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Słowo na niedzielę  
Rozważania z „Ewangelia 2012” 

 22 stycznia 2012 r. — III niedziela zwykła, rok B, Ewangelia wg św. Marka 1,14-20  

 
 Obecnie wiele mówi się na temat spontanicznego zachowania ludzi młodych. Przez dorosłych takie działanie jest poddawane    
surowej krytyce. Na pierwsze miejsce jest wysuwany rozum, potem zdrowy rozsądek, a to, co przekracza te wymiary, bywa surowo   
krytykowane. Tak na słowa Jezusa zareagowali uczniowie: Szymon i Andrzej, a potem Jakub i Jan. Szymon i Andrzej zostawili tylko sieci 
w chwili powołania,  a Jakub i Jan: sieci, ojca i najemników w łodzi, a więc znacznie więcej. Jedni i drudzy chcieli stać się rybakami ludzi, 
mimo że wiedzieli, jak trudna jest sztuka łowienia ryb. To ich „chcę” było tak silne, że zareagowali natychmiast i poszli za Chrystusem.  
 
Panie, daj światło Ducha Świętego tym, którzy podejmują trudne decyzje. Niech ich mocą będzie miłość, a miarą odwagi odpowiedzial-

ność. Niech ludzie nie opierają się natchnieniom Bożym. Niech serca młodych będą otwarte na Chrystusowe wołanie: „Pójdź za mną!”. 

Z kalendarza liturgicznego 
15 - 22 stycznia 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Czwartek 19 stycznia 
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 

Sobota 21 stycznia 
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 

Wtorek 24 stycznia 
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła 

Środa 25 stycznia 
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła  

Czwartek 26 stycznia 
Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów 

Piątek 27 stycznia 
Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa 

Sobota 28 stycznia 
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora 
Kościoła 

Święty Michale Archaniele, 
wspomagaj nas w walce,  
a przeciw niegodziwości  
i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył,  
pokornie o to prosimy, a Ty,  
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne  
złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po 
tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen. 

Modlitwa  
do św. Michała  
Archanioła 

15 stycznia 2012 r. — II niedziela zwykła, rok B, Ewangelia wg św. Jana 1,35-42 

  
 W naszym życiu mogą być sytuacje, kiedy ktoś wypowiada jakąś prawdę, a my jej nie rozumiemy, a co najwyżej domyślamy  
się tylko. Możemy nie znać znaczenia słowa w obcym języku albo treści jakiegoś precyzyjnego terminu z zakresu danej dziedziny  
wiedzy. Co ze słów Jezusa: „Oto Baranek Boży” pojęli uczniowie? Z relacji wynika, że skoro Jan ukoronował Chrystusa takim tytułem, 
to był dla niego kimś szczególnym, a więc można było wywnioskować, że to „Rabbi”, czyli „Nauczyciel”. W ten też sposób obaj ucznio-
wie Jana zwrócili się do Jezusa i poszli za Nim do domu, gdzie zamieszkał, a potem byli z Nim do końca Jego ziemskiej wędrówki,  
aby odczytać tajemnicę Baranka Bożego. 
 
Pozwól nam, Panie Jezu, poznać tajemnice, które są zgodne z wolą Twojego Ojca, a dla nas są pomocne w umocnieniu naszej wiary. 

Niech to, co jest dla nas dobre, stanie się umocnieniem naszej wiary w Słowo i niech wyda owoce godne uświęcenia i zbawienia. 
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Bogu niech będą dzięki  
za Rok Świętego Maksymiliana 

W październiku podczas obchodów 
Dni św. Maksymiliana poświęcony został, 
ufundowany przez rodzinę Witaszczyków, 
podświetlany witraż w zewnętrznym oknie 
na wieży świątyni, wykonany przez spe-
cjalistyczną pracownię witrażu w Rypinie. 

Niestety nie udało się w minionym 
roku zrealizować zamysłu zmiany starych, 
zużytych i niefunkcjonalnych mebli w za-
krystii. Jedną z przyczyn hamującą działa-
nia okazał się koszt mebli, które trzeba 
przygotować z solidnych materiałów, na 
zamówienie. Tę inwestycję chcemy zreali-
zować w bieżącym roku, przy pomocy firm 
z naszej parafii. 

W sferze ducha 

Najtrudniej podsumowywać to, co do-
konuje się przez łaskę Bożą w sferze du-
chowej. Jest jednak wiele znaków i świa-
dectw wskazujących na działanie Boże  
w naszym Sanktuarium, przez wstawien-
nictwo św. Maksymiliana. Jednym z darów 
realizowanych w Roku św. Maksymiliana 
jest modlitwa w intencji rodzin, zainspiro-
wana Misjami, z października 2010 roku. 
Rozwijaniu się tej inicjatywy, od samego 
początku patronował św. Maksymilian 
wraz ze Świętą Rodziną. Po roku czasu 
widzimy już owoce tej modlitwy. Odnajdu-
jemy nowe, szczególnie młode rodziny, 
szukające pogłębienia swojej wiary i szu-
kające przyjaciół wśród rodzin, które są 
blisko Boga. Wiele osób żyjących  
w związkach nieformalnych, często wiele 
lat, podejmuje decyzję o uświęceniu miło-
ści przez sakrament Małżeństwa; będzie-
my w modlitwie wspierać ich deklaracje  
i dodawać odwagi, aby dopełnili obietnice 
złożone Panu Bogu. 

