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Święto Patrona Miasta 

10 października przypada 29. rocznica kano-

nizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z tej 

okazji organizowane jest jak co roku Święto 

Patrona Miasta. Centralnym punktem ob-

chodów będzie uroczysta Msza św. pod 

przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława 

Gębickiego, sprawowana w naszej Bazylice  

o godz. 11.00.  

Uroczystości wpisane są w XVI Dni Św. 

Maksymiliana, których skrócony program 

zamieszczamy w bieżącym numerze Głosu 

Maksymilianowego. 

2-8 października 2011 r. - 67. Tydzień Miłosierdzia 

Wtorek 4 października 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  

Środa 5 października  

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy  

Piątek 7 października 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej  

Czwartek 13 października 

Wspomnienie św. Honorata Koźmińskiego, kapłana 

Sobota 15 października  

Wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i Doktora Kościoła  

Z kalendarza liturgicznego 

Słowo na niedzielę  
rozważa ks. Janusz Kęsicki 

„Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon  
Jemu należny” 

Winnica symbolizuje naród izraelski, Kościół Chrystusowy, a w końcu nas, poszczególnych ludzi. Któż  
z nas, słuchając dziś przypowieści o winnicy, nie jest po stronie gospodarza? Właścicielem i gospoda-
rzem jest Bóg, winnica jest obrazem narodu wybranego. Dzierżawcami są ci, którzy rządzili Izraelem,  
a więc królowie, urzędnicy, kapłani. Sługami posłanymi by zebrać owoce są prorocy. Posłanym synem 
gospodarza jest Jezus Chrystus. Dramat gospodarza to dramat Boga. Dramat winnicy to także i przede 
wszystkim dramat człowieka. Dziś ludzie uważają, że świetnie radzą sobie bez Boga. A Ty? Radzisz sobie 
bez Boga? Można wyrzec się Boga, nie wierzyć w Niego, grzeszyć. Można, ale do czasu żniwa. Pan upo-
mni się kiedyś o swoją dzierżawę. Trzeba będzie rozliczyć się z tego, co zrobiłeś z Jego darami, jak go-
spodarzyłeś w Jego winnicy, jakie ona wydaje owoce… 

„Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść” 

Uczta to częsty w Biblii obraz wiecznej szczęśliwości. Król - Bóg Jahwe - zaprasza swój lud - Izrael na 
ucztę, do przebywania z Nim, do zbawienia. Przypowieść o uczcie ukazuje podstawową prawdę  
o naszym przeznaczeniu, ale i o naszej postawie wobec Pana Boga. Wolimy swoje własne codzienne 
zajęcia, pracę, handel itd. Już w raju człowiek wybrał własne rozeznanie dobra i zła. Na ucztę zaprosze-
ni są wszyscy bez wyjątku, ale człowiek często gardzi zaproszeniem, wymawia się, nie chce, aby żaden 
król, żaden Bóg mieszał się w jego sprawy, decydował, dysponował jego czasem. Sam chce być Panem 
siebie. Gdzie Ty jesteś? W której grupie osób? Zostałeś zaproszony, ochrzczony, Bóg wysyła do Ciebie 
posłańców - kapłanów, ludzi, w których możesz odczytać Jego zaproszenie. Przygotowaniem do tej 
najwspanialszej z uczt jest nasze uczestnictwo we Mszy św. Bóg - Gospodarz niebieskiego królestwa 
chce na tej uczcie zaspokoić każdą naszą potrzebę. Czujmy się zaproszeni na tę ucztę. 
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Szanowny Panie Prezesie! 

