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Z kalendarza liturgicznego 

Słowo na niedzielę  
rozważa ks. Krzysztof Kowal 

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. 
 

Jezus nie dał się sprowokować, w ogóle nie zajął stanowiska w tej sprawie. Jezus przyszedł po 
to, by człowiekowi ukazać źródło grzechu: serce. To należy oddać Bogu! Co się stanie z czło-
wiekiem, który zaniedbał podatek sumienia należny Bogu w okienku konfesjonału? Jeśli rzeczą 
konieczną jest nieustanne porządkowanie naszych relacji z państwem, to tym bardziej z pań-
stwem Boga! Mamy obowiązek składania „denara” Bogu. 
Ureguluj zadłużenia sumienia: 
- denar przebaczenia, gdyż umiemy prosić o przebaczenie Boga, ale na prośby bliźnich jeste-
śmy głusi i dusimy ich zawiścią (Mt 18,28); 
- denar pracy nad rozwojem powołania, jakim zostaliśmy wszyscy obdarowani, bez względu na czas  
nawrócenia (Mt 20,13); 
- denar dzielenia się mądrością słowa jak chlebem, nawet gdy jest za późno i nie mamy nic do ofiarowania  
innym oprócz Bożych słów i modlitwy (Mk 6,37); 
- denar nieżałowania niczego w miłowaniu Jezusa, wzorem Marii, która nie żałowała nie tylko naczynia alaba-
strowego, ale zapewne i swego alabastrowego życia dla chwały Chrystusa (Mk 14,5); 
- denar wyrzeczenia się wszelkiej magii i każdego rodzaju okultyzmu, nawet jeśliby miały pozór medycznego 
omamienia (Dz 19,19); 
- denar miłosierdzia, ulitowania się nad nieszczęściem innych, którzy zabłądzili w drodze do Niebieskiego  
Jeruzalem (Łk 10,35; Ap 6,6).  
Oto podatek dla osoby prowadzącej samodzielnie działalność zbawczą! 

„Będziesz miłował Pana Boga swego…, będziesz miłował swego bliźniego…” 
 

Co naprawdę jest moim „przykazaniem”, które mnie motywuje? 
Czy Bóg jest twoją pasją? 
Święty Jakub zapisał: „Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy”. 
Bezcenna Biblia Gutenberga, zamknięta w gablocie w muzeum, jest jednak mniej wartościowa niż ta wyświech-
tana, z której codziennie odczytuję Słowo Boga, mając możliwość jej otwierania. 
Ludzie poświęcają mnóstwo energii na to, by rozwinąć swoje uzdolnienia, marzenia i plany. Wszystko to staje 
się dla nich osobistym „przykazaniem”. 
Lekarz pogłębia swoją wiedzę, umiejętności i niezmordowanie pracuje nad tym, by stać się specjalistą. Czy  
jednak bardziej będzie mu zależało, by swymi umiejętnościami służyć bliźnim, czy na tym, by mieć opinię  
specjalisty, a także skorzystać z wyższych wynagrodzeń? 
Osoba duchowna zaangażuje się w rozwój duchowy, bo pragnie dojść do święceń. Ale czy dlatego chce to 
osiągnąć, bo zależy jej całkowicie na przyjaźni Boga? 
Naukowiec próbuje rozwiązać zawiłe kwestie, ale czy jego „przykazaniem” jest dobro bliźniego, czy osobista  
ambicja? Można każdą pasję uczynić swoistą interpretacją  
przykazania. 
Co naprawdę jest moim „przykazaniem”, które mnie motywuje? 
Ludzie ze swoich zainteresowań, uzdolnień, ambicji, talentów 
czynią najważniejsze „przykazanie”. A tymczasem właśnie najważ-
niejsze przykazanie powinno być pasją, ambicją i zainteresowa-
niem człowieka. A najważniejsze jest miłować Boga i bliźniego! 

Wtorek 18 października 

Święto św. Łukasza Ewangelisty 

Piątek 28 października 

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
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„Niesienie 
wszystkim orę-
dzia Ewangelii 
jest najcenniej-
szą posługą, 
jaką Kościół 
może dać ludz-
kości i każdej 
osobie poszu-
kującej pełni 
życia” - napisał 
Benedykt XVI  
w orędziu na 

tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, 
przypadający 23 października. Papież 
podkreślił także, że nieustanne głosze-
nie Ewangelii ożywia Kościół i odnawia 
jego metody duszpasterskie. 

W swoim orędziu Benedykt XVI 
przypomina, że „wszyscy ochrzczeni 
odpowiedzialni są za działalność 
misyjną, może ona jednak być sku-
teczna wtedy jedynie, gdy nastąpi 
gruntowne nawrócenie osobiste, 
wspólnotowe i duszpasterskie”. 

W orędziu czytamy też, że 
„świadomość powołania do głosze-
nia Ewangelii mobilizuje nie tylko 
pojedynczych wiernych, ale całe 
wspólnoty diecezjalne i parafialne 
do integralnej odnowy i coraz więk-
szego otwierania się na współpracę 
misyjną między Kościołami, by krze-
wić przepowiadanie Ewangelii w 
sercu każdej osoby, każdego naro-
du, kultury, rasy, narodowości, na 
każdej szerokości geograficznej”. 

