæ œwiadkiem Dobrej Nowiny w œwiecie.
Jakie polecenia daje Jezus
uczniom? IdŸcie do owiec, które poginê³y z domu Izraela (Mt 10,6); g³oœcie:
„Bliskie jest królestwo niebieskie”
(Mt 10,7). Uzdrawiajcie, wskrzeszajcie,
oczyszczajcie, wypêdzajcie z³e duchy.
Darmo dawajcie to, co otrzymaliœcie
darmo, czyli przekazujcie wiarê i naukê Ewangelii (por. Mt 10,8).
Jezus wczeœniej przekaza³ uczniom
w³adzê czynienia potê¿nych znaków
(Mt 10,1). Zauwa¿my, ¿e one s¹ bardzo
bliskie jego boskiej mocy: w³adza nad
szatanem, zdolnoœæ do leczeniach chorób, nawet wskrzeszania zmar³ych. Jeszcze wa¿niejsze jest jednak pierwsze
wezwanie – aby g³osiæ wieœæ o bliskoœci królestwa Bo¿ego. Zapewne nie
wszystkie choroby uda³o siê aposto³om uleczyæ i nie wszystkie z³e duchy
wypêdziæ. Ale do wszystkich ludzi mogli kierowaæ Dobr¹ Nowinê o królestwie Bo¿ym i to gorliwie czynili, skoro
póŸniej powrócili do Jezusa z radoœci¹
i entuzjazmem (por. £k 10,17). Na razie
zakres ich dzia³ania obejmuje jedynie
owce, które poginê³y z domu Izraela,
ponowne pos³anie, ju¿ po zmartwychwstaniu, bêdzie obejmowaæ ju¿ ca³y
œwiat i wszelkie rozumne stworzenie.
A jak jest dzisiaj? Czy pos³uga g³oszenia Dobrej Nowiny – Ewangelii jest
nadal aktualna? Obecnie jesteœmy
w porze roku, kiedy maj¹ miejsce œwiêcenia kap³añskie i nowe zastêpy pos³anych s¹ kierowane ku ludziom. Czy
dziœ pos³ani kap³ani maj¹ tak¹ moc, aby
uzdrawiaæ chorych i wskrzeszaæ umar³ych? Niektórzy charyzmatycy
twierdz¹, ¿e tak, i ¿e nieustannie do-

konuj¹ siê uzdrowienia; inni z kolei
wskazuj¹, ¿e obecnie raczej chodzi
o uzdrawianie ludzi z choroby grzechu
i wypêdzanie z³a z ludzkich serc. Zauwa¿my, ¿e w ka¿dej dobrej spowiedzi
ma miejsce zwyciêstwo nad z³ym duchem, który ucieka z serca penitenta
z podwiniêtym ogonem. Ci¹gle wiêc
ma miejsce walka duchowa i ci¹gle s³yszymy wezwanie: „IdŸcie i g³oœcie
œwiatu Ewangeliê”.
Musimy sobie jednak nieustannie
od nowa zadawaæ pytanie: W jaki sposób Ewangelia powinna byæ g³oszona dziœ? Czy kap³ani powinni kierowaæ wszystkie si³y ku ludziom
wierz¹cym i umacniaæ ich wiarê przez
codzienne, nieustanne, mocne, wytrwa³e g³oszenie s³owa i organizowanie niezliczonych nabo¿eñstw, adoracji, spotkañ religijnych? Czy raczej iœæ
nawet wbrew ich woli do niewierz¹cych, w¹tpi¹cych, zabieganych, niemaj¹cych czasu dla Boga i ci¹gle siê
im przypominaæ, próbowaæ ich nawracaæ, nawet „na si³ê”, nie daj¹c im mo¿liwoœci wolnego wyboru? Czy te¿
mo¿e skupiæ siê na organizowaniu
przedsiêwziêæ kulturalnych i sportowych, aby przez to oddzia³ywaæ na
obojêtnych i przez spotykanie siê z nimi w czasie koncertów i zawodów powoli wp³ywaæ na ich myœlenie i postrzeganie Boga?
Te wszystkie pytania s¹ ci¹gle aktualne. I wszystkie sposoby dzia³ania
s¹ wa¿ne i konieczne. Ró¿ni s¹ aposto³owie, kap³ani, maj¹ ró¿ne zdolnoœci
i charyzmaty, mog¹ siê skupiaæ bardziej
czy mniej na takich czy innych zadaniach, mieæ nieco inne priorytety. Jedni czuj¹ siê dobrze w grupach charyzmatycznych – niech siê dzia³aj¹
w nich. Inni wol¹ zwyk³e duszpasterstwo: gorliwie sprawowana Eucharystia, katechezy, kazania, nabo¿eñstwa,
dy¿ur w konfesjonale, modlitwa tradycyjn¹ – tego te¿ zaniedbaæ nie mo¿na.
Jeszcze inni koncentruj¹ siê na dzia³alnoœci kulturalnej, spo³ecznej, pracy
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z chorymi, niepe³nosprawnymi – niech
to czyni¹ z mi³oœci¹. W tej ró¿norodnoœci, jak w palecie barw, wszystko jest
potrzebne – wa¿ne, aby by³o czynione
z mi³oœci¹ i bezinteresownoœci¹.
„Darmo otrzymaliœcie – darmo
dawajcie” - te s³owa ci¹gle te¿ nale¿y
mieæ na uwadze. Nie znaczy to, ¿e ksi¹dz
nie mo¿e przyj¹æ ¿adnej ofiary (przecie¿ z czegoœ musi ¿yæ), raczej chodzi
o to, ¿e nie mo¿e wymuszaæ na nikim
zap³aty, nie mo¿e uzale¿niaæ swojej s³u¿by od konkretnej sumy wynagrodzenia. I o to chodzi³o chyba papie¿owi
Franciszkowi, gdy kilka lat temu wzywa³ kap³anów, aby nie brali op³at za
sakramenty. Nie mo¿na wymuszaæ, ale
mo¿na przyjmowaæ, bo gdzie indziej
mówi Jezus – „Godzien jest robotnik
swej zap³aty” (por. Mt 10,10).
Pos³any aposto³ powinien uzdrawiaæ chorych i wypêdzaæ z³e duchy.
Je¿eli nie jest w stanie tego wype³niæ
dos³ownie, to niech przynajmniej wype³ni przez mi³oœæ. Niech udaje siê do
chorych i ich pocieszy, niech przygarnie utrudzonych ¿yciem, za³amanych.
Niech odwiedzi chore dzieci i starców,
niech podzieli siê uœmiechem i nadziej¹,
¿e Bóg wszystko mo¿e. A wszystko
z roztropnoœci¹ i mi³oœci¹, nie „dla kariery”, nie „po ordery”, lecz dla Boga.
W tym sensie „robotników ci¹gle
ma³o”, bo chorych, zagubionych i za³amanych jest o wiele wiêcej ni¿ kap³anów mog¹cych im s³u¿yæ. Tak, ci¹gle
za wielu jest opuszczonych i bezradnych, cierpi¹cych i drêczonych, bêd¹cych jak „owce bez pasterza”.
Piêkna i szeroka jest paleta barw
têczy. Szerokie i rozleg³e jest te¿ pole
dzia³ania pos³anych przez Jezusa. Który obowi¹zek jest wa¿niejszy? Które
zadanie bardziej nagl¹ce i wymagaj¹ce? Praca duszpasterska, sakramenty
i modlitwa to chyba najwa¿niejsze zadania. A co ponadto, jest godne pochwa³y. Oby kap³ani wype³niali swoje
zadania z gorliwoœci¹ i radoœci¹.
Ks. Tomasz Grzywna
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ZJAZD KOLE¯EÑSKI z okazji 45-lecia kap³añstwa
1972-2017;
Muzeum Budownictwa Ludowego, 13 czerwca 2017 roku.
Gromadzimy siê w koœciele, którego rodowód jest bardzo dostojny, bo
pochodz¹cy z XVII wieku (1667). Przychodzi nam prze¿ywaæ 45-lecie naszego kap³añstwa w miejscu niezwyk³ym,
bo na terenie Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, w piêknie odnowionym koœciele pw. Œw. Miko³aja
Cudotwórcy, a który zosta³ tu przeniesiony z B¹czala Dolnego, ko³o Jas³a.
Gromadzimy siê tu, aby dziêkowaæ Jezusowi Chrystusowi, Jedynemu i Najwy¿szemu Kap³anowi, za dar kap³añstwa, za to, ¿e kiedyœ „Pan spojrza³ na
nas z mi³oœci¹”: spojrza³, wybra³, powo³a³. Swoj¹ modlitw¹ obejmujemy
nas wszystkich, tak ¿yj¹cych, jak
i zmar³ych. To w tym koœciele, zosta³
ochrzczony nasz Kolega, ks. Józef Ziêba, którego nie ma ju¿ wœród nas, zmar³
27 kwietnia 2016 roku, w Turzym Polu.
Nie jestem na tyle obeznany, aby
opisywaæ ten koœció³, s¹ bowiem odpowiednie, dok³adne przewodniki, które wprowadzaj¹ nas – przynajmniej po
czêœci – w tajemnice tej œwi¹tyni.
Widzimy tu trzy o³tarze: g³ówny ze
œw. Walentym, gdzie pierwotnie znajdowa³ siê obraz œw. Miko³aja, który
pozosta³ jednak w B¹czalu, aby tam
wyœwiadczaæ dobro. Antependium
przedstawia Matkê Bo¿¹ Szkaplerzn¹.
O³tarz boczny ukazuje scenê Przemienienia Pañskiego na Górze Tabor,
gdzie zwieñczeniem jest Osoba Jezusa Chrystusa – Emmanuela – Boga
z nami, a którego czeka mêka i œmieræ,
co widoczne jest w postaci narzêdzi
mêki – arma Christi. Drugi boczny o³tarz przedstawia dwie kobiety: El¿bieta ze swoim synem, œw. Janem Chrzcicielem i Maryja z Dzieci¹tkiem; dwie
œwiête Matki ze swoimi Dzieæmi.
Jesteœmy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego, w Parku Etnograficznym, w Skansenie. Miejsce to,
wraz z poszczególnymi sektorami, z budynkami czy bardziej cha³upami tu
znajduj¹cymi siê czy innymi budowlami u¿ytecznoœci publicznej, mówi¹
nam o up³ywaj¹cym czasie. Mówi¹
nam o czasach, które ju¿ minê³y, a które dziêki ludzkiej zapobiegliwoœci, zosta³y zatrzymane. O mijaj¹cym czasie
mówi nam to drewno sprzed setek lat,
jego specyficzny zapach, s³omiane
strzechy, kapliczki przydro¿ne tu rozsiane, a przede wszystkim œwi¹tynie
takich obrz¹dków, jak rzymskokatolic-

ki, greckokatolicki,
prawos³awny, a nawet obecnie wznoszona jest synagoga. S¹ tu judaika
i przedmioty sztuki
sakralnej, jest wspania³a kolekcja ikon,
s¹ cerkwie: ³emkowska cerkiew z Ropek
(1801),spod Gorlic,
pw. Narodzenia Bogurodzicy; bojkowska cerkiew z Rosolina, pw. Œw. Onufrego Pustelnika z 1750 roku; cerkiew
bojkowska pw. tak¿e Narodzenia Bogurodzicy z Gr¹ziowej pow. bieszczadzki; a poza Parkiem – Skansenem
cerkiew pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Uluczu, która nale¿y do „najstarszych zachowanych przyk³adów
drewnianej architektury cerkiewnej na
terenie Polski”. Byæ mo¿e powsta³a
w roku 1659. Wiêcej powiedz¹ nam
przewodniki i przewodnicy. Tu spotykamy siê z sacrum i profanum, z tym
co wielkie, Bo¿e, œwiête, i z tym co przyziemne, zwyczajne, ludzkie, tak potrzebne cz³owiekowi. Tu mówi¹ wieki.
W czasie tej Mszy œwiêtej dziêkowaæ bêdziemy za miniony czas naszej,
kap³añskiej pos³ugi. Dziêkowaæ bêdziemy za lata ¿ycia, bowiem Pismo
Œwiête mówi: „Miar¹ naszego ¿ycia
jest lat siedemdziesi¹t, osiemdziesi¹t,
gdy jesteœmy mocni. A wiêkszoœæ
z nich to trud i marnoœæ, bo szybko
mijaj¹, my zaœ odlatujemy” (Ps 90(89).
Dziœ jednak nie patrzymy tak pesymistycznie, bo serca nasze wype³nione
s¹ wdziêcznoœci¹ i radoœci¹. Panie,
Bo¿e, jak Ci nie dziêkowaæ za dar ¿ycia,
za te prze¿yte lata, bo trzynastu naszych Kolegów nie doczeka³o tej biblijnej granicy wieku.
Koñcz¹c, witam bardzo serdecznie
swoich Kolegów i Kap³anów tu zebranych, na czele z ks. bp. Edwardem Bia³og³owskim, naszym Koleg¹. Witam
wszystkich, którzy tu przybyli i z serca dziêkujê za obecnoœæ, jak równie¿
za modlitwê.
Na zakoñczenie:
Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu
sk³adam gor¹ce podziêkowania za
dobr¹ pogodê, tak¹ w sam raz jak dla
starszych Panów. Nastêpnie sk³adam
tak¿e serdeczne podziêkowania dyrek-