W naszym zdecydowaniu i proteście próbowaliśmy prosić o zmianę decyzji dotyczącej obecności Nergala w TVP publicznej. 
Te prośby są zbywane: grzecznie, ale zbywane. 
Pan Prezes przypomina, że w 2 Programie są przecież programy religijne: „Ziarno”, „Słowo na niedzielę”, „Między niebem  
a ziemią”, transmisje modlitwy „Anioł Pański”...  
To prawda: tym bardziej brzydzi obecność „artysty”, który z wartości prezentowanych w wymienionych audycjach szydzi,  
pojawiając się na tym samym ekranie! 
Wychowuje się przecież nie tylko słowem i treścią, lecz także obrazem i przykładem. Nergal nie chce być przykładem DOBRA.  
A chrześcijanin nie może akceptować wątków, słów i zachowań wątpliwego „autorytetu”. Nie sądzę, by ktoś normalny uważał  
za „autorytet” człowieka głoszącego przemoc, bluźnierstwo, zło, wychwalającego zbrodnię...  
Dziś piszę w imieniu wielu, bardzo wielu polskich obywateli, chrześcijan, którym komercja – jaką jest promowanie Nergala – sto-
sowana przez publiczną Telewizję, jest nie tylko niemiła, ale stanowi naruszenie ładu i pokoju społecznego; dla których darcie Biblii 
i nazywanie jej „gównem” jest hańbą i postępowaniem niedopuszczalnym! Nie tylko zresztą z religijnego punktu widzenia: to zwy-
kłe chamstwo, brak najbardziej prymitywnej kultury i pogarda w stosunku do ludzi wierzących w naszym Kraju. Kiedy powszech-
nie broni się praw mniejszości – dlaczego nie liczą się głosy wierzącej mniejszości?  
Otrzymałem dziesiątki tysięcy listów, maili, telefonów; wiem, że przychodzą one także do sekretariatu TVP. 
Jesteśmy w przededniu wyborów: proszę pamiętać, że Polacy nie są półgłówkami – choć piszą nieraz „z małych miejscowości”, 
„starsi”, a także z różnym „wykształceniem”. Polskie społeczeństwo umie wyciągać wnioski z tego co widzi, słyszy, czego do-
świadcza: w telewizji, prasie, na drogach, kolei, w swoich portmonetkach. Nie wiem, czy TVP przysłuża się właściwej formacji 
dopuszczając „artystę” do głosu i na wizję! 
Akurat Kościół ogłasza pierwszy w historii Tydzień Wychowania; ponurym żartem 2 Programu jest ta odpowiedź! O ile z eduka-
cją polskie szkoły radzą sobie kiepsko – to co z wychowaniem, czyli przekazem wartości, formowaniem postaw; propagowaniem 
odpowiedzialności, altruizmu, wszechstronnego rozwoju? Życie klas szkolnych, uczniów; wydarzenia dowodzą, że bywa tragicz-
nie! Naprawdę Pan Prezes sądzi, że p. Darski jest właściwym wychowawcą? Chciałby go Pan mieć za nauczyciela dla swoich dzieci 
czy wnuków? 
Pisze Pan Prezes o „swobodnym kształtowaniu się poglądów obywateli i formowaniu się opinii publicznej”. Właśnie wyrażam -  
z tysiącami ludzi, tę opinię i też proszę o wzięcie jej pod uwagę.  
Wyrok Sądu w Gdyni jest hańbiący i nieodpowiedzialny. Niech Wysoki Sąd powtórzy tezę o wolności artystycznej i swobodzie 
twórczej tym, którzy „ozdobili” pomnik w Jedwabnym, albo zamalowali litewskie napisy w północno-wschodniej Polsce. NIE  
Wysoki Sądzie: chamstwo nie jest przejawem kultury i godne jest najwyższego potępienia; ZAWSZE – obojętnie czy dotyczy 
Litwinów, Polaków, Rosjan, Chrześcijan, Muzułmanów, Ateistów czy Żydów! 
Jeżeli nie doczekamy się spełnienia naszych oczekiwań pozostanie nam tylko „obywatelskie nieposłuszeństwo” dotyczące abona-
mentu. Proponowała je publicznie Partia, która Pana Prezesa rekomendowała. My zrobimy to z bezsilności, z braku innych możli-
wości: z chrześcijanami władze nie zwykły się liczyć. A ponieważ, jak Pan pisze, abonament to „tylko 12% ogólnych wpływów 
TVP” – pewnie nie odczujecie tego Państwo nadmiernie. 
I ja łączę wyrazy szacunku 
 

+Wiesław Mering 

Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

Nie zapłacimy abonamentu - bp Wiesław Mering 
odpowiada prezesowi TVP na list dotyczący Nergala  

XI Dzień Papieski: „Jan Paweł II - Człowiek modlitwy” 

pontyfikacie. W wigilię Dnia Papieskiego  
w Warszawie wręczane są jedne z najbar-
dziej prestiżowych nagród w Kościele Ka-
tolickim – nagrody TOTUS. Dzień Papieski wykracza też poza 
granice Polski. W wymiarze duchowym natomiast Dzień Papieski 
jest przede wszystkim dniem łączności z błogosławionym Janem 
Pawłem II. Odprawiane są Msze św., podczas których słyszymy 
homilie poświęcone Jego nauczaniu. I wreszcie wymiar charyta-
tywny, czyli wezwanie do solidarności z ubogimi. Tego dnia organi-
zowana jest publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie bierze 
udział blisko 100 tys. wolontariuszy z różnych środowisk. Zebrane 
w ten sposób środki przeznaczone są na Fundusz Stypendialny 
Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimna-
zjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. 

My również możemy wesprzeć to Dzieło. Jeśli mamy nadzieję, 
wiarę i miłość, chcemy pomóc i widzimy w tym sens, to pomagaj-
my, tym bardziej, iż związane jest to z Tym, który pokazał nam, jak 
wierzyć, kochać, jak wkroczyć w Nowe Tysiąclecie z Bogiem. 

Pomagając innym, pomagamy również samym sobie. 
Alicja Kluska 

„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy” – to hasło XI Dnia Papieskie-
go, którego obchody zaplanowano w całym kraju na 9 październi-
ka. W tym roku dzień ten będzie okazją do wyrażenia wielkiej 
radości z wyniesienia Papieża Polaka - patrona Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” - na ołtarze. 