23 października rozpoczyna się Światowy Tydzień Misyjny 

Generał Zakonu Ojców Kamilianów w 1978 roku zaproponował Polskiej 
Prowincji otwarcie placówki misyjnej na Madagaskarze. 21 grudnia 1980 r. 
na Madagaskar przyleciała pierwsza dwójka misjonarzy, a wśród nich nasz 
parafianin o. Zbigniew Musielak. 

Od 1 października 2008 r. o. Zbigniew rozpoczął posługę w jednym z naj-
słynniejszych Sanktuariów Maryjnych – w Lourdes we Francji.  
 

Inni misjonarze: ks. dr Jan Salamon – Rektor WSD w Pińsku na Białorusi;  

ks. Piotr Dudek przebywający w Kanadzie. 
 

Małgorzata Kamińska 

Zduńskowolanie na misjach 

wyjadą do krajów misyjnych w Afry-
ce, Azji i Ameryce Południowej.  

 

*** 

Wśród kandyda-
tów jest również 
znany nam ks. 
Józef Przybysz, 
który przygoto-
wuje się do wy-
jazdu do Argen-
tyny. Zapytaliśmy 
telefonicznie, jak 
kształtowało się 
jego powołanie 
misyjne:  

Małgorzata Kamińska: Księże 
Józefie, proszę opowiedzieć o swoim 
powołaniu do służby misyjnej…  

Ks. Józef Przybysz: Myśli były już 
od bardzo dawna, jako młody chłopak 
w szkole średniej myślałem o misjach, 
później było Seminarium diecezjalne  
i kiedyś planowałem wyjechać na mi-
sje… Muszę jednak przyznać, że już 
jako kapłan odkładałem decyzję tro-
chę jak Jonasz, ciągle myślałem, że 
jeszcze nie teraz, może kiedyś in-
dziej… 

MK: Musiały dojrzeć te decyzje? 
Ks. JP: Tak, pięć lat temu byłem już 

blisko podjęcia decyzji, ale z perspek-
tywy czasu widzę, że dobrze się stało, 
że jej nie podjąłem, bo na rekolek-
cjach kapłańskich poznałem Ruch 
Światło-Życie, za co Panu Bogu dzię-
kuję, bo jest to dla mnie bogactwo  
z którym mogę wyjechać. I teraz 
wiem jak mam pracować. Dziś dzięku-
ję Panu Bogu, że czekałem nie lat pięć, 
ale dziesięć. 

MK: W końcu jednak decyzja doj-
rzała? 

Ks. JP: Tak, Pan Bóg posłużył się 

Świat potrzebuje Boga. Wolą zaś 
Boga jest, aby to ludzie zanieśli Go 
swoim braciom i siostrom. Dlatego 
właśnie powołuje misjonarzy.  

Misje to odpowiedź na wezwanie 
Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem  
z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,19n). 

Pan Bóg powołuje misjonarzy spo-
śród duchowieństwa diecezjalnego, 
zakonnego, osób konsekrowanych,  
a także ludzi świeckich. Wszyscy jed-
nak, niezależnie od stanu, muszą zda-
wać sobie sprawę, że stając się misjo-
narzami poddają się działaniu Ducha 
Świętego, który tchnie, kędy chce, nie 
tylko tam, gdzie sobie człowiek wy-
marzy. Poddanie się woli Bożej i woli 
Kościoła to podstawowy warunek, by 
zostać misjonarzem! 

6 września w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie roku formacyjne-
go. Mszę Świętą celebrował ks. bp 
Wiktor Skworc. Przewodniczący Ko-
misji Episkopatu Polski ds. Misji mówił 
o istocie przygotowania duchowego, 
które zaczynają przyszli misjonarze. 
Podkreślił, że wiara i misja idą w pa-
rze: „Im silniejsza i głębsza jest wiara, 
tym mocniej odczuwamy potrzebę 
przekazywania jej, dzielenia się nią, 
dawania o niej świadectwa”. Wykład 
inauguracyjny pt. „Święty Maksymi-
lian - święty misjonarz” poprowa-
dził O. Paulin W. Sotowski  
OFMConv.  

W tym roku do wyjazdu na misje 
przygotowują się 23 osoby: 14 kapła-
nów i 9 sióstr zakonnych. Kandydaci 

Orędzie Benedykta XVI  
na Światowy Dzień  
Misyjny 2011 

Biskupem argentyńskim Orionistą, 
który był w Zduńskiej Woli i spotkał 
się z naszym Biskupem włocławskim, 
prosząc go o wsparcie i o nowych 
kapłanów. Gdy ksiądz Biskup przeka-
zał nam, kapłanom, tę wiadomość, 
odebrałem ją bardzo osobiście, uwa-
żając, że jest skierowana wprost do 
mnie, gdyż od wielu już lat Argentyna 
była bliska mojemu sercu. Zgłosiłem 
się do Księdza Biskupa, który udzielił 
mi swego błogosławieństwa. 

MK: Jaki język musi Ksiądz poznać  
i jak przebiegają przygotowania? 

Ks. JP: Przez rok będę się tu przy-
gotowywał, uczę się codziennie języka 
hiszpańskiego, mamy również misjolo-
gię, konferencje ascetyczne, każdy  
z nas objęty jest duchową opieką. 