cji Muzeum w osobie p. Jerzego Ginalskiego, Panów przewodników Huberta Ossadnika i Marcina Krowiaka,
którzy w³¹czyli siê w przygotowanie
tej uroczystoœci, za otwartoœæ, ¿yczliwoœæ i przychylnoœæ dla naszego spotkania. Specjalne podziêkowania kierujê w stronê Ksiêdza Biskupa
Edwarda Bi³og³owskiego, za przewodniczenie koncelebrze, za wielow¹tkowe kazanie, bo nawi¹zuj¹ce tak do tej
œwi¹tyni, jej historii, jak i do setnej
rocznicy objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie, do modlitwy ró¿añcowej, jak i do
patrona dnia dzisiejszego, œw. Antoniego z Padwy. Dziêkujê Kolegom za
obecnoœæ, bowiem przyjechali wszyscy za wyj¹tkiem nie najlepiej siê czuj¹cego ks. Józefa Œwierczka, który przebywa w Domu Ksiê¿y Seniorów
„Emaus”. w Korczynie, Ksiêdzu pra³atowi Feliksowi Kwaœnemu, Ksiêdzu
Waldemarowi Gawronowi, moim Ksiê¿om Wspó³pracownikom, Ksiêdzu
neoprezbiterowi Szczepanowi Wiœniewskiemu, aby doczeka³ przynajmniej 45 lat kap³añstwa, a czas szybko
leci. Dziêkujê Orkiestrze, która nas
przyprowadzi³a do tego koœcio³a, Mêskiemu Chórowi z Parafii Ojców Franciszkanów, naszemu Zespo³owi SOUL,
Panu koœcielnemu Zbigniewowi Krystyñskiemu, Panu organiœcie Januszowi Ostrowskiemu, Panom fotografom
na czele z Panem Marianem Karaczkowskim. Dziêkujê wszystkim, którzy
choæby w najmniejszy sposób przyczynili siê do zorganizowania tej uroczystoœci. Wszystkim dziêkujê za
obecnoœæ, za modlitewne wsparcie.
Dziêkujê serdecznie.
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Rady i wskazówki œw. Józefa Sebastiana Pelczara
dla zd¹¿aj¹cych drog¹ cnót maryjnych
c. d.
- przypatrz siê – „co zawdziêczasz
Tej Poœredniczce naszej”1; … da³ Jej
Pan serce czu³e, bo macierzyñskie,
i Ÿród³o mi³osierdzia niewyczerpane,
które nigdy siê nie zmniejsza, nigdy
nie wysycha, dla wszystkich stoi
otworem, wszystkim pomaga, tak i¿
leczy s³abych, wzmacnia zdrowych,
cieszy smutnych, wspiera sprawiedliwych, oczyszcza grzeszników, krzepi
walcz¹cych, wszystkich podtrzymuje
w drodze do nieba”2;
- rozwa¿ – „¿e Maryja sta³a siê rzeczywiœcie, nie zaœ w znaczeniu moralnym, Bogarodzic¹…, ¿e Bóg Ojciec
swego jedynego i wspó³istotnego
Syna odst¹pi³ tak¿e Dziewicy Maryi,
¿eby przez wcielenie sta³ siê zarazem
Jej Synem… ¿e Ten, którego niebo
i ziemia ogarn¹æ nie mo¿e (…) przebywa³ w dziewiczym ³onie Maryi… ¿e
Maryja, daj¹c Synowi Bo¿emu cia³o
ludzkie, da³a Mu nowe ¿ycie, jakiego
wpierw nie mia³, a przez to uczyni³a Go
Kap³anem i Ofiar¹…; po Cz³owieczeñstwie Jezusowym, które najœciœlej z³¹czy³o siê z Bóstwem, najwiêcej do Trójcy Przenajœwiêtszej zbli¿y³a siê
Bogarodzica…; Je¿eli to wszystko rozwa¿ysz, zapewne zawo³asz: „O Matko
Bo¿a, kto wypowie wielkoœæ Twoj¹!”3;
- rozwa¿aj – „Umys³em bacznym
i pokornym rozwa¿aj nie tylko Jej s³owa, czyny i cierpienia, ale tak¿e Jej
uczucia i pobudki, st¹d wnikaj w Jej
Serce, ten przybytek œwiêtoœci; aby
zaœ nie traciæ Jej z pamiêci, mi³uj J¹ po
dzieciêcemu, bo wszak¿e dzieciê chce
byæ ci¹gle w towarzystwie matki. Lecz
jak¿e okazaæ tê ci¹g³¹ pamiêæ o mistrzyni i matce naszej Maryi? Oto
przede wszystkim tak, ¿e bêdziesz naœladowaæ Jej cnoty, które najlepiej
poznaæ mo¿na, rozwa¿aj¹c tajemnice
ró¿añca… s³usznie powiedzia³ œw.
Bernard: „Je¿eli siê chcecie przypodobaæ Dziewicy Maryi, wstêpujcie
w Jej œlady”4;
- rozwa¿aj – „rzewnym sercem boleœci Najœwiêtszej Panny”5;
- s³uchaj¿e – „swoich prze³o¿onych, i to wszystkich, choæby ni¿szych od ciebie rodem, wiekiem, nauk¹

lub cnot¹, i we wszystkim, co siê nie
sprzeciwia woli Bo¿ej, a s³uchaj chêtnie, dok³adnie i z pobudki nadprzyrodzonej, to jest dla Boga”6;
- s³u¿ – „Jeœli chcesz doœwiadczyæ
na sobie tej pomocy Najœwiêtszej
Maryi Panny, s³u¿ Jej wiernie na ziemi,
¿yj po Bo¿emu i ratuj, o ile mo¿esz,
dusze w czyœæcu cierpi¹ce”7;
- spe³niaj – „ochotnie, a wiêc nie
tylko bez szemrania i niechêci, ale z wewnêtrzn¹ radoœci¹, bo tylko chêtnego
dawcê mi³uje Bóg (2 Kor 9,7)8;
- spe³niaj – „pobo¿nie, ³¹cz¹c z Sercem Jezusowym i prosz¹c o usposobienie, jakie mia³a Najœwiêtsza Matka
w œwi¹tyni”;
- spe³niaj _ „jawnie, wyznaj¹c, gdy
potrzeba, przed ludŸmi, ¿e jesteœ dobrym katolikiem, a st¹d nie wstydz¹c
siê czy to klêczeæ publicznie w koœciele, czy przystêpowaæ do Sakramentów,
czy braæ udzia³u w procesjach, obrzêdach i praktykach pobo¿nych”;
- spe³niaj – Bo¿¹ wolê spe³niaj „mê¿nie, nie lêkaj¹c siê ani szyderstwa ze
strony g³upich, ani przeœladowania od
przewrotnych”9;
- spie¿sze siê – „skwapliwie na tê
Ofiarê najœwiêtsz¹ nie tylko w dni œwi¹teczne, ale i w powszednie, je¿eli tylko
obowi¹zki twoje na to pozwalaj¹”10;
- staraj¿e siê – „byæ pobo¿ny
i proœ za przyczyn¹ Bogarodzicy
o tak¹ pobo¿noœæ”11;
- staraj siê – „o przeœliczn¹ cnotê
s³odyczy, która nas Bogu i ludziom
czyni mi³ymi, tak i¿ sam Zbawiciel b³ogos³awionymi nazywa cichych i pokój czyni¹cych”12;
- staraj siê – „przynajmniej, aby
mi³oœæ twoja ros³a z ka¿dym dniem, tak
jak mi³oœæ ku Panu Jezusowi; czym¿e
jest bowiem mi³oœæ ku Bogarodzicy,
je¿eli nie mi³oœci¹ ku Boskiemu Jej
Synowi…?”13;
- ucz siê – „od Najœwiêtszej
Panny pokory… skromnoœci…
wdziêcznoœci dla Boga i ludzi… mi³oœci bliŸniego… 14;
- ucz siê – „od œw. Rodziny nie tylko bogomyœlnoœci, zaparcia siê i uleg³oœci, ale tak¿e pilnego i œwiêtego
spe³niania obowi¹zków religijnych,
rodzinnych i spo³ecznych, bo ta wier-

noœæ w obowi¹zkach jest tak wa¿na,
¿e jeden z mistrzów duchowych nazywa ja ósmym sakramentem…”;
- ucz siê – „zami³owania pracy
i uœwiêcaj ka¿d¹ swoj¹ pracê,
choæby skromniutk¹” 15 ;
- ucz siê – „od Najœwiêtszej Maryi Panny ufnoœci w Bogu, bo i ta
cnota w Jej ¿yciu przedziwnym jaœnia³a blaskiem”16;
- ucz siê – „od Matki Bolesnej znosiæ nale¿ycie cierpienia”17
- uczy nas – Jezus „uczy nas wszelkich cnót, przede wszystkim zaœ ducha ubóstwa, pokory i wyrzeczenia.
Tê naukê zrozumia³a najlepiej ze
wszystkich Bogarodzica; obyæ i ty j¹
zrozumia³ i nadstawia³ zawsze swoich
uszu na g³os Boskiego Mistrza”18;
- ucz¿e siê – „pokory i pos³uszeñstwa od samej Bogarodzicy
i proœ za Jej przyczyn¹ o te cnoty
i o czystoœæ duszy” 19;
- ucz¿e – „Mistrzyni Najœwiêtsza,
naucz¿e mnie modliæ siê i wyproœ mi
ducha modlitwy”20;
- ucz¿e siê – „od Matki Najœwiêtszej zgadzaæ siê pokornie i ochotnie
z wol¹ Bo¿¹, i to we wszystkim, a wiêc
w chwale i w poni¿eniu, w szczêœciu
i w cierpieniu, w pieszczotach i w ch³oœcie, w ¿yciu i przy œmierci, aby codziennie powtarzaæ za œw. Gertrud¹
ustami i sercem: „O Najmi³oœciwszy
Jezu, nie moja wola niech siê stanie,
ale Twoja!”21;
- ucz¿e siê – „od Maryi mi³oœci,
pomn¹c, ¿e jest to cnota najwy¿sza,
najs³odsza, najpotrzebniejsza; ¿e ona
tylko jednoczy nas doskonale z Bogiem i otwiera bramy nieba; ¿e bez niej
nic nie mamy i nic nie znaczymy”22;
- ufaj – ufaj¿e - „bo ufnoœæ (…)
daje mêstwo w walkach, zapala do
wielkich czynów, cieszy w cierpieniach i os³adza chwile œmierci”; ufaj
w modlitwie; w potrzebach ziemskich; w niebezpieczeñstwach;
w chorobie; potrzebach duchowych; w pracach; gdybyœ nieszczêœciem w grzech popad³; w ca³ym
¿yciu, a szczególnie przy œmierci”23;
- ufaj¿e – „litoœciwemu Sercu Maryi, przez które idzie droga do Najs³odszego Serca Jezusowego”24;
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- uni¿aj siê – „Maryja nie mog³a
nazwaæ siê grzesznic¹, bo najmniejszego grzechu nie pope³ni³a, ale za to
uwa¿a³a siê za najlichsz¹ s³u¿ebnicê
Pañsk¹ i to nawet wtedy, kiedy Anio³
zwiastowa³ Jej godnoœæ macierzyñstwa Bo¿ego; i ty miej siê zawsze za
grzesznika, a st¹d uni¿aj siê g³êboko
przed Bogiem i ludŸmi, uwa¿aj¹c siê
za niegodnego”25;
- walcz¿e – „jak na ¿o³nierza dzielnego przystoi, umartwiaj, to jest
oczyszczaj, co w zmys³ach, ¿¹dzach,
wyobraŸni, umyœle i woli ska¿onego,
ko³acz¹c przy tym o pomoc do Serca
Jezusowego przez Niepokalane Serce
Maryi. Lecz na tym nie dosyæ. Najœwiêtsza Panna wyrzek³a siê równie¿
wszystkiego, co przeszkadza doskonalszemu zjednoczeniu siê z Bogiem,
a mianowicie w³asnej chwa³y, pociechy i korzyœci, natomiast przyjmuje
chêtnie wszelkie poni¿enie, wszelk¹
boleœæ, tego jedynie pragn¹c, aby Bóg
by³ uwielbiony”26;
- wpatruj siê – nasz Autor zachêca: „wpatruj siê z zachwytem w s³odkie Jej oblicze, naœladuj¹c dworzan,
którzy czekaj¹ skinienia królowej; bo
wszak¿e Maryja sama ciê zachêca:
B³ogos³awiony jest cz³owiek, który
mnie s³ucha, który co dzieñ u drzwi
moich czeka (Prz 8,34)27;
- wstêpuj¹c – „Najœwiêtsza Panna, jako Niepokalana i pe³na ³aski,
wolna by³a od wszelkiej choæby najl¿ejszej wady , a st¹d od cienia nawet
gniewu, gwa³townoœci, rozdra¿nienia
i niechêci. (…) Wstêpuj¹c w Jej œlady,
strze¿ siê pilnie grzesznego gniewu,
to jest takiego, z którym ³¹czy siê nieumiarkowana ¿¹dza zemsty i który przekracza sprawiedliw¹ miarê; on bowiem
zaœlepia rozum, odbiera sercu pokój
i rodzi wiele innych grzechów”28;
- wzór – „Najœwiêtsza Panna modli³a siê z niewys³owionym skupieniem, tak ¿e ¿adne roztargnienie, choæby najl¿ejsze i niedobrowolne, nie
zam¹ci³o Jej ducha, gdy rozmawia³a
z Bogiem. Sprawi³ to szczególny przywilej Bo¿y; œciœle z³¹czony z ³ask¹ Niepokalanego Poczêcia…”. Inaczej jest
z nami: „Oto znowu wzór dla wszystkich, wiêc i dla ciebie. Nie mo¿esz unikn¹æ ca³kowicie roztargnieñ na modlitwie, bo nasz duch ciemny, wola s³aba,
wyobraŸnia rozkie³znana, ¿¹dze niesforne, mi³oœæ w³asna ci¹gle czynna;
do tego ¿ycie zewnêtrzne porywa nas