Fundacja jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Została powołana 
do życia w 2000 r., ale idea jej powstania narodziła się rok wcze-
śniej, po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski. Jej zadaniem od 
początku było wspieranie młodych ludzi w ich formacji intelektual-
nej i moralnej oraz przygotowywanie do odpowiedzialności za 
nowy czas i nowe tysiąclecie. Fundacja stawia sobie za cel upamięt-
nienie Pontyfikatu Jana Pawła II przez promowanie nauczania Pa-
pieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie 
w dziedzinie edukacji i kultury. 

Dzięki Fundacji wyjątkowy charyzmat i dokonania papieża owo-
cują i procentują poprzez dofinansowywanie zdolnych, ale nieza-
możnych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje talenty. 

Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w kilku wymiarach. Or-
ganizowane w całym kraju seminaria naukowe mają nam przybliżać 
treści nauczania Jana Pawła II oraz poszerzać naszą wiedzę o Jego 
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Panie! Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz... 

Matka Boża Różańcowa 

Świętą. W 1900 r. wstąpiła do Stowarzy-
szenia Sług Katolickich Św. Zyty, które 
skupiało kobiety pracujące jako służące. 
Stowarzyszenie to zapewniało kobietom 
nie tylko opiekę religijną, ale także pomoc 
medyczną i wsparcie materialne w czasie, 
gdy nie miały pracy. Myślała również  
o wstąpieniu do Klasztoru Karmelitanek. 
Od tego zamiaru odwiódł ją spowiednik. 
Wybrała więc zgromadzenie świeckie  
i została tercjarką Franciszkańską. Dzie-
dzictwo duchowe św. Franciszka było 
Anieli bardzo bliskie. Miała trzydzieści 
jeden lat gdy rozpoczęła roczny nowicjat. 
Bardzo sumiennie wykonywała wszelkie 
obowiązki wynikające z przynależności do 
Zakonu. Na uwagę zasługuje jej postawa 
samarytańska podczas I Wojny Świato-
wej. Troszczyła się o rannych żołnierzy. 
Bardzo dużo czasu spędzała w szpitalu 
opiekując się chorymi. Uważała, że bezin-
teresowne wspomaganie cierpiących jest 
kolejnym krokiem zbliżającym ją do Boga.  

Aniela w swoim życiu zaznała wiele 
cierpienia. Była osobą bardzo wrażliwą. 
Od najmłodszych lat bardzo dotkliwie 
odczuwała wszelkie uszczypliwości kiero-
wane pod jej adresem. Oprócz udręk 
duchowych wiele cierpiała fizycznie.  
W wieku dojrzałym odczuwała bóle krzy-
ża, chorowała na gardło, raka żołądka, 
paraliż części ciała, wreszcie gruźlicę. 
Zawsze pokornie akceptowała cierpienie. 
Zaczęła nawet prosić Pana Jezusa, by 
obarczył ją dolegliwościami innych ludzi. 
Gdy usłyszała bluźnierstwa przeciw Panu 
Bogu ze strony człowieka chorego na 
gruźlicę poprosiła Boga, by obarczył ją 
tym nieszczęściem. Niebawem zachoro-
wała, a mężczyzna wyzdrowiał. Podobnie 
było w przypadku studenta pracującego  
w kancelarii jej chlebodawcy. Gdy dotknął 
go paraliż prawej strony ciała, chciał po-
pełnić samobójstwo. Wtedy Aniela do-
znała niedowładu prawej nogi, a młody 
człowiek wyzdrowiał. Później zasłużył się 

9 września tego roku minęło 130 lat od 
narodzin błogosławionej Anieli Salawy. 
Przyszła na świat w podkarpackiej wsi 
Siepraw jako jedenaste dziecko. Po uro-
dzeniu matka wypowiedziała proroctwo, 
że jej córka będzie wiele cierpiała. O tym, 
że dziecko zasłynie świętością, wiedział 
tylko Bóg. Salawowie żyli bardzo skrom-
nie z uprawy sześciu morgów niezbyt 
urodzajnej ziemi. Bywało, że młodsze 
dzieci musiały odejść od stołu zanim zdą-
żyły zaspokoić głód. Mimo wielu zajęć  
w gospodarstwie, rodzina potrafiła zna-
leźć czas na czytanie pobożnych tekstów. 
Matka dobrze znała katechizm i potrafiła 
w przystępny sposób przekazać dzieciom 
zasady wiary. W przypadku Anieli starania 
te trafiały na szczególnie podatny grunt. 
Dziewczynka chętnie odmawiała Różaniec 
i śpiewała pieśni religijne. W wieku ośmiu 
lat wygłosiła zaskakujące wyznanie:  
„O Jezu, nic nie chcę na świecie, tylko 
bym była przy Bogu”. Aniela ukończyła 
dwa lata nauki. Nauczyła się czytać i pisać. 
Była słabego zdrowia i nie mogła praco-
wać na roli. W wieku szesnastu lat, śla-
dem starszej siostry Teresy udała się do 
Krakowa, aby podjąć pracę jako służąca. 
W Sieprawiu stroniła od rozrywek i to-
warzystwa, wolała samotność. Po przyby-
ciu do Krakowa była oszołomiona wido-
kiem elegancko ubranych kobiet i sama 
zaczęła się stroić.  