MK: Dziękuję za rozmowę. Życzy-
my błogosławieństwa Bożego na dro-
dze misyjnej. Szczęść Boże! 

Pomóż polskim misjonarzom - akcja SMS w roku 2011 

wyślij SMS o treści MISJE na numer 72032 
koszt 2 zł + VAT 
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Chrześcijanie - brońmy się! Pasterze - brońcie Kościoła! 
Homilia bpa Wiesława Meringa na zakończenie Jubileuszu konsekracji Katedry we Włocławku (fragmenty) 

tych spraw, problemów, twierdzeń 
religii, ale nie odnoszą się do siebie  
z nienawiścią. U nas tak się jakoś 
dziwnie porobiło, że stworzyła się 
grupa ludzi, która uważa, że lepiej 
rozumie chrześcijaństwo, lepiej niż 
Papież, lepiej niż biskup, lepiej niż 
ksiądz, lepiej niż „moherowy” chrze-
ścijanin. Mojemu księdzu kapelanowi 
powiedziałem ostatnio, że chciałbym, 
aby mi uszył moherowy biret na znak 
solidarności i szacunku dla ludzi,  
o których mówi się z lekceważe-
niem, używając tego właśnie słowa. 

Kryzys w Kościele - może dlate-
go nam nie pokazano Benedykta 
XVI, że powiedział otwarcie i spo-
kojnie: „Kryzys w Kościele zawsze 
jest ten sam od początku do końca 
świata”. Chcę pocieszyć wszystkich 
tych, którzy walkę z Kościołem uczy-
nili sprawą dla siebie najważniejszą: 
„do końca świata”, bo to jest kryzys 
wiary, w tym sercu, w moim i w ser-
cu moich słuchaczy, w sercu człowie-
ka. To jest jedyny kryzys Kościoła, że 
ta wiara jest za słaba, jest byle jaka, 
że ona szybko wątpi, że nie opiera 
się na Chrystusie, który jest Skałą. 
To jest kryzys Kościoła. Z tym i o to 
musimy walczyć, żeby wiara w nas 
była świeża, silna, pewna, żebyśmy 
byli dumni z naszej przynależności do 
Chrystusa. 

Brońcie krzyża! Pamiętacie, kto 
to powiedział? To ten, którego dzi-
siaj wspominamy. Brońcie krzyża! 
Jeżeli mamy bronić, to widocznie 
Ojciec Święty Jan Paweł II doskonale 
widział, że ten krzyż jest zagrożony. 
Nie umieliśmy wyjść godnie w spra-
wie obrony krzyża, nie umieliśmy 
wtedy jako Naród, także jako chrze-
ścijanie, jako Kościół, właściwie się 
zachować. Byle jakie to chrześcijań-
stwo, kiedy nie przejmuję się tym, że 
Biblię nazywa się... i tu się zatrzy-
mam, bo nie wypada mi użyć okre-
śleń, którymi posłużył się nasz 
„wielki” artysta, czyli Nergal (dodaję 
na wszelki wypadek, bo tych arty-
stów mamy dużo więcej). Jedni uwa-
żają, że szczytem sztuki jest powiesić 
genitalia na krzyżu, inni właśnie, że 
podrzeć to, co jest dla chrześcijan 
święte, jeszcze inni miewają różne 
inne pomysły, ale trochę szkoda na 
to czasu, żeby tutaj to przypominać. 
Dla mnie taka artystyczna ekspresja 
to jest po prostu coś prymitywnego  
i niskiego. Ileż trzeba takiego prymi-
tywizmu i takiego tupetu, żeby uwa-
żać tego typu działalność za coś mą-
drego, coś twórczego. Ile trzeba tu-
petu, żeby będąc człowiekiem wy-

„Finis co-
ronat opus”. 
Właśnie do-
biegliśmy do 
celu. Nasze 
jubileuszowe 
dzieło miało 
być hymnem, 
jaki chcemy 
w y ś p i e w a ć 
Bogu Stwór-
cy, Bogu, na-
szemu Panu, 

Bogu, którego chcemy czcić i które-
mu chcemy pozostać wierni niezależ-
nie od tego, czy się to komuś podo-
ba, czy nie. Bo On dla nas, chrześci-
jan, jest wartością największą, Jemu 
chcemy służyć, Jemu chcemy być 
wierni do końca swoich dni. Dzięku-
jemy Bogu za tę świątynię, dziękuje-
my Bogu za jej historię, a zwłaszcza 
za ludzi, których w swojej niedości-
głej Opatrzności powoływał, aby wy-
pełniali ją swoją służbą, swoją pracą, 
swoją pobożnością, swoją świętością, 
swoim dojrzewaniem ku świętości. 