w swój wir, œwiat mami nas
swymi fraszkami, a nieraz i
szatan wypuszcza na nas
swoje pociski…”29;
- wzór – „Oto znowu
wzór dla ciebie. Nie dosyæ
jest dobrze ¿yczyæ bliŸniemu, nie dosyæ okazywaæ
mu s³owem przychylnoœæ, potrzeba nadto
œwiêtych czynów (…)
Najœwiêtsza Panna Maryja nie tylko bliŸnim dobrze
czyni³a, ale stara³a siê, by
ta mi³oœæ ich uœwiêci³a”30;
- ¿yj z wiary – „Miej¿e
podobnie wiarê ¿yw¹, to jest
o¿ywion¹ mi³oœci¹, a objawiaj¹c¹ siê w dobrych
uczynkach …staraj¹c siê
zawsze tak myœleæ, tak pragn¹æ, tak mówiæ, tak dzia³aæ,
tak cierpieæ, jak ciê wiara
uczy; s³owem ¿yj z wiary”31.
Jakby na podsumowanie tych rozwa¿añ pisanych s³owem i sercem przez œw. Józefa Sebastiana Pelczara, wypada
zapytaæ tak¿e jego s³owami i na jego
pytanie odpowiedzieæ jego tekstem
przyjmuj¹c go jako swój w³asny:
„A có¿ my winni Bogarodzicy? Przede
wszystkim wdziêcznoœæ, bo wszak¿e
Ona z pos³uszeñstwa dla woli Bo¿ej
i z mi³oœci¹ ku nam przyjê³a godnoœæ
Macierzyñstwa Bo¿ego, z ni¹ zaœ z jednej strony zaszczyt tak wysoki, ¿e siê
wobec niego trwo¿y³a Jej pokora,
z drugiej cierpienia, ¿e Jej ¿ycie by³o
ci¹g³ym mêczeñstwem: Niech mi siê
stanie, sprawi³a, ¿e Syn Bo¿y jest nie
tylko naszym Stwórc¹, Panem i Sêdzi¹,
ale naszym Bratem, Oblubieñcem, Mistrzem, Kap³anem i Zbawc¹, nasz¹
prawd¹, nasz¹ drog¹, naszym pokarmem, naszym ¿yciem, nasz¹ zap³at¹;
s³owem naszym wszystkim. I jak¿e za
to wszystko nie dziêkowaæ tej Matce?
(…) Ale masz serce, otó¿ daj je tej
Matce, czyli daj mi³oœæ ¿yw¹, g³êbok¹,
trwa³¹, iœcie dziecinn¹; bo Ona, rodz¹c
Jezusa Chrystusa, porodzi³a w Nim
i nas; staj¹c siê Matk¹ Bo¿¹, sta³a siê
tym samym i Matk¹ nasz¹. Niech¿e
wiêc ka¿dy uwa¿a siê za Jej dziecko,
tuli siê ci¹gle do Jej serca i s³ucha najmniejszego Jej skinienia”32.
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Fatima – setna rocznica objawieñ
c. d.
Œw. Micha³ Archanio³ w ujêciu b³. ks.
Bronis³awa Markiewicza
Ad 3.
Niemniej wa¿n¹ racj¹, która sk³oni³a ks. Markiewicza do obrania œw.
Micha³a Archanio³a za patrona Towarzystwa, obok jego gor¹cego nabo¿eñstwa do tego œwiêtego, by³y okolicznoœci zewnêtrzne wynikaj¹ce
z sytuacji w jakiej znalaz³o siê Towarzystwo. W dniu 24.03.1892 roku, ks.
Markiewicz przyby³ do Polski, do parafii Miejsce pod Krosnem, które dziêki
jego staraniom otrzyma³o nazwê Miejsce Piastowe. Jest salezjaninem, gdzie
patronem tego zgromadzenia jest œw.
Franciszek Salezy. Od samego pocz¹tku swojego pobytu w Miejscu, zaczyna gromadziæ opuszczon¹ m³odzie¿
i tworzyæ zal¹¿ki póŸniejszego Towarzystwa „Powœci¹gliwoœæ i Praca”, nazywaj¹c go pierwotnie „Zak³adem ks.
Bosko”. Drugiego wrzeœnia 1897 roku
postanawia od³¹czyæ siê od salezjanów, gdy¿ – jego zdaniem – sprzeniewierzyli siê oni pierwotnej regule ks.
Jana Bosko, a polecenia wy¿szego
prze³o¿onego salezjanów przyby³ego
w maju z Turynu na wizytacjê do Miejsca Piastowego, ks. Moj¿esza Veronesi, nie s¹ zgodne z duchem „powœci¹gliwoœci i pracy”, a zalecany
przez wizytatora styl ¿ycia, wywo³ywa³ zgorszenie wœród ubogiej miejscowej ludnoœci.
W liœcie do Kurii Biskupiej
w Przemyœlu, z dnia 28.12.1897 roku,
pisze: „… dla mnie, dla mojego zak³adu, dla Polski i dla Koœcio³a bêdzie korzystniej, gdy siê od salezjanów od³¹czê i utworzê odrêbne
zgromadzenie, trzymaj¹c siê pierwotnej regu³y ks. Bosko”. Pocz¹tkowo
ks. Markiewicz nie myœla³ o zupe³nym zerwaniu z salezjanami, chcia³
bowiem tylko utworzyæ ga³¹Ÿ salezjañsk¹ oparta na pierwotnej regule
ks. Bosko, z zachowaniem surowszego trybu ¿ycia. Patronem zgromadzenia mia³ byæ œw. Franciszek Salezy.
19.12.1897 roku, generalny prze³o¿ony salezjanów, ks. Micha³ Rua, skreœla ks. Markiewicza ze zgromadzenia
i oddaje go pod jurysdykcjê ordy-

nariusza przemyskiego. Jednoczeœnie zabroniono ks. Markiewiczowi
u¿ywaæ nazwy „salezjanin” oraz „Zak³ad ks. Bosko”. W pierwszej po³owie 1898 roku, ukonstytuowa³o siê
Towarzystwo „Powœci¹gliwoœæ i Praca”, które zaczê³o wydawaæ miesiêcznik pod takim samym tytu³em. G³ównym patronem Towarzystwa by³
wtedy œw. Franciszek Salezy, którego wizerunek umieszczono na karcie
tytu³owej pocz¹wszy od pierwszego
numeru, a¿ do koñca roku 1908. Nieœcis³¹ jest zatem wypowiedŸ A. Petraniego, ¿e obraz œw. Micha³a Archanio³a widnieje na karcie tytu³owej
pocz¹wszy od marca 1901 roku, kiedy to ks. Markiewicz obra³ œw. Micha³a Archanio³a „za g³ównego patrona swego Zgromadzenia”.
Wobec tak trudnej sytuacji, kiedy to dzisiejszy B³ogos³awiony, nie
móg³ uto¿samiaæ siê ze salezjanami,
pierwszym, który prawdopodobnie
wysun¹³ propozycjê, aby Towarzystwo „Powœci¹gliwoœæ i Praca”, oddaæ pod patronat œw. Micha³a Archanio³a, by³ ksi¹¿ê Micha³ Radziwi³³:
„Czy w takim razie nie nazwaæ siê
Zgromadzeniem œw. Micha³a Archanio³a? Œw. Micha³owi przypada
w udziale specjalna obrona Koœcio³a
w XX wieku. Wy zaœ szatana zwalczacie wychowuj¹c now¹ generacjê,
trzymaj¹c siê metody Don Bosco.
Rzucam tê myœl, bo ma swoje dodatnie strony, a wiem, ¿e Pan Bóg natchnie wedle swej woli”. Jednoczeœnie w marcu tego¿ roku, ksi¹¿ê
Radziwi³³, przes³a³ z Rzymu ks. Markiewiczowi obraz œw. Micha³a Archanio³a, poœwiêcony przez Leona XIII
i w³asnorêcznie podpisany przez
kard. Vivesa y Toto. Umieszczono go
w kaplicy zak³adowej obok o³tarza.
12.03.1901 roku, nasz autor pisze do
ksiêcia ofiarodawcy: „By³bym szczêœliwy, gdyby Stolica Apostolska pozwoli³a nam nazywaæ siê „Towarzystwem Œw. Micha³a Archanio³a” i byæ
szerzycielami jego czci na kuli ziemskiej. Œw. Micha³a czcimy w sposób
szczególny i œw. Franciszka Salezego. Pozostajemy przy ustawach przez
Ks. Bosko napisanych i przy haœle
„Powœci¹gliwoœæ i Praca”. W opar-

ciu o ten list wiadomo, ¿e patron jest
podwójny: œw. Micha³ Archanio³ i œw.
Franciszek Salezy.
30 marca 1901 roku pisze ks. Markiewicz: „Gdyby nam Stolica Apostolska pozwoli³a nazywaæ siê Towarzystwem œw. Micha³a Archanio³a,
by³oby to dla nas wielkim zaszczytem
i szczêœciem”. O œw. Michale Archaniele pisa³ nasz autor do kardyna³a
Vivesa, prosz¹c go o objêcie protektoratu nad Towarzystwem „Powœci¹gliwoœæ i Praca”, a w kwietniowym
numerze „Powœci¹gliwoœci i Pracy”
przedstawia œw. Micha³a Archanio³a,
jako g³ównego Patrona i Obroñcê
swego dzie³a.
W latach 1901 i 1902, ks. Markiewicz czêsto wspomina o œw. Michale
Archaniele. 27 czerwca 1902 roku, pisa³
do swoich wychowanków w USA, m.
in.: „Bêdziemy nazywali siê „Towarzystwem Œw. Micha³a Archanio³a” pozostaj¹c przy regule dawnej i przy patronach dawnych”.
Kolejny list, w którym wspomina
o œw. Michale Archaniele, pochodzi
z 17 sierpnia 1902 roku, kiedy to wystosowa³ do ordynariusza przemyskiego, ks. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, proœbê o zatwierdzenie
zgromadzenia zakonnego: mêskiego
i ¿eñskiego, pod wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a. W kwestii dotycz¹cej omawianej problematyki, pisa³:
„… dano nam do zrozumienia ze sfer
najwy¿ej po³o¿onych, i¿ nazwa nasza
„Towarzystwa Œw. Micha³a Archanio³a” bêdzie bardzo dobrze przyjêta”.
Opisuj¹c zaœ wygl¹d szat zakonnych,
okreœla³, ¿e na czarnej sutannie, bêdzie równie¿ czarny szkaplerz, z br¹zow¹ tarcz¹ i wizerunkiem œw. Micha³a Archanio³a. Swój ostateczny wyraz
znalaz³o to w wypowiedzi ks. Markiewicza: „Wreszcie Towarzystwo „Powœci¹gliwoœæ i Praca”, pragn¹c jak
najgorêcej uchroniæ i zachowaæ wychowywan¹ przez siê m³odzie¿ od
wszelkiego zgorszenia, obra³o œw. Micha³a Archanio³a, tego najpotê¿niejszego pogromcê wszystkich gorszycieli, za g³ównego swego Patrona”.
Œw. Micha³ Archanio³ w prezentowanych wypowiedziach ks. Markiewicza, odgrywa obok Maryi i œw. Józefa
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wiod¹c¹ rolê w ¿yciu chrzeœcijañskim.
Nie uwzglêdnia tu roli Chrystusa, który jest jednoczeœnie i Bogiem i Cz³owiekiem. W swoich apokaliptycznych
scenach, odmalowanych jako czasy
nadchodz¹cego Antychrysta, kiedy to
religia chrzeœcijañska bêdzie przeœladowana, kiedy zewsz¹d g³oszona jest
„œmieræ Boga”, ks. Markiewicz ukazuje œw. Micha³a Archanio³a jako
„pierwsz¹ potêgê na niebie i na ziemi”. Propaguje wiêc noszenie szkaplerza i przynale¿noœæ do Bractwa œw.
Micha³a. Z wypowiedzi jego przebija
wielka troska i ¿arliwoœæ o chwa³ê
Bo¿¹, st¹d zrozumia³e jest zawo³anie:
Mi – cha – El czyli „Któ¿ jak Bóg”. Ju¿
samo znaczenie imienia jest bardzo
wymowne. „Patronat tak znakomitego
Ducha niebieskiego dawa³, w przekonaniu ks. Markiewicza, niezawodn¹
gwarancjê powodzenia w wychowaniu m³odego pokolenia i prowadzeniu
innych dzie³ apostolskich, w tym i dzia³alnoœci wydawniczej”. Trzeba bowiem zaznaczyæ, ¿e w 1910 roku, nasz
obecny B³ogos³awiony, powierza w³asne wydawnictwo opiece œw. Micha³a Archanio³a. Roli œw. Micha³a nie
mo¿na zacieœniaæ tylko i wy³¹cznie do
Zgromadzenia, ale œw. Micha³ dany
jest na trudne czasy dla ca³ego narodu, kiedy to szerzy siê bezbo¿noœæ
i pogañskie obyczaje, aby walczy³ z si³ami z³a os³aniaj¹c Koœció³, zaprowadzaj¹c w duszach ludzkich pokój Bo¿y,
a nade wszystko mi³oœæ. On ponad
wszelkie wartoœci stawia chwa³ê Boga.
W takim ujêciu rola œw. Micha³a Archanio³a bêdzie zawsze aktualna i zdolna bêdzie kszta³towaæ duchowoœæ
jego czcicieli. Cz³owiek bowiem jest
powo³any do tego, aby odda³ Bogu
nale¿n¹ chwa³ê, a przez to zas³u¿y³
sobie na szczêœliwoœæ wieczn¹. Œw.
Micha³ Archanio³ bêdzie wiêc przewodnikiem po meandrach ¿ycia ludzkiego, a zarazem wzorem najwiêkszej
troski o dobro duchowe. Inne cnoty,
przypisywane przez ks. Markiewicza
œw. Micha³owi, a szczególnie pokora
i pos³uszeñstwo, zawsze bêd¹ mia³y
swoj¹ niezaprzeczaln¹ wartoœæ, gdy¿
s¹ podporz¹dkowane cnocie powœci¹gliwoœci, która w za³o¿eniach naszego autora odgrywa wiod¹c¹ rolê.
W koñcu ks. Markiewicz, przyczyni³
siê do o¿ywienia kultu œw. Micha³a Ar-