Gdy miała osiemnaście lat, po krótkiej 
chorobie, niespodziewanie zmarła jej sio-
stra, Teresa. Dla Anieli była to wielka 
tragedia. Siostra była jej opiekunką i prze-
wodniczką duchową. Aniela nie zawsze 
słuchała jej rad i teraz miała wielkie wy-
rzuty. Siostra ganiła jej próżność i marno-
wanie pieniędzy na stroje. Postanowiła, że 
odtąd już nigdy nie zejdzie z drogi wiodą-
cej do Boga. Od czasu śmierci siostry  
każdą wolną chwilę poświęcała sprawom 
religijnym. Często spowiadała się i niemal 
każdego dnia przyjmowała Komunię 

on ojczyźnie 
jako oficer le-
gionów i Woj-
ska Polskiego. 

Wycieńczona 
c h o r o b a m i 
ostatnie cztery 
lata życia spę-
dziła w odoso-
bnieniu w nie-
wielkim miesz-
kaniu przy ulicy 
Radziwiłłowskiej 20 w Krakowie. Kiedyś  
z jej ust usłyszano słowa: „Jednego się 
najwięcej lękam, aby mnie nie opuścił 
zapał do cierpienia”. Ci, którzy ją w tym 
okresie widywali, nie mogli się nadziwić  
z jakim spokojem znosiła cierpienie. 
Zmarła 12 marca 1922 r. Spoczęła na 
cmentarzu Rakowickim. Wkrótce za jej 
przyczyną zaczęto doznawać wielu łask  
i uzdrowień, które oo. Franciszkanie 
skrupulatnie rejestrowali. Kult Anieli Sala-
wy tak się rozwinął, że w 1949 r. posta-
nowiono przenieść jej doczesne szczątki 
do krakowskiego Kościoła oo. Franciszka-
nów. W tym okresie rozpoczęto również 
proces beatyfikacyjny, którego zwieńcze-
niem stało się wyniesienie krakowskiej 
służącej na ołtarze. 13 sierpnia 1991 r. 
została wpisana w poczet błogosławio-
nych przez Jana Pawła II. Na zakończenie 
uroczystości beatyfikacyjnej Ojciec Święty 
zacytował słowa z „Dziennika”, które 
Aniela wypowiedziała do Pana Jezusa: 
„Pragnę, żebyś był tak uwielbiany jak je-
steś wyniszczony (...) Wobec mojej duszy 
Pan Bóg miał zamiary wielkie, stwarzając 
mnie na swój własny obraz”. Staraniem 
Rady Narodowej FZŚ na II Kapitule  
w dniu 11 października 1992 r. ogłoszono 
bł. Anielę Salawę patronką Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich. 

 

siostra Honorata Klimowicz 
FZŚ   

się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył 
ogromne floty, przygotowujące się do star-
cia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na 
niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana 
zmiana wiatru uniemożliwiła manewry mu-
zułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. 
Udało się powstrzymać inwazję Turków na 
Europę. 

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie 
czterech godzinach walki zatopiono sześć-
dziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrę-
tów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy 
chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej zostało ustanowione na pamiąt-
kę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad woj-
skami tureckimi, odniesionego pod Lepanto 
7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II 
pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić  
w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież 
- św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel 
Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się 
wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić 
żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej 
swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł 

27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do 
niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza 
cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień  
7 października wspomnieniem Matki Bożej 
Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie 
w tych kościołach, w których istniały Bractwa 
Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za 
kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione 
pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to 
święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon 
XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej we-
zwanie „Królowo Różańca świętego - módl 
się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by 
w kościołach odmawiano różaniec przez cały 
październik. 

Krystyna Witek 



„Opowieść o św. Maksymilianie” 
 

Książka powstała na podstawie audycji prowadzonych w 
Radiu Niepokalanów przez franciszkanina, o. Paulina Sotow-
skiego.  
Autor, który przez lata zgłębiał przesłanie Świętego, w spo-
sób żywy, przekonujący i niezwykle obrazowy ukazuje po-
szczególne etapy życia o. Maksymiliana: dzieciństwo, okres 
dorastania, formacji, działalności w Krakowie i w Grodnie, 
czasy założenia Niepokalanowa, aż do wojny. Opowiada o 
schyłku życia o. Kolbego i męczeńskiej śmierci, która najdo-
bitniej objawiła jego świętość. Do publikacji dołączone są 
płyty CD, zawierające nagranie audycji przygotowanych i 
prowadzonych przez Autora w Radiu Niepokalanów. 