Siostra Faustyna - rzadko koja-
rzy się ją w Polsce z Kościołem wło-
cławskim, a przecież połowę swoje-
go życia spędziła w tej diecezji, tu 
wzrastała, tutaj rosła, tu dojrzewała 
jej wiara - w Kościele włocławskim.  
I potem dopiero Bóg wybrał ją, aby 
stała się Jego posłańcem, aby głosiła 
Jego miłosierdzie, aby zwiastowała 
czy przypomniała tę prawdę, na któ-
rą tak bardzo czeka cały świat. 
Wspominamy także Ojca Maksy-
miliana, bo on również na terenie 
Kościoła włocławskiego urodził się, 
wzrastał, został ochrzczony, potem 
przyjął sakrament bierzmowania i też 
oczywiście został posłany w świat, 
ale korzenie, początki tej wiary 
otrzymał w Zduńskiej Woli. Domy 
rodzinne tych dwojga świętych: św. 
Maksymiliana i św. Siostry Faustyny, 
stojące do dzisiaj, są dla każdego, kto 
je nawiedzi, źródłem wielu refleksji  
i wielu dobrych postanowień. Chwa-
ła Jezusowi za świętych związanych  
z włocławskim Kościołem, za świę-
tość, czyli przyjaźń z Bogiem, bo nie 
da się tego powiedzieć inaczej, za 
przyjaźń wierną i świadomą.  

W naszym kraju w ogóle nie 
wypada mówić o religii. Jak byłem 
zdumiony, kiedy pierwszy raz poje-
chałem do Francji i zetknąłem się 
tam z młodymi ludźmi. Dla nich roz-
mowa o religii jest czymś natural-
nym, jest czymś, co wymaga refleksji, 
czymś, czym trzeba się dzielić. Oni 
się sprzeczają o rozumienie rozmai-

kształconym, publicznie przed Polską 
powiedzieć: „Ja też mam ochotę po-
rwać Biblię”. Niech porwie zdjęcie, 
fotografię swojej matki, list swojego 
ojca, niech go podepcze na oczach 
ludzi, to wtedy zrozumie, czy tak być 
powinno. 

„Pasterz niech będzie roztrop-
ny w milczeniu, a pożyteczny  
w mówieniu. Nieroztropne milcze-
nie pozostawia w błędzie tych, któ-
rzy mogliby poznać prawdę. Nieroz-
ważni pasterze w obawie przed utra-
tą ludzkich względów często po-
wstrzymują się od otwartego głosze-
nia tego, co jest słuszne”. Nie chcę 
mieć takiego grzechu na sumieniu. 
„Nie strzegą owczarni, ale postępują 
jak najemnicy, uciekając w obliczu 
nadchodzącego wilka i zasłaniając się 
milczeniem”. Pamiętacie to powie-
dzenie Ojca Świętego Benedykta 
XVI, kiedy rozpoczynał swoje urzę-
dowanie: „Módlcie się za mnie, abym 
nie uciekał z obawy przed wilkami”. 
Nic to, że będą wskazywali palcami, 
że będą próbowali obrzucić najroz-
maitszymi kalumniami, kłamstwami. 
To bardzo łatwe. Dzisiaj rozwój me-
diów jest taki, że wolno wygłosić 
każdą tezę bez żadnej odpowiedzial-
ności. Trzeba liczyć się ze wszystkim. 
Pan karci milczących pasterzy przez 
proroka: „To nieme psy, niezdolne, 
by zaszczekać”. 

Widzę chrześcijan „zaczadzo-
nych” nie swoją grupą współwy-
znawców, tylko „zaczadzonych” libe-
ralizmem, ateizmem - tylko swoimi 
w s p ó ł w y z n a w c a m i  n i e  s ą 
„zaczadzeni”. Więcej myślą o tym, 
jak podobać się ludziom spoza Ko-
ścioła niż tym, którzy są w Kościele. 
Ateistów opublikują natychmiast, 
poprą, pochwalą, ale swoich, choć 
niekoniecznie o wszystkich sprawach 
myślących tak samo, z pewnością nie. 
To jest wybiórcza tolerancja. To jest 
wybiórcze zainteresowanie. Naj-
pierw, zanim będziemy rozmawiali  
z innymi, powinniśmy poznać, zrozu-
mieć i ukochać własną wspólnotę,  
z której pochodzimy, żeby potem 
dopiero dawać dobro innym. Uko-
chać Kościół z całym jego dziedzic-
twem, z całą jego różnorodnością,  
z jego liturgią. Mówią mi czasem na 
Zachodzie: „Wy tylko umiecie Litur-
gię sprawować w Polsce” i nie widzą, 
że Liturgia prowadzi człowieka  
w stronę lepszego, bardziej godziwe-
go życia, że ona nie jest celem sa-
mym w sobie.  

 

Całość na www.diecezja.wloclawek.pl 
Tytuł pochodzi od Redakcji 
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nam czekać, to dlatego, że uwalniamy się 
wtedy od największej pokusy - zadowolenia  
z siebie i odtrącenia Go. Ciągle musimy się 
godzić ze swoją słabością i na nowo opierać 
się na Jezusie. 
5. Śmierć na krzyżu 
Nie to jest największym nieszczęściem, że 
upadamy, ale że nie potrafimy się od razu 
podnieść. Grzechy wynikające z naszej słabo-
ści są z woli Bożej jakoś dopuszczone, bo 
Pan oczekuje od nas, byśmy nie próbowali 
sami się zbawiać, ale wierząc w moc Jego 
śmierci, przez ufność korzystali z Jego zba-
wienia. 
 