chanio³a, który szczególnie w za³o¿onych przez siebie Zgromadzeniach jest
kultywowany i rozwijany.
Rola jak¹ mo¿e odegraæ nabo¿eñstwo do œw. Micha³a Archanio³a, gromi¹cego szatana, w dobie wspó³czesnej
jest nader aktualna. Problem nasilania
siê z³a istnieje tak¿e w czasach wspó³czesnych. Wiele na ten temat, a szczególnie destruktywnej roli szatana, pisze
siê w prasie katolickiej. Znany zaœ filozof, Leszek Ko³akowski, w swoich „Rozmowach z diab³em” zauwa¿a, ¿e szatan
odnosi swoje sukcesy, gdy¿ wierni przestali w niego wierzyæ, a to jest pierwszy
stopieñ wiod¹cy do niewiary. Cz³owiek
wspó³czesny kieruje siê fa³szywym
wstydem, aby nie zosta³ pos¹dzony
o œredniowieczne zacofanie, za brak naukowego spojrzenia na œwiat. Dziœ mówi
siê o tzw. „koœciele szatana”, „œwi¹tyniach”. „kap³anach”, „bibliach szatañskich”. W „czarnych mszach” bior¹
udzia³ czciciele szatana, co mo¿na tylko
potraktowaæ jako bezsensown¹, bluŸniercz¹ parodiê. Pawe³ VI okreœla³, ¿e
szatan jest „¿ywym bytem duchowym,
zepsutym i niszcz¹cym, straszliw¹ rzeczywistoœci¹, tajemnicz¹ i nape³niaj¹c¹
lêkiem”. On jest antagonist¹ Boga,
a przejawem jego dzia³alnoœci jest „misterium nieprawoœci” oraz ci¹gle postêpuj¹ca degradacja moralna czy zanik poczucia grzechu. I chocia¿ Koœció³
wypowiada siê na temat szatana bardzo ostro¿nie i powœci¹gliwie, aby nie
„paœæ ofiar¹ wyobraŸni lub przekrêconych i fa³szywie interpretowanych opowiadañ”, to jednak skutki jego dzia³ania
s¹ widoczne. St¹d wiêc na czasie wydaje siê byæ propagowanie nabo¿eñstwa
do œw. Micha³a Archanio³a, jako pogromcy szatana. Jeszcze bardziej aktualne jest jego imiê brane etymologicznie: „Któ¿ jak Bóg!”, aby wpajaæ
wiernym naukê Chrystusa, ukazywaæ
doskona³e wzorce do naœladowania Jezusa Chrystusa, uczyæ konsekwentnego zachowywania przykazañ Bo¿ych,
wyk³adaæ dog³êbnie naukê o grzechu
i jego skutkach, a nade wszystko formowaæ postawy godne dziecka Bo¿ego i wyznawcy Jezusa Chrystusa.
Co dziœ mo¿e nam powiedzieæ œw.
Micha³ Archanio³?
Dziœ patrz¹c na to, co nas otacza, spostrzegamy, jak podwa¿a-

ny jest ³ad ustanowiony przez
Pana Boga.
Wiemy jak wygl¹da³a ongiœ chrzeœcijañska Europa. By³ to kontynent,
który swój byt opar³ na fundamencie
chrzeœcijañskim, na zasadach cywilizacji ³aciñskiej. Europa „kwit³a” licznymi klasztorami, katolickimi szko³ami, nauk¹, wybitnymi œwiêtymi,
misjonarzami, którzy z odwag¹ poszli
„na ca³y œwiat”, aby ewangelizowaæ.
P³ynê³y wieki. Przyszed³ czas oziêbienia duchowego. Przyszed³ czas walki
z Bogiem i z religi¹. Przysz³a rewolucja
francuska (1789 - ), która mia³a tylko
piêknie brzmi¹ce has³o: „Wolnoœæ,
Równoœæ, Braterstwo”. Jako zasadê
rewolucja g³osi³a ateizm. Og³oszono,
ze naród cieszy siê z wyzwolenia „od
tyranii królów i ksiê¿y”1, a obowi¹zywaæ bêdzie tylko wolnoœæ i demokracja. Modlitw¹ mia³a byæ krew niewinnie przelewana na czeœæ swoiœcie
pojmowanej Najwy¿szej istoty. Ostrze
ataków rewolucjonistów francuskich
by³o skierowane przeciwko Koœcio³owi i duchowieñstwu, na niszczenie religii. Francja ocieka³a krwi¹ mêczenników. Podobnie by³o z rewolucj¹
paŸdziernikow¹ 1917 roku. Przez masowy terror zaczêto budowaæ zasady
„spo³eczeñstwa socjalistycznego”.
Widzimy, jak dziœ, ludzie nie licz¹
siê z Bo¿ymi przykazaniami. Wystarczy wspomnieæ o zwi¹zkach bez jakiegokolwiek œlubu, o tzw. zwi¹zkach
partnerskich, o wspólnym mieszkaniu
przed œlubem, lekcewa¿enie sakramentu ma³¿eñstwa, walka o aborcjê, zakaz
noszenia odznak religijnych, jak medaliki czy ³añcuszki, krzy¿yki. Ostatnio prasa donios³a, ¿e „na targach katolickich zakryto Matkê Bo¿¹, aby nie
obra¿aæ innych religii”2, a „lider po³udniowoamerykañskich gejów: zróbmy
kremy z abortowanych dzieci!”3. Czy¿
nie jest to rodzaj wynaturzenia, kiedy
robi siê kremy z zamordowanych dzieci! W Europie, która by³a chrzeœcijañska, postêpuje islamizacja. Jedna z naszych, polskich feministek, ubolewa,
¿e „podczas polowañ zdarzaj¹ siê wypadki, w których gin¹ ludzie, zabijane
s¹ niewinne psy”. Dalej mówi z oburzeniem: „Krowê w ci¹¿y! - zabili myœliwi, niedawno…”. Ubolewa nad
krow¹ w ci¹¿y, a sama walczy uparcie
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o prawo do aborcji, do zabijania nienarodzonych dzieci. „Ci¹¿a krowy powinna byæ przecie¿ pod szczególna
opiek¹, a kobieta w ci¹¿y… có¿, ma
swój prywatny brzuch, z którym zrobi, co chce”4.
Œw. Micha³ Archanio³ ma wiele
pracy w dzisiejszym œwiecie. Œwiat
odchodzi od Boga, niektórzy
z ochrzczonych odeszli od Niego, b¹dŸ
te¿ czas od czasu tylko sk³adaj¹ Mu
grzecznoœciowe wizyty. Wielu nie
modli siê, nie uczestniczy w ¿yciu
Koœcio³a, nie korzysta z sakramentów
œwiêtych, obojêtnieje. Dzieci nie maj¹
przyk³adu ze strony rodziców, bo rodzice s¹ obojêtni religijnie, czas od
czasu tylko przypominaj¹ sobie o Panu
Bogu. Œw. Micha³ Archanio³ walczy
o dusze ludzkie. Walczy przeciwko
uprawiaj¹cym ró¿nego rodzaju zabobony, przeciwko czynnoœciom magicznym, wywo³ywaniem duchów…

trzeba przyzywaæ œw. Micha³a Archanio³a i powtarzaæ sobie w duszy: „Któ¿
jest jak Bóg!”
Œw. Siostra Faustyna Kowalska
(1905 – 1938)
Wszyscy znamy tê œwiêt¹, zwan¹
popularnie aposto³k¹ Mi³osierdzia,
a mniej mistyczk¹ Koœcio³a, o czym
mo¿emy siê przekonaæ czytaj¹c jej
„Dzienniczek. Mi³osierdzie Bo¿e
w duszy mojej”6. Po ukazaniu krótkiego ¿yciorysu zwi¹zanego g³ównie
z histori¹ Obrazu Jezu, ufam Tobie,
jak równie¿ Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia czy innymi nabo¿eñstwami zwi¹zanymi z Bo¿ym Mi³osierdziem, przejdziemy do wizji Anio³ów,
dobrych duchów, jak równie¿ i z³ych
duchów, szatanów. Faustyna z wielk¹
szczeroœci¹ ods³ania czy to dobro-

czynne dzia³ania anielskie, b¹dŸ te¿
wizje szatañskie, usi³uj¹ce odci¹gn¹æ
j¹ od Pana Jezusa i zamierzeñ, które
zleci³ jej Jezus. Trzeba dodaæ, ¿e s¹ to
wizje, ¿e te prze¿ycia, to szczyt mistyki, ¿e to nie s¹ urojenia, jak j¹ i jej
doznania niektórzy oceniali.
Przysz³a na œwiat w rodzinie ch³opskiej jako trzecie z dziesiêciorga dzieci. By³o to 25 sierpnia 1905 roku,
w G³ogowcu. Dwa dni póŸniej zosta³a
ochrzczona w koœciele parafialnym
w Œwinicach Warckich. Otrzyma³a imiê
Helena. Do szko³y uczêszcza³a zaledwie trzy lata. Rodzina ¿y³a w bardzo
trudnych warunkach materialnych;
ubogo. Rodzice byli ludŸmi bardzo
pobo¿nymi. Ze wzglêdu na ciê¿kie
warunki materialne jako szesnastoletnia dziewczyna musia³a opuœciæ dom
rodzinny, aby szukaæ pracy jako s³u-

Œwiat idzie w z³ym kierunku, bo
odchodzi od Boga. Idzie za z³em choæby w postaci tzw. medycyny niekonwencjonalnej, korzystania z ró¿d¿karstwa, wahade³ka.. Niektórzy
korzystaj¹ z porad wró¿bitów, czarownic, pos³uguj¹ siê np. kartami Tarota.
Bywa i tak, ¿e próbuj¹ sobie zapewniæ sukces i szczêœcie przez drzewko
szczêœcia, amulety, talizmany, przybit¹
na drzwiach domu podkowê czy w samochodzie, s³oniki na szczêœcie, wisiorki z wê¿em, pierœcieñ Atlanty itp.
Inni rozczytuj¹ siê w horoskopach
i wierz¹ w nie. Jeszcze inni zniewoleni s¹ przez na³ogi, takie jak: seksualne, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, telewizja, Internet,
muzyka satanistyczna, pornografia,
hazard… Problemem s¹ œwiêtokradzkie spowiedzi, zatajanie grzechów
ciê¿kich, czasem ze wstydu. Chc¹c
rozwi¹zaæ swoje problemy niektórzy
udaj¹ siê do jasnowidza, wró¿ki czy
czarownika. A co powiedzieæ o satanizmie, o muzyce satanistycznej,
o czarnych mszach, o biblii szatana
czy jego wyznawcach…5
Jedno nam pozostaje: w chwilach
w¹tpliwoœci, walk staczanych wewnêtrznie, silnych pokus przeciwko
wierze czy moralnoœci chrzeœcijañskiej,
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¿¹ca. Od samego dzieciñstwa pragnê³a poœwiêciæ siê na s³u¿bê Panu Bogu,
ale w zakonach nie chciano jej przyj¹æ. W koñcu trafi³a do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
w Warszawie. Od samego pocz¹tku
swej drogi w powo³aniu zakonnym
mia³a wizje objawiaj¹cego siê jej Jezusa. W Zgromadzeniu otrzyma³a imiê
Faustyna. By³a w wielu klasztorach
pe³ni¹c najczêœciej obowi¹zki kucharki, ogrodniczki i furtianki.
W tej relacji skupimy siê g³ównie
na jej pobycie w Wilnie. Przyjecha³a tu
pod koniec maja 1933 roku. Z Wilna
wyjecha³a ju¿ na sta³e 21 marca 1936
roku. Bêd¹c jeszcze w klasztorze,
w P³ocku, 22 lutego 1931 roku, mia³a wizjê Jezusa, o której napisa³a: „Wieczorem kiedy by³am w celi ujrza³am Pana
Jezusa ubranego w szacie bia³ej. Jedna
rêka wzniesiona do b³ogos³awieñstwa,
a druga dotyka³a szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi³y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…). Po chwili
powiedzia³ mi Jezus: Wymaluj obraz
wed³ug rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 47). Chcê,
aby ten obraz (…) by³ uroczyœcie poœwiêcony w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, ta niedziela ma byæ œwiêtem
Mi³osierdzia” (Dz. 49).
Z t¹ wizj¹ podzieli³a siê ze swoim
ówczesnym spowiednikiem. Pisze:
„Kiedy o tym powiedzia³am spowiednikowi, otrzyma³am tak¹ odpowiedŸ,
¿e: To siê tyczy duszy twojej. Mówi
mi tak: Maluj obraz Bo¿y w duszy
swojej. Kiedy odesz³am od konfesjona³u, us³ysza³am znowu takie s³owa:
Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnê, aby by³o Mi³osierdzia œwiêto.
Chcê, aby ten obraz, który wymalujesz pêdzlem, by³ uroczyœcie poœwiêcony w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, ta niedziela ma byæ œwiêtem
Mi³osierdzia (49).
W Wilnie, bo o tym chcemy mówiæ, w konfesjonale zasiada³ ks. Micha³ Sopoæko (1888 – 1975), obecnie
b³ogos³awiony, cz³owiek z cenzusem
naukowym doktora habilitowanego
Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. W latach 1933 – 1936 by³
spowiednikiem s. Faustyny. Jego g³êboka duchowoœæ i wiedza doprowadzi³y do tego, ¿e ten œwiat³y kap³an