Z parafialnego sklepiku 
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wiony” (Mk 16,16). Nie ma przyjęcia chrztu 
bez nawrócenia , zmiany dotychczasowego 
życia. Dla człowieka posiadającego Królestwo 
Boże w swoim sercu Bóg jest na pierwszym 
miejscu, ciągle umacnia i pomaga żyć wiarą na 
co dzień. Maryja Niepokalana, jako Matka 
okrywająca nas płaszczem swojej opieki, 
niesie zawsze pomoc. 
Św. Maksymilian gorąco pragnął, aby wszyscy 
ludzie przez wiarę oddawali cześć, chwałę  
i uwielbienie Trójcy Świętej. Chciał, aby każdy 
człowiek starał się na bazie chrztu świętego 
pomagać innym w nawróceniu, zaczynając od 
siebie. 
2. Cud w Kanie Galilejskiej 
Pan Bóg zawsze pomaga człowiekowi. Pomoc 
ta ujawnia się w konkretnym działaniu. Dla św. 
Maksymiliana cud przemiany wody w wino jest 
autentycznym znakiem Bożej pomocy. Słowa 
Matki Najświętszej: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek mój Syn wam powie” (J 2,5) są zachętą do 
wprowadzenia słów w życie. Maryja, wstawia-
jąc się za nowożeńcami, wstawia się za nami, 
bo nas kocha, pragnie naszego szczęścia. Jezus 
mówi : „Miłujcie się wzajemnie, taj jak Ja was 
umiłowałem” (por. J 13,34). „Tylko miłość jest 
twórcza”, aż do oddania życia razem z Chrystu-
sem, naszym Zbawicielem. 
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywa-
nie do nawrócenia 
Jezus Chrystus przystępuje do publicznej dzia-
łalności, nawołując do nawrócenia. 
„I zstępuje Bóg na ziemię, staje się człowiekiem. 
Sam Bóg – Człowiek, Jezus Chrystus, świeci przy-
kładem życia i naucza słowem”.  
Jezus nawołuje do nawrócenia, czyli przemiany 
serca. Św. Maksymilian publiczną działalnością 
naśladuje Chrystusa. Rozpala miłość do Boga  
w rodakach. Wspomaga wszystkich potrzebu-
jących. Rozwija działalność misyjną na Dalekim 
Wschodzie. Wydaje „Rycerza Niepokalanej”, 
aby doprowadzić jak najszybciej wszystkich 
ludzi do Serca Jezusowego przez Serce Maryi 
Niepokalanej. 
4. Przemienienie na górze Tabor 
Św. Maksymilian uważał Przemienienie na gó-
rze Tabor za zapowiedź przyszłej Męki i Cier-
pienia Pana Jezusa. Było to przygotowanie do 
podjęcia Męki Krzyżowej. 

Tajemnice Radosne 
1. Zwiastowanie 
„Skoro na Panu Bogu się oprzemy – olbrzymami 
jesteśmy. Potrafimy się uświęcić”.  
Przy pomocy Matki Niepokalanej św. Maksymi-
lian stał się olbrzymem. Stał się maksymalistą. 
Pójdźmy drogą takich radosnych zwiastowań,  
a zaowocujemy Jezusem. 
2. Nawiedzenie 
„Naszym ideałem jest zdobyć dla Niepokalanej  
i przez Jej ręce cały świat, dusze, które teraz są  
i kiedykolwiek będą- wszystkie razem i każdą  
z osobna!” 
Patron naszych trudnych czasów, św. Maksymi-
lian, za pomocą słowa drukowanego pragnął 
nawiedzić każdy polski dom. A chciał to uczy-
nić jak najszybciej i jak najlepiej. 
I my pójdźmy taką drogą misyjnego nawiedze-
nia, aby ciągle przynosić radość i nadzieję lu-
dziom zrezygnowanym, nieszczęśliwym i pora-
nionym różnymi grzechami. 
3. Narodzenie 
„Dużo rozmawiajmy z Matką Najświętszą,  
z Panem Jezusem, z Aniołem Stróżem”. 
Do nieustannej postawy modlitewnej zachęca 
nas św. Maksymilian, miłośnik modlitwy. 
Pójdźmy drogą modlitwy, a nasz dom stanie się 
Betlejem. Nasz dom rodzinny dzięki modlitwie 
stanie się chlebem i miłością. 
4. Ofiarowanie 
„Możecie ogromnie dużo dobrego i złego zrobić 
swoim przykładem. I dlatego obecnie należy rozpo-
cząć nowe Zycie, nową pracę nad sobą i codzien-
nie należy rozpoczynać je od nowa. Nam trzeba 
bodźców, które by nas pobudzały do pracy. I do-
brze, jeśli jest ich dużo”. 
Czy dawanie dobrego przykładu jest obowiąz-
kiem? Tak. Wszyscy z otoczenia mają prawo 
żądać i chcą dobrego przykładu, a ten, kto nie 
daje dobrego przykładu, grzeszy nie tylko prze-
ciw Panu Bogu, ale i wobec wszystkich bliźnich 
– popełnia więc grzechy cudze. Wciąż odna-
wiajmy się. Tak nauczał św. Maksymilian i tak 
żył. Codziennie ofiarowywał się niebu, dobru, 
samemu Bogu. Pójdźmy taką drogą, a nasze 
życie stanie się ołtarzem i świetlistym drogo-
wskazem. 
5. Znalezienie 
„Święci nic innego nie robili, jak tylko odtwarzali 
życie Pana Jezusa. Im kto więcej odzwierciedlił  
w sobie obraz Zbawiciela, ten tym więcej się  
uświęci”. 
Zatem naśladowanie Pana Jezusa jest naszym 
zadaniem. Tak twierdził św. Maksymilian, który 
wiernie naśladował życie Jezusa i szczególnie 
odnalazł Go na męczeńskiej drodze oświęcim-
skiej Kalwarii. 
I my powróćmy szybko na drogę naszego 
powołania życiowego i odszukajmy Go naj-
pierw w świątyni. On czeka w każdym konfe-
sjonale i na każdym ołtarzu. 
 