Tajemnice chwalebne 
 

1. Zmartwychwstanie 
Jest światło życia i światło śmierci. Nasza 
skażona natura potrafi wytwarzać światło, 
które powołuje się na wolę Bożą, gdy chce 
osiągnąć swój cel. To jest najniebezpieczniej-
sza pokusa. Światło, które otrzymujemy za 
pośrednictwem Słowa Bożego, jest tym, do 
czego mamy lgnąć całą osobą. Kto przylgnął 
do Słowa Bożego, posiadł życie wieczne. 
2. Wniebowstąpienie 
Niebo to nowe stworzenie. Pan Bóg ma dla 
nas wielki plan. I nieraz dopuszcza zawieru-
chę, wszystko wywraca. Wtedy stajemy  
w obliczu innych perspektyw, odkrywamy 
marność wszystkiego i błogosławimy Boga za 
wyrwanie nas z małej stabilizacji - tej najbar-
dziej niebezpiecznej niewoli. Przekonujemy 

Tajemnice bolesne 
 

1. Modlitwa w Ogrójcu 
Dobra modlitwa musi mieć dwa przymioty: 
musi być najpierw dogłębnie pokorna i bez-
pretensjonalna. Musi opierać się na przeko-
naniu, że wszystko jest łaską, której jesteśmy 
absolutnie niegodni. Drugi przymiot - to 
bezwzględne poddanie się woli Bożej  
z całkowitą i szczerą rezygnacją ze swej woli. 
2. Biczowanie 
Żaden człowiek nie może sprawiedliwie osą-
dzić bliźniego, bo pod sąd podpadają tylko 
zmarnowane łaski, a te zna jeden Bóg. Czy 
wiemy, ile bliźni wkłada wysiłku w opanowa-
nie swych wad, jak boleje nad swą niemocą? 
Pozostaje nam nieustanne obejmowanie 
miłością każdego takim, jakim jest. Poznanie 
własnej niemocy pozwala zrozumieć  
bliźniego. 
3. Cierniem ukoronowanie 
Największy grzech nas, chrześcijan, katoli-
ków, członków Mistycznego Ciała Chrystusa 
- Kościoła, to ten, że każdy z nas zamyka się 
w swoim małym świecie, wytacza ze swojej 
świadomości sprawy dobra ogólnego, sprawy 
braci, Kościoła, narodu i myśli: „Niech się 
inni o to martwią”. 
4. Dźwiganie krzyża 
Jarzmem, które Jezus wziął na siebie, jeste-
śmy my. On znosi nas łagodnie i w pokorze, 
poniósł na krzyż nasze grzechy. Jezus może 
uzdrowić nas w jednej chwili. A jeśli każe 

się, że to wyrwanie 
jest największym 
dobrodziejstwem 
Boga. 
3. Zesłanie Du-
cha Świętego 
Nie mogę zrobić 
niczego, by być 
godnym Boga. To stwierdzenie musi być 
wolne od smutku, bo to nasza pycha się 
smuci. Dlatego prosząc Ducha Świętego  
o światło dla poznania siebie, prośmy o po-
korę - byśmy zgodzili się na siebie bez buntu 
i miotania się i ufnie oddali się w ręce  
Zbawiciela. 
4. Wniebowzięcie 
Nasza wieczność będzie zależała od tego, czy 
oddamy to życie z miłości ku Bogu  
i braciom, czy też oddamy je z konieczności, 
poddani nieubłaganemu prawu śmierci,  
z jakąś rozpaczą, starając się kurczowo to 
życie zatrzymać. Prośmy Maryję, naszą Matkę 
i Pośredniczkę, o łaskę takiego oddania życia. 
5. Ukoronowanie 
Jesteśmy wezwani do królestwa miłości. 
Maryja jest dla nas przykładem, jak powinni-
śmy swoje życie i wszystkie wydarzenia prze-
żywać w świetle Bożych planów. Trzeba być 
cierpliwym i pokornym, zostawić Bogu czas, 
nie wymuszać gwałtownych przemian  
w swoim życiu. Bóg myśli o nas  
z miłością, Bóg myśli o nas dobrze, chce 
naszego szczęścia. 

Różaniec ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim 

dze kolejnego franciszkanina, o. Juliusza, 
kapelana posługującego w szpitalu im. Ko-
pernika w Łodzi oraz animatorów z Odno-
wy w Duchu Świętym. Codziennie uczest-
niczyłam we Mszy Świętej. Leczenie, modli-
twa i codzienne słowa o. Juliusza, dające 
otuchę i nadzieję na wyzdrowienie sprawiły, 
że mój stan zdrowia zaczął się poprawiać.  

W maju nie było śladu po nowotworze. 
Po powrocie do domu otrzymałam zapro-
szenie, zachęcające do wzięcia udziału  
w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, 
które trwało 6 tygodni i odbywało się  
w oparciu o podręczniki o. Józefa Kozłow-
skiego. W czasie tych rekolekcji usłyszałam 
w duszy głos Pana: „Pójdź za mną!” Jednak 
po zakończeniu seminarium zastanawiałam 
się w jaki sposób. W sercu pojawiło się 
ogromne pragnienie Boga. Coraz częściej  
o Nim mówiłam w pracy i w domu, a Pan 
Bóg stawiał na mojej drodze ludzi  
i sytuacje, gdy mogłam odpowiadać słowami 
z Ewangelii. Słuchając Radia Maryja w ko-
munikatach usłyszałam: „Jutro rodzina Ra-
dia Maryja będzie gościła w Zduńskiej Woli 
w kościele pw. WNMP”. Postanowiłam, że 
muszę koniecznie pojechać, to tylko 20 km.  