bardzo powa¿nie, choæ na pocz¹tku
z pewnymi oporami i niedowierzaniem
co do objawieñ, zaj¹³ siê wizjami
s. Faustyny. Jako kap³an pocz¹tkowo
lêka³ siê z³udzeñ, urojeñ prostej Siostry zakonnej, brak mu by³o ca³kowitego przekonania co do ich prawdziwoœci. Przez jakiœ czas zajmowa³
postawê wyczekuj¹c¹: czyta³, studiowa³ mistyków, radzi³ siê œwiat³ych ludzi. Po pewnym czasie doszed³ do
wniosku, ¿e s. Faustyna jest osob¹
przez Boga wybran¹ i ubogacon¹ Jego
bezgranicznym zaufaniem. Odznacza³a siê ona niezwyk³¹ intuicj¹ spraw
Bo¿ych, specjalnym darem Ducha
Œwiêtego. Przed ks. Sopock¹ wyjawi³a swoj¹ wizjê dotycz¹c¹ namalowania obrazu i œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia w ca³ym Koœciele. Dok³adnie
opisa³a jak powinien wygl¹daæ ten
Obraz. Wyjawi³a te¿ obietnice zwi¹zane z kultem Bo¿ego Mi³osierdzia, które jest najwiêkszym przymiotem Boga.
Ks. profesor Micha³ poprosi³ artystê
malarza, znanego sobie Eugeniusza
Kazimirowskiego, aby namalowa³ taki
Obraz. W czerwcu 1934 roku obraz by³
ju¿ gotowy, ale nie odpowiada³ on wizji s. Faustyny, która rozp³aka³a siê
i powiedzia³a, ¿e Pan Jezus nie jest tak
piêkny jak w widzeniach. W kaplicy
podczas modlitwy us³ysza³a g³os Pana
Jezusa: „Nie w piêknoœci farby, ani
pêdzla jest wielkoœæ obrazu, lecz w ³asce mojej”. Uspokoi³o to Faustynê.
Wizje dotycz¹ce Bo¿ego Mi³osierdzia
powtarza³y siê doœæ czêsto. We
wszystkich tych wizjach stale pojawiaj¹ siê te dwa promienie wychodz¹ce z boku Jezusa. Obraz zosta³ wywieszony w ciemnym korytarzu klasztoru
sióstr bernardynek, obok koœcio³a œw.
Micha³a, którego ks. Sopocko by³ rektorem. Obawia³ siê przyjêcia przez ludzi i reakcji samego biskupa, którego
nawet nie prosi³ o pozwolenie wywieszenia Obrazu o takiej treœci. Z tego
niezadowolona by³a s. Faustyna. I oto,
w Wielkim Tygodniu 1935 roku,
oœwiadczy³a, ¿e Pan Jezus ¿¹da, aby
ten Obraz umieœciæ na trzy dni
w Ostrej Bramie, gdzie zaplanowane
by³o triduum na zakoñczenie Jubileuszu Odkupienia. Ks. Sopocko wyg³osi³ tam kazanie o Bo¿ym Mi³osierdziu, ods³aniaj¹c Jego g³êbiê. Po
triduum Obraz wróci³ na swoje stare

miejsce, ale na czas krótki, bo 3 kwietnia 1935 roku, arcybiskup Ja³brzykowski pozwoli³ na zawieszenie Obrazu
w koœciele œw. Micha³a.
Kiedy s³uchamy czy o tym czytamy, nie zdajemy sobie sprawy
z tego, ile cierpieñ, w¹tpliwoœci,
wahañ, niepewnoœci, upokorzeñ,
prze¿ywa³a w zwi¹zku z tym s. Faustyna i ks. Sopocko.
Co jest zas³ug¹ œw. Siostry Faustyny dla dzisiejszego œwiata, kiedy jej imiê znane jest w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim, podobnie jak
sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach?
Obok znanego nam dobrze Obrazu „Jezu, ufam Tobie”, wspomnieæ trzeba o œwiêcie Mi³osierdzia. By³o to pragnienie Pana Jezusa, aby obraz „Jezu,
ufam Tobie”, by³ poœwiêcony
w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy.
Ta niedziela ma byæ Œwiêtem Mi³osierdzia – ¿yczy³ sobie Pan Jezus. Œwiêto
to poprzedza nowenna Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego. Wyjawi³ to Pan Jezus s. Faustynie: Pragnê, aby œwiêto
Mi³osierdzia by³o ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz.
699). Dusze gin¹ mimo mojej gorzkiej mêki. Dajê im ostatni¹ deskê ratunku, to jest œwiêto Mi³osierdzia
mojego. Je¿eli nie uwielbi¹ mi³osierdzia mojego, zgin¹ na wieki (Dz. 965).
Dalej Pan Jezus zaprasza: niech siê nie
lêka zbli¿yæ do mnie ¿adna dusza
chocia¿by grzechy jej by³y jako szkar³at (Dz. 599).
Przejawem kultu Bo¿ego Mi³osierdzia jest Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego. W tej modlitwie jest wo³anie
o Mi³osierdzie Bo¿e dla nas i ca³ego
œwiata. Jest to modlitwa o dobr¹
œmieræ, o ³askê nawrócenia. Odmawiaj¹cym Koronkê Pan Jezus obieca³
wieczn¹ szczêœliwoœæ.
Przejawem kultu Bo¿ego Mi³osierdzia jest tak¿e Godzina Mi³osierdzia.
Pan Jezus objawiaj¹c siê œw. s. Faustynie, mówi³: ile razy us³yszysz, jak zegar
bije trzeci¹ godzinê, zanurzaj siê ca³a
w mi³osierdziu moim, uwielbiaj¹c
i wys³awiaj¹c je; wzywaj jego wszechmocy dla œwiata ca³ego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo
w tej chwili zosta³o na oœcie¿ otwarte
dla wszelkiej duszy (Dz. 1572).
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„… ukryta, cicha, przesi¹kniêta
mi³oœci¹, przepojona modlitw¹” (n. 1767)
Kiedy czyta³em „Dzienniczek” œw.
Faustyny, ju¿ pod sam koniec znalaz³em s³owa, które mog¹ byæ charakterystyk¹ jej mistycznego ¿ycia. ¯ycie
aposto³ki Bo¿ego Mi³osierdzia by³o
trudne, jednym pasmem doœwiadczeñ,
zmagania siê z mocami ciemnoœci, w¹tpliwoœciami, niepokojami, doœwiadczeniami niezrozumienia ze strony wspó³sióstr, ciê¿k¹ chorob¹, ale i ¿ywym
kontaktem z Jezusem, który traktowa³
Faustynê bardzo serdecznie, najczêœciej zwracaj¹c siê do niej s³owami
„Córko moja”. Jezus niós³ jej wzmocnienie si³ duchowych, krzepi³, dodawa³ si³y w przeciwnoœciach ¿yciowych, niepokojach, których jej nie
brakowa³o. To Jezus by³ jej kierownikiem duchowym, choæ bardzo ceni³a
sobie kierownictwo czy to ks. Andrasza, jezuity czy ks. prof. Micha³a Sopoæki, dziœ ju¿ b³ogos³awionego.
W tym¿e artykule nasza uwagê pragnê skierowaæ na wizje dotycz¹ce
Anio³ów, a potem wizje szatañskie.
„… zdawa³o mi siê, ¿e wst¹pi³am
w ¿ycie rajskie” (17)
Œw. Faustyna d³ugo i z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³a na przyjêcie jej do
zakonu. Wst¹pi³a w wigiliê Matki Bo¿ej Anielskiej. Wyznaje: „Czu³am siê
niezmiernie szczêœliwa, zdawa³o mi siê,
¿e wst¹pi³am w ¿ycie rajskie. Jedna siê
wyrywa³a z serca mojego modlitwa
dziêkczynna” (17). Nasza œwiêta mia³a
blisko kontakt z Anio³em Stró¿em. Kiedy znalaz³a siê w Skolimowie, na krótkim wypoczynku, (zdrowie zawsze
mia³a bardzo s³abe), ukaza³ siê jej
Anio³, o którym pisze:
„Ujrza³am Anio³a Stró¿a, który mi
kaza³ pójœæ za sob¹. W jednej chwili
znalaz³am siê w miejscu mglistym, nape³nionym ogniem, a w nim ca³e mnóstwo dusz cierpi¹cych. Te dusze modl¹
siê bardzo gor¹co, ale bez skutku dla
siebie, my tylko mo¿emy im przyjœæ
z pomoc¹. P³omienie, które pali³y je, nie
dotyka³y siê mnie. Mój Anio³ Stró¿ nie
odstêpowa³ mnie ani na chwilê. I zapyta³am siê tych dusz, jakie jest ich
najwiêksze cierpienie? I odpowiedzia³y mi jednozgodnie, ¿e najwiêksze dla
nich cierpienie to jest têsknota za Bogiem. Widzia³am Matkê Bo¿¹ odwiedzaj¹c¹ dusze w czyœæcu. Dusze na-

zywaj¹ Maryjê „Gwiazd¹ Morza”. Ona
im przynosi och³odê. Chcia³am wiêcej
z nimi porozmawiaæ, ale mój Anio³
Stró¿ da³ mi znak do wyjœcia. Wyszliœmy za drzwi tego wiêzienia cierpi¹cego. [Us³ysza³am g³os wewnêtrzny},
który powiedzia³: Mi³osierdzie moje
nie chce tego, ale sprawiedliwoœæ
ka¿e. Od tej chwili œciœlej obcujê z duszami czyœæcowymi” (20).
Œw. Faustyna utrzymywa³a
³¹cznoœæ nie tylko z Anio³em Stró¿em,
ale i z Mocami niebieskimi, które
nale¿¹ do Chórów anielskich. By³o to
w Wilnie, 2 sierpnia 1934 roku:
„W pi¹tek po Komunii œw. zosta³am
przeniesiona w duchu przed tron
Bo¿y. Przed tronem Bo¿ym widzia³am
Moce niebieskie, które bez przestanku wielbi¹ Boga. Poza stolic¹ widzia³am jasnoœæ nieprzystêpn¹ dla stworzeñ; wchodzi tam tylko S³owo
Wcielone, jako poœrednik” (85).
Siostra Faustyna ¿y³a sta³¹ têsknot¹ za Bogiem, za poznaniem Jego
przymiotów. Wyznaje: „Pierwszym
przymiotem, jaki mi Pan da³ poznaæ –
to Jego œwiêtoœæ. Œwiêtoœæ ta jest tak
wielka, ¿e dr¹ przed Nim wszystkie
Potêgi i Moce. Duchy czyste zas³aniaj¹ swoje oblicze i pogr¹¿aj¹ siê
w nieustannej adoracji, a jeden ich
wyraz najwiêkszej czci, to jest – Œwiêty….”. (180). Wœród dalszych przymiotów, jakie Pan da³ jej poznaæ, to
sprawiedliwoœæ oraz mi³oœæ i mi³osierdzie. Faustyna zdaje sobie sprawê z tego, ¿e sama od siebie nie jest w pe³ni
zdolna do uwielbienia Boga, wiêc
zwraca siê w stronê Duchów niebieskich: „Jezu, gdy sama nie mogê œpiewaæ Ci hymnu mi³oœci, to podziwiam
œpiew Serafinów – tych bardzo umi³owanych przez Ciebie. Pragnê na sposób ich ton¹æ w Tobie” (195). Ona, tak
s³awi¹ca i doœwiadczaj¹ca Bo¿ego mi³osierdzia, modli siê o nawrócenie
grzeszników, o mi³osierdzie dla nich:
„Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, wobec Najœwiêtszej Maryi Panny, wobec
wszystkich Mocy niebieskich oœwiadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, ¿e dziœ
w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, sk³adam dobrowolnie z siebie ofiarê za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te
dusze, które straci³y nadziejê w mi³o-