Tajemnice Światła 
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba-

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana, Jakuba i wyszedł 
na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd 
Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozma-
wiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się 
oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 
miał dokonać w Jerozolimie” (Łk 9,28-31) 
„Dzieci drogie, pamiętajmy, ze miłość żyje i karmi 
się ofiarami. Dziękujmy Bogu za wewnętrzny 
pokój, za uniesienia miłości, ale nie zapominajmy, 
że to wszystko, choć dobre i piękne, nie jest jednak 
istotą miłości, i bez tego wszystkiego może być 
miłość, i to miłość doskonała. Szczyt jej to stan,  
w którym Pan Jezus mówi na krzyżu: <Boże mój, 
Boże czemuś mnie opuścił?> Bez ofiary nie ma 
miłości”. 
Pozwólmy Niepokalanej rozpalić swe serca 
taką miłością , ze ofiary staną się potrzebą du-
szy. 
5. Ustanowienie Eucharystii 
„Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął 
chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: <To 
jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na 
moją pamiątkę>. Podobne, skończywszy wie-
czerzę, wziął kielich, mówiąc <Ten kielich jest 
Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie 
to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. 
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo 
pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyj-
dzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije 
kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała  
i Krwi Pańskiej>”. (1 Kor 11,23-27) 
„Okres, kiedy Pan Jezus pozostaje w nas pod 
postaciami sakramentalnymi, jest najdroższym 
czasem w całym dniu… Dusza wówczas jest 
żywym tabernakulum, mało powiedzieć taberna-
kulum, jest czymś więcej. Wtedy dusza Pana Jezu-
sa jednoczy się z naszą duszą i staje się duszą 
naszej duszy. Pojąć tego nie możemy, odczuć 
możemy tylko skutki. Ogromnie ważną modlitwą 
jest słuchanie Mszy świętej i adoracja Najświętsze-
go Sakramentu”. 

Różaniec ze św. Maksymilianem 



Bóg w niezliczonej ilości możliwych istot wyobra-
żających różne Jego doskonałości widział też od wie-
ków Istotę ze wszech miar doskonałą, nie pokalaną 
żadną skazą grzechu, odzwierciedlającą Jego przymio-
ty Boże tak wiernie, jak tylko to jest możliwe istocie  
stworzonej. Rozkoszował się tym widokiem i posta-
nowił od wieków powołać Ją do bytu w określonym 
czasie. 

*** 

Stworzywszy aniołów chciał Bóg, by oni dobro-
wolnie złożyli dowód, że pragną zawsze i we wszyst-
kim pełnić Jego wolę. I objawił im tajemnicę wcielenia 
[oraz zapowiedział], że powoła do bytu istotę ludzką, 
złożoną z duszy i ciała, i że tę istotę wyniesie do god-
ności Matki Bożej i stąd będzie Ona ich też Królową 
i Ją czcić także będą. Niezliczone zastępy duchów 
anielskich z radością powitały Tę, którą ich Stwórca 
tak wynieść postanowił, i złożyły pokornie hołd swej 
Pani. Pewna jednak ich część, z Lucyferem na czele, 
nie pomnąc, że wszystko to, czym są i co posiadają, 
od Boga mają, a sami z siebie są zupełnie nicością, 
zbuntowała się i nie chciała się poddać woli Boga. 
Uważały się bowiem za coś dużo wyższego od w cia-
ło przyobleczonej istoty ludzkiej. Hołd podobny wy-
dawał się im poniżeniem ich godności, dały się unieść 
pysze i odmówiły spełnienia woli Boga. 