Zaprosiłam dwie przyjaciółki. Świątynia 
była wypełniona po brzegi, udało mi się 
znaleźć miejsca blisko ołtarza. Okazało się, 
że zajęłam miejsce obok sióstr z Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich z Torunia.  

Pracowałam jako nauczycielka w wiejskiej 
szkole. Był to mój wymarzony zawód. Czu-
łam, że spełniam się w tym zawodzie i że 
wybrałam właściwą drogę. Jednak już  
w pierwszych latach pracy w szkole pojawił 
się jakiś niedosyt. Nie wiedziałam jednak, 
czego tak naprawdę szukam. Zaczęłam 
chorować, trzeba było stosować leczenie  
w warunkach szpitalnych. W moim sercu 
pojawił się niepokój, zadawałam sobie pyta-
nie – gdzie jest moje miejsce? Sięgałam wte-
dy po modlitewnik i zatapiałam się w modli-
twie. W jednej z gazet przeczytałam artykuł  
o Medjugorie i pojawiło się wielkie pragnie-
nie odwiedzenia tego miejsca.  

Rok później tygodniowy pobyt w Medju-
gorie z młodzieżą zmienił moje życie.  
W czasie pielgrzymki towarzyszyło mi nie-
samowite uczucie bliskości Matki Bożej.  
W świątyni przy Górze Objawień spotka-
łam Ojców Franciszkanów. Jeden z nich 
powiedział, że każdy kto tu przybywa, zo-
stał wezwany przez Matkę Bożą. Od tej 
chwili zaczęłam codziennie odmawiać róża-
niec i nie rozstawałam się z nim. Po przy-
jeździe do domu okazało się, że jestem 
bardzo ciężko chora. Diagnoza lekarska 
zabrzmiała jak wyrok – nowotwór złośliwy. 
Kilka miesięcy spędziłam w szpitalu na on-
kologii, zastosowano leczenie, które bardzo 
wyczerpało moje siły fizyczne i psychiczne. 
Wówczas Pan Bóg postawił na mojej dro-

W mym sercu pojawiło się pragnienie: 
„Panie ja też chcę Ci tak służyć, ale gdzie 
mam go szukać?” W czasie Mszy Św. słyszę 
słowa: „Dary składają Franciszkanie Świeccy 
ze Wspólnoty w Zduńskiej Woli”. Serce 
zabiło mi mocniej, znalazłam to, czego szu-
kałam. Gdy po roku zostałam dopuszczona 
do Postulatu, bardzo się cieszyłam. Pan Bóg 
utwierdził mnie, że podjęłam słuszną decy-
zję. Po roku złożyłam przyrzeczenie w No-
wicjacie, następnie przystąpiłam do złożenia 
Profesji, którą po roku ponowiłam. Założy-
łam w mojej miejscowości Koło Żywego 
Różańca. Dom mój stał się domem modli-
twy. Nauczyłam wiele osób modlitwy ró-
żańcowej, pokazuję innym, że życie nazna-
czone obecnością Boga i służba drugiemu 
człowiekowi może być źródłem szczęścia  
i spełnienia. 4 października 2011 roku zło-
żyłam Profesję Wieczystą w FZŚ.  

Nie oczekuję, że Pan Bóg będzie mnie 
chronił przed problemami. Jak każdy czło-
wiek przeżywam trudne chwile, moje życie 
nie jest pozbawione trosk i trudnych wybo-
rów. Obecność Pana daje mi siłę. Każdego 
dnia biorę krzyż na swoje ramiona i podą-
żam za Chrystusem. To On decyduje  
o wszystkim, ja jestem narzędziem w Jego 
rękach. Bogu niech będą dzięki! 

 

Z Franciszkańskim pozdrowieniem 
 POKÓJ I DOBRO! 

siostra Grażyna Ważyńska FZŚ 

Franciszkańską drogą idę za Chrystusem 
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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 

Poznajemy Ojca Kolbego 
Odcinek 8 „Misje” 