sierdzie Bo¿e” (309). Nie pamiêta tylko o sobie, ale modli siê i wstawia za
tymi, którzy trac¹ nadziejê na zbawienie, albo nie zdaj¹ sobie sprawy z tego,
czym jest Bo¿e mi³osierdzie. Zreszt¹
Faustyna towarzyszy³a odchodz¹cym
z tego œwiata. Ona wiedzia³a, kiedy
ktoœ umiera, gdy¿ mia³a blisko kontakt
z Anio³em Stró¿em: „W pewnej chwili,
kiedy po po³udniu przysz³am do ogrodu, powiedzia³ mi Anio³ Stró¿: Módl
siê za konaj¹cych” (314). Wiedzia³a,
¿e chodzi o jedn¹ z sióstr zakonnych
z Warszawy, kiedy to us³ysza³a tajemnicze s³owa proœby o modlitwê. Ona
wtedy by³a w Wilnie. Wkrótce przysz³a wiadomoœæ, ¿e siostra ta nie ¿yje.
Bywa³o, ¿e kiedy atakowa³ j¹ szatan,
to wtedy zwraca³a siê do Anio³a Stró¿a, co sama wyznaje: „Jak tylko siê
po³o¿y³am, zaraz zasnê³am; jednak
oko³o godziny jedenastej szatan
szarpn¹³ moim ³ó¿kiem. Zbudzi³am siê
natychmiast i spokojnie zaczê³am siê
modliæ do swego Anio³a Stró¿a”
(412). Modlitwa ta skutkowa³a tym –
jak wyznaje – „ujrza³am dusze czyœæcowe pokutuj¹ce; postaæ ich by³a
jako cieñ, a pomiêdzy nimi widzia³am
wiele szatanów; jeden stara³ siê mnie
dokuczyæ, rzuca³ siê w postaci kota
na moje ³ó¿ko i na stopy, a by³ taki
ciê¿ki, jakoby parê pudów” (412).

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
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Wakacyjne wêdrówki

Wieczorny spacer po Gandawie

sukiennice miejskie

Wie¿a katedry œw. Bawona
Nie jestem zwolennikiem zwiedzania, które polega na szybkim przebiegniêciu siê po jakimœ mieœcie lub koœciele, bez zwracania uwagi na
szczegó³y. Takie zwiedzanie niewiele
pozostawia w pamiêci i powoduje mêtlik w g³owie. Powa¿ne zwiedzanie polega na uwa¿nym zaznajomieniu siê
z histori¹ miasta, jego pocz¹tkami, rozwojem, na zwróceniu uwagi, jakie wa¿ne postaci w nim mieszka³y, przebywa³y, tworzy³y, odwiedza³y, jacy
budowniczowie i artyœci pozostawili
w nim œlad. To wymaga czasu, w zale¿noœci od miejsca i jego wagi w historii
od kilku godzin a¿ nawet do kilku dni.
Tymczasem Gandawa (fr. Gand,
flam. Gent) le¿y w pobli¿u Brugii, ale
daleko od naszej bazy w Ardenach.
Kolega namówi³ mnie wiêc, ¿eby zajrzeæ do Gandawy wieczorem, po opuszczeniu Brugii. Poniewa¿ by³a ju¿ godzina 19., nie bardzo mia³em ochotê, ale
uleg³em namowom i spêdziliœmy jedn¹
godzinê spaceruj¹c po Gandawie. O tej
porze wszystko ju¿ jest zamkniête: katedra, koœcio³y, muzea, jedynym mo¿liwym sposobem zwiedzania jest wtedy

uliczka w kierunku ratusza
spacer i wertowanie przewodnika lub
odnajdywanie tablic informacyjnych
z opisami zabytków.
Gandawa le¿y na trasie pomiêdzy
Brugi¹ i Bruksel¹, u zbiegu rzek Skaldy i Lys. Miasto to bywa nazywane
œredniowiecznym Manhattanem, ze
wzglêdu na to, ¿e znajduje siê w nim
wiele budynków z dawnych epok, które wyró¿niaj¹ siê rozmiarami i piêknem.
Dzisiaj nad miastem góruj¹ wie¿e: miejska Belfort, katedry, koœcio³a œw. Miko³aja i ratusza. W œredniowieczu Gandawa by³a drugim pod wzglêdem
liczby mieszkañców miastem Europy,
po Pary¿u, roku 1350 mog³a liczyæ oko³o 50 tysiêcy mieszkañców. Stanowi³a
siedzibê ksi¹¿¹t flandryjskich, a miasto s³ynê³o z handlu oraz produkcji
sukna i innych tkanin. Dziêki temu stopa ¿yciowa mieszczan sta³a na wysokim poziomie, a miasto s³ynê³o z bogactwa. Okresy prosperity przeplata³y
siê z krótkimi okresami zapaœci, ale
miasto wychodzi³o z nich najczêœciej
obronn¹ rêk¹. Budowano ci¹gle nowe
kamienice mieszkalne, domy kupieckie, budynki, w których produkowa-

no sukno i koœcio³y oraz upiêkszano
ju¿ te wczeœniej istniej¹ce.
Najwa¿niejszym zabytkiem miasta
jest katedra pw. Œw. Bawona. Ten nieznany u nas œwiêty ¿y³ w czasach chrystianizacji tej ziemi w VII w. Najcenniejszym skarbem œwi¹tyni jest tzw.
„O³tarz Baranka mistycznego” z roku
1432, przechowywany obecnie
w bocznej kaplicy, którego autorem
jest s³ynny Jan van Eyck. W polu
g³ównym przedstawia on adoracjê Baranka apokaliptycznego, wed³ug opisu ksiêgi Apokalipsy œw. Jana. Niestety, nie mogliœmy zobaczyæ tego
o³tarza, poniewa¿ katedra by³a ju¿ zamkniête, podziwialiœmy tylko wysok¹
masywn¹ wie¿ê katedry z XVI w. wysokoœci 89 m., na której umieszczona
by³a plansza z fragmentem o³tarza.
Kolejnymi ciekawymi budowlami
w Gandawie s¹: wysoka i przysadzista wie¿a miejska Belfort (95 m.), Sukiennice miejskie (Lakenhalle), których
pocz¹tki siêgaj¹ XV w., Ratusz (Stadthuis) sk³adaj¹cy siê z dwóch ró¿nych
architektonicznie czêœci, oraz koœció³
œw. Miko³aja. Nieco dalej, ju¿ poza za-
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ratusz w ca³ej okaza³oœci

wie¿a Belfort
siêgiem naszego spaceru (szkoda!)
znajduj¹ siê piêkne domy cechowe nad
kana³em Lys, zwane Graslei, potê¿ny
zamek ksi¹¿¹t (Het Gravensteen), most
œw. Micha³a na kanale miejskim i inne
koœcio³y. Ze wzglêdu na brak czasu

multi kulti na placu przed ratuszem
nie dotarliœmy a¿ tak daleko.
œmy jeszcze 3 godziny drogi w Ardeny,
Musia³a mi wiêc wystarczyæ krótka wiêc oko³o 20., gdy powoli zaczyna³o
chwila spaceru po Gandawie. Szybka siê œciemniaæ, opuœciliœmy wspania³¹
wêdrówka da³a pewne wyobra¿enie o starówkê i ruszyliœmy do domu.
mieœcie i sta³¹ siê zachêt¹, aby w przysz³oœci wróciæ do Gandawy. A my mieliKs. Tomasz Grzywna

wie¿a koœcio³a œw. Miko³aja, a w tle Belfort
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Wycieczka s³u¿by liturgicznej
do Krakowa i Zatoru
Dnia 10 czerwca grupa oko³o 30
dzieci pod opiekê ks. £ukasza Piroga,
siostry Haliny O¿óg oraz rodziców uda³a siê na wycieczkê do Krakowa i Zatoru. Wycieczka – pielgrzymka zawiera³a
nastêpuj¹ce punkty programu: wizyta
w sanktuarium œw. Jana Paw³a II, Msza
œwiêta i zwiedzanie sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach, wie¿a widokowa w £agiewnikach, przejazd
do Zatoru do parku rozrywki i pobyt
w ulubionym przez dzieci miejscu, gdzie
mo¿na poszaleæ na karuzelach i innych
urz¹dzeniach „krêc¹cych”. Poni¿ej relacja fotograficzna z wyjazdu naszych
m³odych parafian.
Red.
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15 LAT Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
22. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji
Katolickiej na Jasn¹ Górê
„IdŸmy i g³oœmy z Maryj¹”
to has³o pielgrzymki, która
odby³a
siê
w dniach 9-10
czerwca 2017 r.
„IdŸcie i g³oœcie to kierunek
misji Koœcio³a.
Bardzo wa¿ny w
dzia³alnoœci Akcji Katolickiej
jest wymiar maryjny” – podkreœli³a, otwieraj¹c
konferencjê Urszula Furtak prezes Zarz¹du Kraj o w e g o
Instytutu Akcji
Katolickiej
od lewej: ks. J.Ni¿nik asystent diecezjalny AK przemyskiej, Bp Miros³aw Milewski krajowy
(KIAK).
N a t o m i a s t asystent AK, Abp St. Nowak
abp senior Stanis³aw Nowak podkreœli³, ¿e w reali- Paw³a II, który na Jasnej Górze wo³a³: nie Koœcio³a” i z bólem zauwa¿y³, ¿e
zacji misji ewangelizacyjnej „trzeba „Cz³owieku nie niszcz siebie!”.„Jak „obserwujemy jakieœ wtargniêcie
w dzisiejszych czasach uchwyciæ siê siê walczy z Bogiem, to walczy siê seksualizmu we wczesnych latach
Maryi”. – W naszych trudnych cza- równie¿ z cz³owiekiem” – kontynu- dzieciêcych i m³odzieñczych, a relisach trzeba g³osiæ Jezusa, ale rów- owa³ abp Nowak. Zaapelowa³ te¿ do giê sprowadza siê jedynie do horynie¿ trzeba g³osiæ cz³owieka, bo cz³o- cz³onków Akcji Katolickiej, aby zontu ziemi, jedynie do s³u¿by cz³owiek jest zagro¿ony – zaznaczy³ abp „z moc¹ stanêli na czele dzia³alnoœci wiekowi, do zwyk³ego humanizmu”.
Nowak i przypomnia³ s³owa œw. Jana w obronie Boga i cz³owieka, w obroZ kolei o. Mariusz Tabulski, paulin, podkreœli³ m. in. ¿e Jasnogórskie
œluby Narodu i objawienia fatimskie
to œrodek ocalenia cz³owieka i naszej
cywilizacji oraz wiary w Bo¿¹ mi³oœæ.
Na temat koniecznoœci wspó³pracy duchownych, osób ¿ycia konsekrowanego i wiernych œwieckich
mówi³ ks. dr Szymon Stu³kowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Zauwa¿y³
m.in. ¿e „trzeba modliæ siê o ludzi, którzy bêd¹ przyprowadzaæ innych do
Jezusa i trzeba równie¿ wyzbyæ siê
myœlenia, ¿e od tego s¹ jedynie specjaliœci, biskupi i kap³ani”. Konieczna
jest modlitwa o powo³ania œwieckich
do pracy w duszpasterstwie. Potrzebna jest wspó³praca w dziele ewangelizacji i w duszpasterstwie. Kap³an ma
poczty sztandarowe w deszczu pod parasolami
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byæ dyrygentem, a nie orkiestr¹ –
mówi³ ks. Stu³kowski.
Na zakoñczenie konferencji ks. inf.
Ireneusz Skubiœ przybli¿y³ zgromadzonym ideê Ruchu „Europa Christi” –
W powrocie Europy do Chrystusa
i Ewangelii, Akcja Katolicka powinna
odegraæ bardzo wa¿n¹ rolê – zaapelowa³ ks. Skubiœ.
Akcja Katolicka w Polsce zosta³a powo³ana ju¿ w 1930 r. M. in. biskup Teodor Kubina – pierwszy biskup diecezji czêstochowskiej – by³
jej gor¹cym propagatorem. Bp Kubina g³ówne tezy swojej teologii
i myœli spo³ecznej wypowiedzia³
w ksi¹¿ce „Akcja Katolicka, a akcja
spo³eczna” (1930).
Po wojnie w³adze komunistyczne
nie pozwala³y na zak³adanie stowarzyszeñ katolickich.
W 1993 r. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II wezwa³ biskupów polskich przebywaj¹cych z wizyt¹ „ad limina Apostolorum” do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce. Rozpoczêto prace nad
reaktywacj¹ Akcji Katolickiej i opracowywaniem statutu, która ostatecznie nast¹pi³a 3 maja 1995 r. na Jasnej
Górze. Obecnie do Akcji Katolickiej
w Polsce nale¿y ponad 25 tys. osób.
(episkopat.pl)

procesji ze sztandarami, banerami, flagami, pod Szczyt Jasnogórski odmawiaj¹c ró¿aniec. Od wyjœcia z katedry,
poprzez ca³¹ mszê œwiêt¹ na Szczecie,
towarzyszy³ nam deszcz. Mszy œw.
przewodniczy³ i homilie wyg³osi³ J.E.
Bp. Miros³aw Milewski Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. W drodze powrotnej do swoich domów, tradycyjnie ju¿ jak co roku, odwiedziliœmy