Spotkała ich za to kara natychmiastowa, wieczna; 
odrzucenie od Boga, piekło. Jako czyste duchy posia-
dały one umysł bystry, toteż czyn ich był całkowicie 
świadomy i dobrowolny, w grzechu ich tkwiły cechy 
grzechu śmiertelnego z całą świadomością popełnio-
nego. Toteż natychmiast z aniołów stali się szatanami 
- na wieki. – I odtąd pamięć na to, że Ta, co się stała 
utwierdzeniem dobrych aniołów i zapewnieniem ich 
wiecznego szczęścia, dla szatanów była kamieniem 
obrazy i przyczyną odrzucenia, przepełniła ich pie-
kielną ku Niej nienawiścią, podobną do nienawiści ku 
Bogu, którego była tak wiernym obrazem. 

 

Maksymilian Kolbe 

 

*** 

Rozpoczyna się miesiąc różańcowy, czas gdy prze-
suwając paciorki myślimy częściej o Tej, która od 
chwili wypowiedzenia swej zgody na BOŻY PLAN - 
Zwiastowania - staje się Matką Odkupiciela, przeży-
wa swe ziemskie życie, aż do Wniebowzięcia, by być 
Ukoronowaną na Królową Nieba i Ziemi.  

Stając się Matką Chrystusa – Głowy Kościoła, zo-
staje dana nam jako Matka, która wszystko rozu-
mie…  

Niech każde „Zdrowaś Maryjo…” wypowiadane  
z wiarą przyniesie ukojenie w naszych lękach, zranie-
niach czy smutkach, bo Ona żyjąc w ludzkim ciele 
doświadczała różnych stanów, które jednak nie ode-
brały Jej zaufania do Pana Boga i w końcu pozwoliły 
odebrać wieniec chwały. 

Małgorzata Kamińska 

Rady św. Maksymiliana 
Niepokalana przed przyjściem na świat 

XVI DNI ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 
9-16 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

9 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA) 

Bazylika Mniejsza pw. WNMP 

1600 Koncert „Maksymilian i Jego Miłość - Ave Maria  
 w twórczości różnych kompozytorów”  
 w wykonaniu uczniów PSM w Zduńskiej Woli 

10 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 

Bazylika Mniejsza pw. WNMP 

1100 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem  
 ks. Biskupa Stanisława Gębickiego 

1200 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Maksymiliana 
 Marii Kolbego 

1215 Przemarsz na cmentarz przy ul. Łaskiej 

1230 Złożenie kwiatów na cmentarzu pod tablicą Założy-
 ciela Miasta – Stefana Prawdzic Złotnickiego 

11 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 

Ośrodek Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego,  
ul. Kościelna 20 

1600 Otwarcie wystawy prac plastycznych pt. „Idea Św. 
 Maksymiliana w świecie współczesnym” autorstwa 
 uczniów szkół plastycznych w Polsce. 

TV Kablowa ZW MEDIA 

1800 Emisja filmu pt. „Życie za Życie” Krzysztofa  
 Zanussiego 

13 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) 

Bazylika Mniejsza pw. WNMP 

1000 Msza Święta z udziałem młodzieży ze szkół gimnazjal-
 nych i ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Woli 

Ośrodek Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 

1200 Panel dyskusyjny dla uczniów szkół średnich nt. 

 „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA DUCHOWE – 
 sekty, horoskopy” (Andrzej Wronka) 

15 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 

Ośrodek Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 

1000  VI Otwarty Turniej Szachowy  
 pt. „Święty Maksymilian też grał w szachy” 
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Muzeum - Dom Urodzenia  

św. Maksymiliana Marii Kolbego 
 

Czynne od wtorku do niedzieli 

od 10.00 do 16.00 (MAJ - WRZESIEŃ) 

od 10.00 do 14.00 (PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ) 
 

Możliwość zwiedzenia Muzeum w innym terminie  

po uprzednim uzgodnieniu 

tel. 518 014 880  

tel. 518 014 879 



1. Dzisiejsze ofiary zbierane w świątyni w całości przekazujemy na cele charytatywne. 

2. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, od niedzieli do piątku o godz. 17.30, a w sobotę 

po Mszy świętej o godz. 7.00. Na Różaniec w kaplicy w Czechach zapraszamy w środy i piątki o godz. 17.00. Dzie-

ci zapraszamy na nabożeństwa szczególnie w poniedziałki, środy i piątki. 

3. Rozpoczynamy XVI Dni św. Maksymiliana, Patrona Miasta. Na plakatach przy Bazylice znajdziemy szczegółowy pro-

gram całego tygodnia. 

4. Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam zaprasza dziś o godz. 16.00 na spotkanie do Ośrodka Pamięci św. 

Maksymiliana. 

5. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania w piątek od godz. 

6.30 do 9.30 oraz od 15.30 do 18.30. O godz. 9.00 i 16.00 będą odprawione nabożeństwa Eucharystyczne. Na 

mszę świętą w kaplicy w Czechach zapraszamy o godz. 17.00. 

6. Gościmy w naszej Bazylice relikwie bł. Anieli Salawy, Patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Za-

chęcamy do uczczenia relikwii naszej błogosławionej Rodaczki. We wtorek 4 października podczas Mszy świętej  

o godz. 18.00 Franciszkański Zakon Świeckich będzie przeżywać uroczystość przyjęcia nowych członków w poczet 

nowicjuszy oraz ponowienia rocznych ślubów. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość. 

7. Zapraszamy dziś asystę na nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.30, po którym, ze względu na I niedzielę miesiąca 

odprawiona zostanie procesja Eucharystyczna, a po procesji sprawowana będzie Msza święta. 

8. Dziś także o godz. 13.00 na ulicy Dąbrowskiego 7 Stowarzyszenie „Chrobry I” przygotowuje uroczystość poświę-

cenia tablicy pamiątkowej poświęconej zduńskowolanom walczącym w Powstaniu Warszawskim oraz widowisko 

historyczne. O godz. 12.00 w naszej Bazylice będzie sprawowana Msza święta w intencji poległych Powstańców. 

Szczegóły uroczystości znajdziemy na plakatach. 

9. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać kolejną już „Niedzielę Papieską”. Przed świątyniami zbierane będą do 

puszek ofiary, przeznaczone na fundusz stypendialny dla młodzieży z ubogich środowisk. Prosimy o hojne wsparcie 

tej zbiórki. 

10. Dzieci i młodzież zapraszamy na cotygodniowe spotkania formacyjne Ruchu Światło-Życie, w poniedziałki o godz. 

19.00 w salce. Pierwsze spotkanie 10 października. 

11. Zbliżają się dni modlitw za zmarłych. Pomyślmy o uporządkowaniu grobów naszych najbliższych i o modlitwie 

w ich intencji. Modlitwy wypominkowe można zamawiać w kancelarii parafialnej. Bardzo prosimy, by kartek z wy-

pominkami nie wrzucać na tacę podczas zbierania kolekty, ale przekazać je kapłanom w zakrystii lub w kancelarii. 

12. Zamontowany został nowy, podświetlany witraż z wizerunkiem św. Maksymiliana na frontonie Bazyliki. Dziękujemy 

fundatorom okna witrażowego, państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Witaszczykom. Dziękujemy także za wszystkie ofia-

ry składane na potrzeby naszej Bazyliki. 

13. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego oraz parafialnego Głosu Maksymilianowego. Polecamy także Gościa 

Niedzielnego oraz kalendarze na 2012 rok. 

14. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Wiktor Jagielski, Jadwiga Wojtczak, Krystyna Kowal-

czyk, Wanda Krystyniak. Rodzinom i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bli-

skich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek ...... 

15. W modlitwie różańcowej możemy wypraszać wiele łask dla Kościoła, świata i samych siebie. Życzymy wszystkim 

parafianom i gościom, aby przez Różaniec doświadczali miłości Boga i opieki Matki Najświętszej. Szczęść Boże.  

Przygotował: ks. dr Dariusz Kaliński—proboszcz 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE — Niedziela, 2 października 2011 roku 

Głos Maksymilianowy — Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20, www.bazylika.dl.pl 

REDAKCJA  ks. R. Działak, M. i M. Kamińscy, D. Kaczmarek, M. Kubiak, H. Klimowicz, A. Kluska, K. Witek 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA WIECZÓR POEZJI 

MACIEJA FENDORA 
młodego zduńskowolskiego poety, od dzieciństwa przykutego do łóżka,  

zmarłego w lipcu 2011 r. w wieku 24 lat 
 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ, 8 PAŹDZIERNIKA 2011 R.  

O GODZ. 16.00 

W OŚRODKU PAMIĘCI ŚW. MAKSYMILIANA 
Prezentacji wierszy towarzyszyć będzie występ kwartetu smyczkowego „Primavera” 

W trakcie wieczoru możliwe będzie zakupienie tomiku poezji „Krzyk serca” 

GDZIEKOLWIEK JESTEŚ, BÓG SZUKAGDZIEKOLWIEK JESTEŚ, BÓG SZUKAGDZIEKOLWIEK JESTEŚ, BÓG SZUKA   

CIEBIECIEBIECIEBIE   
Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, doświadczyć Boga 

 i spotkać drugiego człowieka, to... 
ZAPRASZAMY 

NA COTYGODNIOWE SPOTKANIA FORMACYJNE 

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

w poniedziałki o godz. 19.00  
w salce przy parafii Wniebowzięcia NMP  

(Zduńska Wola, ul. Kościelna 20) 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 października 