nowe warunki, nowe życie. Ojciec Haczela przyjął ich życzli-
wie w zakrystii. – Ja, proszę ojca misjonarza, w sprawie przy-
jęcia do gimnazjum – odezwał się nieśmiało Franuś. – Ano, 
dobrze, zuchu, zobaczymy. Tylko trzeba, żeby rodzice się 
zgodzili. Niech przyjdzie ojciec. – Zgodzą się na pewno – 
zapewnił Franuś. Mundek stał jak na szpilkach. Dlaczego Fra-
nek nic o nim nie wspomniał? Żal ścisnął jego serce na myśl, 
że tylko jego starszy brat może być przyjęty. Szybko jednak 
ochłonął z wrażenia i z zapałem wyrecytował: – Ja też chcę 
jechać, proszę ojca. I ja chciałbym być księdzem. Mówiąc to, 
pochylił się do ręki zakonnika. Bał się, że go nie przyjmą. – 
Aleś ty chyba za młody. Ile masz lat? – rzekł ojciec Haczela. – 
Trzynaście – odpowiedział, czerwieniąc się. – On sobie pora-
dzi – wstawił się za Mundziem ksiądz proboszcz. – Dogonił 
brata w handlówce, są w jednej klasie. To celujący uczeń  
i pobożny. Tylko nie wiadomo, czy go rodzice puszczą. Mun-
dek przez drogę powtarzał najskuteczniejsze modlitwy, jakie 
tylko sobie przypomniał, ale gdzieś w zakamarkach duszy 
kołatała się wątpliwość, czy go puszczą. Matka ani słuchać nie 
chciała o jego wyjeździe. – Mundzio zostanie w domu – mó-
wiła – on musi nam pomagać. Józio jeszcze mały. Nie można 
go zostawić samego. – Ale ja chcę być księdzem, mamo… – 
płakał głośno. – Dajże pokój, Mundziu. Pojedziesz, jak bę-
dziesz starszy. – Później znowu coś się stanie i nie pojadę. Ja 
chcę być księdzem – powtarzał. Nie można go było uspokoić. 

Wreszcie ojciec wstawił się za nim  
i matka zmiękła. Może przypomniała się jej 
ta chwila, kiedy Mundzio był jeszcze mały  
i mówił o białej i czerwonej koronie. Łzy 
popłynęły jej z oczu, objęła go serdecznie 
rękami i rzekła: – Nie płacz, Mundziu. My-
ślałam, że będziesz razem z nami, ale może 
Pan Bóg chce inaczej. Oddaję cię Matce 
Niepokalanej. Niech Ona cię prowadzi  
i strzeże. – Więc pojadę! – krzyknął. – 
Mama pozwala. Zaczął całować ją po rę-
kach, potem zaczesał włosy i obciągnął 
ubranko. – Może ojciec Haczela cię nie 
weźmie – westchnęła. – Weźmie, weźmie, 
na pewno – zapewniał Mundek. Zdawało 
mu się, że wszystkie przeszkody już minę-
ły, pozostała tylko radość, rozmach mło-
dzieńczy i oczekiwanie…  
– Przede wszystkim muszę dostać świa-
dectwo z handlówki – mówił ojciec Ha-
czela do Juliusza Kolbego. – W sierpniu 
pan ich przywiezie do Lwowa. Jakoś się to 
urządzi, gdy przyjdzie czas. Był wtedy rok 
1907. (cdn.) 

Maria Kączkowska 

Kościół Św. Mateusza był pełen ludzi. Chłopcy Kolbów 
dopchali się przed wielki ołtarz. Pierwszy raz mieli słuchać 
nauk misyjnych. Wiedzieli, że przyjedzie z Łodzi zakonnik, 
franciszkanin, i ogromnie byli ciekawi, jak to będzie. Mundek 
ukląkł pobożnie i zaczął się modlić. Wobec Bożej wielkości  
i mocy czuł się zawsze trochę onieśmielony, a niepojęta 
obecność Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie 
napełniła go głęboką pokorą. Potem obejrzał się. Koło niego 
klęczał kolega. – Jak ten Nowak klęczy – pomyślał Mundek ze 
zgorszeniem. – Nie dosyć, że na jedno kolano, to jeszcze 
podparł się jak w karczmie. Mundek pochylił się do niego  
i rzekł po cichu: – Teodor, klęcz na dwa kolana, bo Pan Bóg 
będzie cię kiedyś za to sądził. Chłopiec znowu pogrążył się  
w modlitwie. – Czego ten Mundek chce ode mnie? – pomy-
ślał Nowak. Ale, że to było w kościele, poprawił się i nic nie 
odpowiedział. Potem przyszło zastanowienie: – Ostatecznie 
Mundek ma rację. On zawsze taki dokładny i solidny we 
wszystkim. Tymczasem na ambonę wszedł ojciec Peregryn 
Haczela, poprawił kaptur i gromkim głosem odezwał się do 
wiernych: – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Mun-
dzio zapomniał o wszystkim i cały zamienił się w słuch. Ach, 
ten sąd Boży! Ojciec Peregryn jeszcze go utwierdził w tej 
myśli, że sąd Boży będzie szczegółowy i dokładny. Z każdego 
słowa trzeba będzie zdać sprawę i oddać ostatni szelążek, 
zanim się wejdzie do nieba. Mundek pochylił głowę i myślał, 
że niemałe rzeczy obiecał Matce Najświęt-
szej. Jak on to wszystko wykona, jak wy-
pełni w swym życiu Jej wolę tak, żeby 
mógł stanąć przed Bogiem z czystym su-
mieniem. Jedno jest pewne, że będzie wal-
czył. Bez walki nie zdobywa się nic wiel-
kiego. Będzie walczył o cześć Matki Bożej, 
o Polskę wolną, wierną Bogu; o dusze 
ludzkie, które lecą na zatracenie jak zwię-
dłe liście… Będzie rycerzem Maryi, czy-
stym, bez skazy… Zawsze na służbie, zaw-
sze dla Niej, aż do ostatniego tchu.  