Konferencja odby³a siê 09 czerwca w Sali Redakcji „Niedzieli”. O godz.
21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej prowadzi³ J.E. Bp Miros³aw Milewski – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej.
W drugim dniu pielgrzymki tj. 10
czerwca br. udzia³ wziêli równie¿ cz³onkowie naszego Parafialnego Oddzia³u
Akcji Katolickiej w osobach Krystyna Kowalik, Anna Reczek, Teresa Stareñczak. Wyjazd zorganizowa³a Akcja
Katolicka w Pora¿u, której prezesuje
p. Kazimierz Grz¹dziel. Opiekunem
duchowym by³ ks. Stanis³aw Prucnal.
Z Sanoka wyruszyliœmy 09.06.
o godz. 22.30, a o 5.00 rano dnia 10.06.
byliœmy na Jasnej Górze. Odœpiewaliœmy Godzinki, i uczestniczyliœmy
w ods³oniêciu Obrazu w Kaplicy MB
Czêstochowskiej, i mszy œwiêtej. Potem odprawiliœmy drogê krzy¿ow¹ na
wa³ach jasnogórskich, po czym udaliœmy siê do Katedry Czêstochowskiej,
aby tam wys³uchaæ s³ów powitania,
a nastêpnie udaliœmy siê w wielkiej

od lewej: Krystyna, Anna, Teresa

drugi od prawej p. Kazimierz Grz¹dziel (organizator wyjazdu), drugi od
lewej p. Stanis³aw Jarosz odp. za AK archiprezbit.Sanok
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach. Umocnieni duchowo, szczêœliwie wróciliœmy do Sanoka
po godz. 21.00. Króluj nam Chryste !
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Krzeptówki w Zakopanem „Polska Fatima” –
raz jeszcze!

Olcza - przy Sankt. MB Objawiaj¹cej Cudowny Medalik
Z wielk¹ radoœci¹, czciciele Matki
Bo¿ej Fatimskiej, wracaj¹ do wspomnieñ z pielgrzymki do Sanktuarium
Matki Bo¿ej na Krzeptówkach, któr¹
odbyliœmy 06 czerwca br.
Grupa pielgrzymkowa liczy³a 47
osób, w tym 2 panów kierowców, Sta-

nis³aw i Mariusz, z firmy przewozowej
Start w Niebieszczanach. Duchowym
przewodnikiem by³ ks. £ukasz Piróg.
Najpierw odwiedziliœmy Sanktuarium Matki Bo¿ej Objawiaj¹cej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy. W tym roku obchodzimy równie¿

Bachledówka – grupa zmierza do koœcio³a

100 rocznicê za³o¿enia Rycerstwa
Niepokalanej przez franciszkanina
œw. Maksymiliana Kolbe, który ca³kowicie odda³ siê Niepokalanej jako
Jej rycerz i zaprasza wszystkich, by
zostali gorliwymi rycerzami Maryi,
a na znak szczególnego oddania
zdobili swoj¹ pierœ Cudownym Medalikiem Niepokalanej.
Œw. Maksymilian by³ wielkim propagatorem Cudownego Medalika
i gorliwej modlitwy za masonów. Cudowny Medalik objawi³a Niepokalana Maryja œw. Katarzynie Laboure,
siostrze Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia. Podczas jednego z objawieñ
w 1830 r. us³ysza³a ona s³owa: Postaraj siê o wybicie i rozpowszechnienie
medalika wed³ug tego wzoru. Wszyscy, którzy bêd¹ go nosiæ z ufnoœci¹
i wiar¹, otrzymaj¹ wiele ³ask. Œw. Katarzyna zobaczy³a dwie strony medalika. Na awersie postaæ Maryi, która
wyci¹ga ku ziemi rêce, z których emanuj¹ promienie oznaczaj¹ce ³aski zlewane na ludzi. Maryjê otacza napis:
O Maryjo bez grzechu poczêta, módl
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siê za nami, którzy siê do Ciebie uciekamy. Rewers obejmuje znak krzy¿a,
z umieszczon¹ pod nim liter¹ „I” oraz
„M”. Poni¿ej dwa serca - jedno z koron¹ cierniow¹, drugie z koron¹ z ró¿,

wyró¿nia siê piêkn¹ góralsk¹ snycerk¹. Boazerie wykona³ Jan Skubisz
z Ratu³owa, a o³tarz Bronis³aw Miêtus
z Koœcieliska. Œwi¹tynia zosta³a harmonijnie wkomponowana w górski

Nasi pielgrzymi przed Sankt. na Krzeptówkach
przebite mieczem. Symbolizuj¹ one
mi³oœæ Jezusa i Maryi wobec ludzi
oczekuj¹cych na ³aski.
Nastêpnie odwiedziliœmy Sanktuarium Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na
Bachledówce gdzie gospodarzami s¹
Ojcowie Paulini Jest to jeden z najwspanialszych punktów widokowych

krajobraz. O³tarz, pulpit, konfesjona³y
i inne elementy wyposa¿enia wykonane s¹ z ró¿nego koloru drewna i bogato zdobione typowymi góralskimi
motywami i wzorami geometrycznymi.
Koœció³ zosta³ poœwiêcony przez ks.
kardyna³a Franciszka Macharskiego
w sierpniu 1991 roku.

Wjazd kolumny rz¹dowej
na Tatry oraz Beskidy. W 1985 r. kilku
gospodarzy z Czerwiennego przyst¹pi³o do budowy obecnej œwi¹tyni.
Kamieñ wêgielny pod budowê zosta³
poœwiêcony przez Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II. Koœció³ na Bachledówce

G³ównym punktem naszej pielgrzymki by³o Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach w
Zakopanem. Historyczne wydarzenie tzn. Akt Poœwiêcenia Koœcio³a
w Polsce i Ojczyzny Niepokalane-

mu Sercu Maryi jaki mia³ miejsce
tego dnia jest poni¿ej.
Przyjechaliœmy tam o godz. 15.00
kiedy to rozpoczyna³a siê Koronka.
O godz. 16:00 na schodach koœcio³a
przedstawiono program s³owno-muzyczny „Spotkania z piêkn¹ Pani¹ 100
lat temu”, a potem by³a modlitwa ró¿añcowa w wykonaniu Pallotyñskiej
Diakonii Muzycznej. Autobus nasz,
tak jak inne autokary, zostawiaj¹c nas,
musia³ odjechaæ poza Krzeptówki. Ca³e
otoczenie koœcio³a wraz z parkingiem
przeznaczone by³o dla pielgrzymów.
By³y dwa telebimy, jeden przy fasadzie koœcio³a, drugi na parkingu. Wnêtrze koœcio³a przeznaczone by³o tylko
dla biskupów i goœci zaproszonych
wœród, których byli: prezydent RP pan
Andrzej Duda wraz z ma³¿onk¹ Agatê,
premier rz¹du pani Beata Szyd³o wraz
ze swoimi wspó³pracownikami, przedstawiciele parlamentu i samorz¹dowców. Serce siê raduje, kiedy w jednym
miejscu, w wa¿nej sprawie, s¹ przedstawiciele najwy¿szej w³adzy naszego
kraju wraz z biskupami i wiernymi.
Niektórzy nasi pielgrzymi mieli
okazjê zobaczyæ wje¿d¿aj¹c¹ kolumnê
dostojnych goœci. Widzieli te¿ trudn¹
i odpowiedzialn¹ pracê pracowników
Biura Ochrony Rz¹du, którzy w wielkim t³umie ci¹gle napieraj¹cych ludzi,
z okrzykami radoœci, entuzjastycznie
wymachuj¹cych, musieli sobie poradziæ. A przecie¿, w takich okolicznoœciach, o wypadek nie trudno.
O godz. 18:00 rozpoczê³a siê
Msza œw. pod przewodnictwem J. E.
Ks. Abpa Stanis³awa G¹deckiego Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski. S³owo Bo¿e wyg³osi³ J. E. Ks. Bp Virgílio do Nascimento
Antunes - Biskup diecezji Coimbra
z Portugalii. /by³y Rektor Sanktuarium
w Fatimie/.
W 100. rocznicê objawieñ Matki
Bo¿ej w Fatimie tj. 13 maja br. zakoñczy³a siê Wielka Nowenna Fatimska
(2009 – 2017). Dziêki ³asce Bo¿ej dane
mam by³o, zgodnie z naszym wielkim
pragnieniem, ka¿dego roku nawiedziæ
Sanktuarium na Krzeptówkach, aby
byæ blisko Niepokalanego Serca Maryi. Wœród grupy pielgrzymkowej, która na przestrzeni tych dziewiêciu lat
zmienia³a siê osobowo, piêæ osób nie
opuœci³o ani jednego roku (Irena i Jan
Kaszewiczowie, Danuta Sierota, Stanis³aw Pa³ys – kierowca, Teresa Stareñ-
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czak). Celem naszego pielgrzymowania
by³o wynagradzanie za grzechy jakimi
jest obra¿ane Niepokalane Serce Maryi. Ka¿dy z nas mia³ równie¿ swoje indywidualne intencje. Nasze grupy piel-

grzymkowe wpisane s¹ do Z³otej Ksiêgi Wielkiej Nowenny Fatimskiej.
Panu Bogu sk³adam serdeczne
dziêki za ³askê corocznych pielgrzymek do „Polskiej Fatimy”, a Ciebie

Matko Bo¿a Fatimska proszê o dalsz¹
opiekê nad nami.
Teresa Stareñczak
foto: Tomasz Pietranowicz

Akt Poœwiêcenia Koœcio³a w Polsce i Ojczyzny Niepokalanemu Sercu
Maryi - 06.06.2017r. – jaki mia³ miejsce w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem
O Œwiêta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwa³ami zdo³amy wys³awiæ
Ciebie, która za-mknê³aœ w swym ³onie
Tego, którego niebiosa ogarn¹æ nie
mog¹. B³ogos³awiona jesteœ miêdzy
niewiastami i b³ogos³a-wiony jest
owoc Twojego ³ona. Oto mija ju¿ sto
lat od Twojego objawienia siê trojgu
dzie-ciom w Fatimie, gdzie prosi³aœ
o modlitwê i pokutê za grzeszników
oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy
przed Tob¹ my, polscy biskupi, duchowieñstwo, osoby ¿ycia konsekro-wanego, wierni œwieccy i zwracamy siê
do Twego Niepoka-lanego Serca, postanawiaj¹c rzetelnie odpowiedzieæ na
Two-j¹ proœbê. Pragniemy, z Bo¿¹ pomoc¹ – na ró¿nych p³aszczyznach naszego ¿ycia i pracy – stanowiæ jeden,
nawracaj¹cy siê nie-ustannie Lud
Bo¿y, w którym nie ma nienawiœci,
przemocy i wyzysku. Pragniemy ¿yæ
w ³asce uœwiêcaj¹cej, aby nasz Koœció³
sta³ siê prawdziwym Domem Bo¿ym
i Bram¹ Nieba.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi,
przyrzekamy!
Matko Œwiêtej Rodziny z Nazaretu,
b¹dŸ opiekunk¹ pol-skich rodzin.
Chcemy uczyniæ wszystko co niezbêdne, by broniæ godnoœci kobiety i wspomagaæ ma³¿onków w wiernym wytrwaniu w œwiêtym zwi¹zku
sakramentalnym. Zobowi¹zujemy
siê broniæ zwi¹zku ma³¿eñskiego
ustanowionego przez Boga i nie dawaæ pos³uchu podszeptom z³ego
ducha, zachêcaj¹cego nas do nadu¿ywania wolnoœci i do realizowania
Ÿle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy ma³¿onkowie
objawiali swoim ¿yciem Bo¿¹ mi³oœæ, a dzieci i m³odzie¿ nie utraci³y

wiary i nie zosta³y dotkniête zepsuciem moralnym.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi,
przyrzekamy!

œwiata czytelnym znakiem obecnoœci
Twojego Syna.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi,
przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Œwiêtego,
Ty chroni³aœ poczête ¿ycie Jezusa
a teraz uczysz nas, jak troszczyæ siê
o dzieci nienarodzone. Chcemy dar
¿ycia uwa¿aæ za najwiêksz¹ ³askê od
Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy staæ na stra¿y poczêtego
¿ycia, aby ka¿dy cz³owiek móg³ wzrastaæ w pokoju i bezpieczeñstwie we
w³asnej rodzinie.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi,
przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy –
poprzez autentycznie chrzeœcijañski
styl ¿ycia – przyczyniaæ siê do powrotu
tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleŸli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, ¿e tylko On jest
„Drog¹ i Prawd¹ i ¯yciem” (J 14, 6).
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi,
przyrzekamy!

Rodzicielko Za³o¿yciela Koœcio³a, my
polscy biskupi – w naszej pasterskiej
pos³udze – bêdziemy d¹¿yli do tego,
by wzrasta³o i umacnia³o siê Mistyczne Cia³o Chrystusa, by duchowieñstwo dochowywa³o wiernoœci Bogu,
Krzy¿owi œwiêtemu i Ewangelii, a osoby ¿ycia konsekrowanego realizowa³y swój zakonny charyzmat i by³y dla

Przyrzekamy uczyniæ wszystko, aby
w naszym ¿yciu osobistym, rodzinnym, narodowym i spo³ecznym realizowa³a siê nie nasza w³asna wola,
ale wola Twojego Syna. Poœwiêcaj¹c siê Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najœciœlej zjednoczyæ siê z Tob¹, Najœwiêtsza
Dziewico, oddaj¹c siê Chrystusowi
– jedynemu Zbawicielowi, który ¿yje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Sankt. MB Fatimskiej
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Przypowieœæ o wielkiej uczcie (£k 14,15-24)
Jeden z siedz¹cych przy stole, s³ysz¹c to, powiedzia³ Mu: „Szczêœliwy,
kto bêdzie spo¿ywa³ chleb w Królestwie Bo¿ym”. A On mu odpowiedzia³
„Pewien cz³owiek wyprawi³ wielk¹
ucztê i zaprosi³ wielu. Gdy nadszed³
jej czas, wys³a³ swojego s³ugê, aby
powiedzia³ zaproszonym:<PrzjdŸcie,
bo ju¿ wszystko jest przygotowane>.Wtedy wszyscy, jeden po drugim
zaczêli siê wymawiaæ. Pierwszy powiedzia³:<Kupi³em pole i muszê je obejrzeæ. Proszê ciê, uznaj mnie za usprawiedliwionego>.
Drugi powiedzia³:<Kupi³em piêæ
par wo³ów i idê je wypróbowaæ. Proszê ciê, uznaj mnie za usprawiedliwionego>.Jeszcze inny powiedzia³:<O¿eni³em siê i dlatego nie mogê przyjœæ>.
S³uga powróci³ i oznajmi³ to swojemu
panu. Wtedy gospodarz rozgniewa³
siê i poleci³ swojemu s³udze: <WyjdŸ
zaraz na place i ulice miasta i sprowadŸ
tutaj ubogich, u³omnych, niewidomych i kulawych>.S³uga powiedzia³:<Panie, sta³o siê jak rozkaza³eœ,
a jeszcze jest miejsce>. Wtedy pan powiedzia³ do s³ugi:<IdŸ na drogi i w zau³ki. Zmuszaj do wejœcia aby dom mój
siê zape³ni³. Bo mówiê wam, ¿e nikt
z tych ludzi,którzy zostali zaproszeni,
nie skosztuje mojej uczty>.”
Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Jezus, aby przekazaæ ludziom sw¹
naukê, u¿ywa³ prostych przyk³adów,
krótkich opowiastek, które ilustrowa³y pouczenia, prawdy, które chcia³ im
przekazaæ. Przypowieœæ to utwór narracyjny, który jest ilustracj¹ ukrytej
w niej m¹droœci, prawdzie. ¯ydzi byli
przyzwyczajeni do takiego sposobu
nauczania, gdy¿ by³ on ulubionym
przez nauczycieli, rabinów tamtego
czasu. By³y to tzw. midrasze.W³aœciwa interpretacja przypowieœci wymaga, aby przejœæ od jej znaczenia dos³ownego do znaczenia ukrytego.
Bywa³o tak, ¿e i aposto³owie, którzy
byli w wiêkszoœci prostymi ludŸmi, nie
rozumieli przypowieœci i Jezus musia³
im na osobnoœci t³umaczyæ. Nietrudno siê domyœliæ, ¿e w naszej przypowieœci, gospodarzem zapraszaj¹cym

na ucztê jest Pan Bóg, zapraszani zaœ
i odmawiaj¹cy przyjœcia reprezentuj¹
naród wybrany-Izrael, gardz¹cy nauk¹
Jezusa i Jego uczniów.
Wys³any s³uga to Jego umi³owany Syn Jezus Chrystus. Natomiast
biedni,chorzy znalezieni na ulicach,
drogach i op³otkach to poganie, którym zosta³a przekazana Dobra Nowina. Wymówki zaproszonych, odmawiaj¹cych przybycia, to przywi¹zanie
ludzi do rzeczy ziemskich, materialnych. S¹ równie¿ dowodem wielkiego
nietaktu wzglêdem zapraszaj¹cego na
ucztê. Jeszcze do dzisiaj odrzucenie
zproszenia na ucztê, we wschodnim
œwiecie, wœród Arabów, mo¿e byæ powodem œmiertelnej obrazy. Zaproszenie na Ucztê Niebiesk¹, o której mówi
na pocz¹tku perykopy jeden ze wspó³biesiadników, ci¹gle trwa. Wielu odmawia , ale ci co odpowiedz¹ na zaproszenie i wezm¹ w niej udzia³, bêd¹
szczêœliwi. Aposto³ Pawe³ powie: „Ani
oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o ani serce cz³owieka nie jest w
stanie poj¹æ co przygotowa³ Bóg tym,
którzy Go mi³uj¹.” 2 Kor 2,9
Opis wspólnoty, jako opis wielkiej uczty , znajdujemy na kartach Starego Testamentu Iz 25,6;
Ps 22,27; Hen 62,14. Jezus przymuje
zaproszenie na uczty, nikim nie gardz¹c.
Okazje takie wykorzystuje do przekazania prawd wynikaj¹cych z kontekstu sytuacyjnego. Tutaj tak¹ okazj¹
jest b³ogos³awieñstwo wypowiedziane przez jednego z biesiadników.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Gospodarz uczty jest niezwykle
hojny i goœcinny, ale zarazem konsekwentny i sprawiedliwy.
Pierwszymi zaproszonymi s¹ cz³onkowie narodu wybranego Izraela. Przyczyny ich odmowy s¹ nieadekwatne do
daru uczty. Konsekwencj¹ tego jest
otwarcie na pogan, i wybór nowego ludu
Bo¿ego, zapowiadanego przez proroków - Iz 2,2-5; 49,6-7; Jr 3,17; MI 1,11.
Ostatecznie Królestwo Bo¿e ofiarowane jest tym, którzy bezinteresownie
i z wdziêcznoœci¹ przyjm¹ zaproszenie.

Czy i mnie, mniej wa¿ne sprawy,
nie przys³aniaj¹ ostatecznego celu
¿ycia? Przecie¿ ka¿dy akt niepos³uszeñstwa, grzech, to dobrowolna odmowa Bogu.Wszystkie moje ziemskie
zajêcia, nie mog¹ byæ wymówk¹ ,ale
raczej okazj¹, aby przyj¹æ Bo¿e zaproszenie. Czy to w pracy czy w ma³¿eñstwie, zawsze Bóg musi byæ na pierwszym miejscu. Niech wymówki typu
zmêczenie, zajêcia rodzinne, nie bêd¹
pretekstem, aby nie wzi¹æ udzia³u
w niedzielnej eucharystii.To w³aœnie
Eucharystia jest Uczt¹ Niebiesk¹ ju¿
tu na ziemi. Ka¿dy powinien czuæ siê
zaproszonym.Tyko 17% katolików
w Polsce przyznaje, ¿e czasem czyta
Pismo Œwiête! Trudno wiêc wymagaæ,
aby czciæ i kochaæ Kogoœ, kogo siê
nie zna. Ostatnie zdanie naszej perykopy brzmi jak swoiste”memento”.
Podobnie mówi Œw.Mateusz: „Wielu
jest powo³anych, ale ma³o wybranych”- Mt 22,14.Czy w ten sposób
Bóg stawia jakieœ ograniczenia, ¿e
tylko wybrani bêd¹ zbawieni? Jezus
odda³ ¿ycie za wszystkich ludzi i tym
samym, Bóg stwarza wszystkim warunki konieczne do jego osi¹gniêcia.
Bóg nikomu nie odmawia ³ask potrzebnych do wejœcia we wspólnotê
z Nim. Niewielu jednak chce pos³uchaæ Jego g³osu, Jego zaproszenia.
Oratio, contemplatio/zwrócenie
siê i bycie sam na sam z Bogiem/.
Umi³owany uczeñ zanotowa³ s³owa Jezusa: „A Ja, gdy zostanê nad
ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê
wszystkich do siebie” J 3,19. Panie
przymnó¿ mi wiary. Spraw, aby rzeczy
materialne, sprawy tego œwiata, by³y
widziane tylko w Twojej perspektywie.
Aby ka¿da Msza Œw. by³a mo¿liwoœci¹ uczestniczenia na Uczcie S³owa
i Cia³a, w bliskoœci Twojej. Niech swoimi natchnieniami przenika mnie Twój
Duch. Spraw abym na ka¿dy Jego
Boski powiew, natchnienie, móg³ zawsze odpowiedzieæ -TAK.Tak Panie,
s³uga Twój s³ucha.

Jan Depczyñski - Grupa Biblijna
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11 Niedziela zwyk³a – 18.06.2017.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa po³¹czone z procesj¹ eucharystyczn¹, odprawimy dziœ
o godzinie 17.00.
2. Trwa oktawa Bo¿ego Cia³a. Po
Mszy œwiêtej o godzinie 18.00 odprawiamy procesjê z Najœwiêtszym Sakramentem. Prosimy dziewczynki do sypania kwiatów, ch³opców do
dzwonienia. Prosimy tak¿e dzieci
pierwszokomunijne, aby przychodzi-

³y w swoich strojach. Niech to bêdzie
zewnêtrzny przejaw naszej wiary
i uwielbienia Pana Boga.
3. We czwartek zakoñczenie oktawy
Bo¿ego Cia³a. Po³¹czone to bêdzie
z b³ogos³awieñstwem wianków oraz
b³ogos³awieniem dzieci. Prosimy rodziców z ma³ymi dzieæmi na pozosta³e
dni oktawy, a g³ównie na czwartek.
4. W pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Wtedy mo¿na

zyskaæ odpust zupe³ny za publiczne odmówienie aktu wynagradzaj¹cego za
grzechy. Ze wzglêdu na to, ¿e jest to
Uroczystoœæ, nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
5. Dowiadujemy siê, ¿e w naszych
skrzynkach na listy podrzucane s¹ teksty Ewangelii wed³ug œw. Jana i List œw.
Paw³a Aposto³a do Rzymian. Jest to
wydanie niekatolickie i nie zachêcamy
do nabywania tego, co nam proponuj¹.

Intencje w tygodniu
Od 19. do 25.06.2017 r.
Poniedzia³ek – 19.06
6.30 + Andrzej Fornal int. od Alfreda
Krzywdy i Krystyny Hoffman
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Pach z Za³u¿a
7.30 + Józef, Marek, Tadeusz Króliccy
18.00 1. + Kazimiera Jaklik (greg.)
2. + W³adys³aw i ++ rodziny Soko³owskich i Pelców
3. o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks. Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin i czcicieli O. Pio
Wtorek – 20.06
6.30 + Andrzej Fornal int. od kuzynki
Marii z rodzin¹
7.00 + Anna int. od Ewy
7.30 + Ludwika Olszewska int. od s¹siadów z bloku ul. Koœciuszki 34
18.00 1. + Kazimiera (greg.)
2. + Mariusz 5 r. œm.
3. ++ z rodziny Kruczków
Œroda – 21.06
6.30 w intencji siostry Jadwigi

z okazji imienin
7.00 + Eugenia 15 r. œm.
7.30 + Zofia Miko³ajek
18.00 1. + Kazimiera (greg.)
2. + Edward 10 r. œm.
3. + Zofia Ziembicka int. od
Anny Szajna
Czwartek – 22.06
6.30 + Wanda
7.00 + Andrzej Fornal int. od rodziny
Kozdraœ
7.30 o b³. Bo¿e dla Marleny i Karola
w 10 r. œlubu
18.00 1. + Kazimiera Jaklik (greg.)
2. + Jan, Felicja, Bronis³awa, Stanis³aw
Zdybik
3. + Zofia Ziembicka int. od Bernadetty i Piotra
Pi¹tek – 23.06
6.30 + Kazimierz
7.00 + Jan i Bronis³awa (f) Pytlik
7.30 o zdrowie, dary Ducha Œwiêtego
i b³. Bo¿e dla Piotra i W³adys³awa
18.00 1. + Kazimiera (greg.)
2. + Zenon, Stanis³aw i Wac³aw

3. + Wanda Gajda 50 r. œm. i Kazimierz
Gajda 20 r. œm.
4. o zdrowie i b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny
potomków Salomei i Franciszka Gajdów
Sobota – 24.06
6.30 + Jan i Janina Indyk
7.00 + Jan Kie³basa
7.30 + Jan i Florentyna Czerwiñscy; +
Helena, Józef, Jan, Micha³ Jasiñscy
18.00 1. + Kazimiera (greg.)
2. + Jan i Maria Wojtek
3. + Janina Raczkowska
Niedziela – 25.06
6.30 za parafian
8.00 + Helena i Eugeniusz Wêgrzyniak;
+ Maria i Jan WoŸniak
9.30 + Waleria i Kazimierz
11.00 + Kazimiera (greg.)
12.30 za zmar³ych dziadków z rodziny
Indyków i Oleniaczy
16.00 o b³. Bo¿e dla Agnieszki i Jacka
w 16 r. œlubu
18.00 + Wanda Podstawska
Stró¿e: + Jan Kocaj 3 r. œm.
P³owce: + W³adys³aw r. œm.
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