Tymczasem nauka się skończyła. Oj-
ciec Haczela ogłasza z ambony, że Fran-
ciszkanie przyjmują kandydatów do swego 
gimnazjum we Lwowie. Słowa te wstrzą-
snęły Mundkiem głęboko. – Słyszałeś Fra-
nuś? – zagadnął brata. – Co? – Pójdziemy 
do ojca misjonarza i zgłosimy się do gim-
nazjum. Nauka jest bezpłatna, słyszałeś? – 
No, to chodź! – odpowiedział Franek bez-
trosko. – Co do mnie, to rodzice pragną 
już od dawna, bym został księdzem, ale 
wątpię, czy tobie mama pozwoli. Mundek 
poczuł się żywo dotknięty słowami brata, który zdawał się 
nimi zamykać przed nim rozległe horyzonty, nowych ludzi, 

„Droga modlitwy  

ze św. Maksymilianem”  

 - opr. M. Lademann. 
 

Zbiór modlitw i rozważań różań-
cowych opartych na pismach  
i myślach św. Maksymiliana.  

Z parafialnego 

sklepiku 

Kościół pw. św. Mateusza w Pabianicach 



 

1. Miesiąc październik przypomina nam o modlitwie różańcowej, którą otrzymaliśmy jako skuteczną 

broń do walki ze wszelkim złem za przyczyną Bogarodzicy Maryi. Zachęcamy do wspólnej modlitwy na 

różańcu w świątyni oraz w naszych domach, w gronie najbliższych. Podejmujmy bardzo często, 

a nawet codziennie choćby jedną dziesiątkę różańca, wypraszając łaski dla naszych rodzin. 

2. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza dziś na spotkanie modlitewno-formacyjne o godz. 16.00. 

Natomiast Rycerstwo Niepokalanej zaprasza na spotkanie w czwartek 20 października o godz. 

16.00. 

3. Dzieci i młodzież zapraszamy na cotygodniowe spotkania formacyjne Ruchu Światło-Życie w po-

niedziałki o godz. 19.00 w salce. 

4. Zbliżają się dni modlitw za zmarłych. Pomyślmy o uporządkowaniu grobów naszych najbliższych 

oraz o modlitwie w ich intencji. Modlitwy wypominkowe można zamawiać w kancelarii parafialnej. 

5. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego oraz parafialnego Głosu Maksymilianowego. Polecamy 

także Gościa Niedzielnego oraz kalendarze na 2012 rok. 

6. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Władysław Kowalczyk, Janina Burde-

lak, Wiesława Balcerzak. Rodzinom i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecaj-

my naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek... 

7. Chrystus pragnie, byśmy w swojej uczciwości oddawali ludziom to, co ludzkie, a Bogu to, co boskie. Ży-

czymy wszystkim parafianom i gościom, aby mądrość, której uczy nas Zbawiciel, była źródłem 

radości i pokoju w sercu. Szczęść Boże. 

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński - proboszcz 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

Niedziela, 16 października 2011 roku 

Parafia rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli 

Kancelaria parafialna 
 

Przed południem:  
Poniedziałek, środa, piątek 10.00 - 12.00  
Wtorek, czwartek, sobota 11.00 - 12.00 

Po południu: 
Poniedziałek - piątek 16.00 - 17.00 

Konferencja przedchrzcielna  
Piątek przed II i IV niedzielą miesiąca  
w kancelarii parafialnej o godz. 18.45  

Chrzty 
II i IV niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 9.00 

Kurs przedmałżeński 
Piątek godz. 19.00 w Ośrodku św. Maksymiliana 

Poradnictwo rodzinne dla narzeczonych 
II i IV środa miesiąca godz. 17.00 w salce w podwórzu 

Poradnictwo dla małżonków - indywidualnie 

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 

Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych  
w środę 19 października o godz. 19.00 

w Ośrodku św. Maksymiliana. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, 

którą uwielbiamy Boga. A Bóg w swojej hojności przy-
chodzi nam z pomocą i łaską. 

Dzień Służby Zdrowia 

18 października o godz. 18.00  

zapraszamy na Mszę św. w intencji Służby Zdrowia. 

Po Mszy św. w Ośrodku św. Maksymiliana  

odbędzie się spotkanie z Kapelanem szpitala. 
 

Św. Łukasz Ewangelista, autor Ewangelii i Dziejów 
Apostolskich, był lekarzem. W swojej Ewangelii wize-
runek Jezusa przedstawiał jako Lekarza ciała i ducha. 

Tym samym, jako osoba 
bezpośrednio związana 
z medycyną, został ogło-
szony patronem służby 
zdrowia.  

Warto w dniu św. 
Łukasza przypomnieć 
sobie o zasługach i do-
brodziejstwach płyną-
cych od lekarzy, sióstr, 

pielęgniarek, salowych i wszystkich spieszących z ofiar-
ną pomocą w każdym miejscu i w każdym czasie. Obo-
wiązkiem nas wszystkich jest darzyć służbę zdrowia 
szacunkiem, zaufaniem i wdzięcznością. 
 

W dzień św. Łukasza módlmy się za ludzi, którzy 
zawsze są obecni przy chorych, aby nie brakło im 

sił fizycznych oraz uśmiechu w codziennej posłudze 