Pogłębia się i rozszerza kult Przenaj-
świętszej Eucharystii, przez codzienną 
adorację Najświętszego Sakramentu. Ka-
plicę adoracji odwiedza coraz więcej no-
wych osób. Znakiem łask otrzymywanych 
w tym miejscu jest również zwiększona 
aktywność złego, która mobilizuje nas do 
duchowej czujności i przeciwstawiania się 
wszelkim jego działaniom przez modlitwę. 

Rok św. Maksymiliana był również dla 
nas rokiem pielgrzymek. Nawiedziliśmy 
prawie wszystkie miejsca związane z dzia-
łalnością naszego Patrona od Rzymu do 
japońskiego Niepokalanowa w Nagasaki. 
Również piesza zduńskowolska piel-
grzymka na Jasną Górę przeżywana była 
pod patronatem św. Maksymiliana.  
W lutym minionego roku nasza parafia 
przewodniczyła Mszy świętej w sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, 
transmitowanej przez 1 program Telewizji 
Polskiej, co przypomniało i przybliżyło 
wielu osobom w Polsce nasze Sanktu-
arium i osobę św. Maksymiliana. 

W Niedzielę 
Chrztu Pańskie-
go, 8 stycznia 
2012 roku, uro-
czyście zakoń-
czyliśmy w na-
szym zduńsko-
wolskim Sanktu-
arium Urodzenia  

i Chrztu św. Maksymiliana, Rok św. Mak-
symiliana, ogłoszony przez Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej na wniosek ówczesne-
go senatora Marka Trzcińskiego, z okazji 
przypadającej siedemdziesiątej rocznicy 
męczeńskiej śmierci naszego Patrona. 

Dla uczczenia tego Roku planowali-
śmy wiele inicjatyw duchowych i material-
nych w naszej parafii i świątyni i w zasa-
dzie większość z nich udało się zrealizo-
wać z pomocą Bożą i z wyraźnym wsta-
wiennictwem świętego Maksymiliana. 

To, co widoczne 

Najprostsze jest wskazanie tych mate-
rialnych przedsięwzięć. U progu 2011 roku 
zakładaliśmy sobie przygotowanie m.in. 
zmiany wizerunku chrzcielnicy, w której 
Sakrament Chrztu świętego przyjął św. 
Maksymilian. Przy pomocy specjalnie 
skonstruowanego urządzenia, które po-
zwoliło bezpiecznie podnieść w całości 
marmurową chrzcielnicę i oddzielić ją od 
sztucznie dołożonego cokołu, chrzcielnica 
zyskała swoją właściwą i pierwotną wyso-
kość, przez co jest teraz funkcjonalna przy 
sprawowaniu Sakramentu Chrztu święte-
go. Przy okazji innej zbiórki, udało się 
także zdobyć środki, na pokrycie złotem 
zewnętrznej powierzchni pokrywy chrzciel-
nicy i obok niej umieścić tablicę z tekstem 
informującym o sakramencie Chrztu świę-
tego naszego Patrona w tym miejscu. 

Została poświęcona nowa chorągiew, 
ku czci św. Rodziny i św. Józefa, ufundo-
wana całkowicie z ofiar wiernych, towarzy-
sząca dziś między innymi przy modlitwie 
w intencji rodzin. W dniu odpustu parafial-
nego, 15 sierpnia 2011 roku, poświęcono  
odnowioną chorągiew ku czci św. Maksy-
miliana, a także wprowadzone zostały 
nowe relikwie z włosami z brody naszego 
Patrona, w nowym relikwiarzu wykonanym 
przez Franciszkanów z Niepokalanowa. 

Odpust przeżywaliśmy w zmienionym 
wystroju prezbiterium dzięki zainstalowa-
niu 4 dużych i sześciu mniejszych dębo-
wych ław, wykonanych na zamówienie, 
dzięki czemu prezbiterium nabrało właści-
wego sakralnego charakteru, po usunięciu 
foteli, które nie odpowiadały godności  
i świętości tego miejsca. Dzięki nowym 
ławom zyskaliśmy wiele miejsc siedzą-
cych dla asysty ministranckiej i celebran-
sów. 

„Święta Rodzina jest ikoną  
Kościoła domowego, powołanego 
do wspólnej modlitwy. Rodzina 
jest Kościołem domowym i winna 
być pierwszą szkołą modlitwy.  
W rodzinie dzieci od najmłodszych 
lat mogą nauczyć się dostrzegać 
poczucie Boga dzięki nauczaniu  
i przykładowi rodziców: żyć w at-
mosferze naznaczonej obecnością 
Boga. Wychowanie prawdziwie 
chrześcijańskie nie może pomijać 
doświadczenia modlitwy. Jeśli nie 
nauczymy się modlić w rodzinie,  
to trudno będzie później wypełnić 
tę lukę. I dlatego chciałbym skiero-
wać do was zaproszenie do odkry-
cia na nowo piękna wspólnej mo-
dlitwy w rodzinie w szkole Świętej 
Rodziny z Nazaretu. I w ten sposób 
stawać się rzeczywiście jednym 
sercem i jedną duszą, jedną praw-
dziwą rodziną”.  

 

Katecheza z 28 grudnia 2011 r. 

Ostatnim ważnym akcentem Roku 
Świętego Maksymiliana była renowacja 
Misji świętych w ostatnim tygodniu Ad-
wentu. Jesteśmy przekonani, że znacznie 
więcej osób niż w poprzednich latach, 
przystąpiło do sakramentu Pokuty, co 
potwierdza ilość rozdanej Komunii w okre-
sie świątecznym. 

Myślę, że wszyscy kapłani posługujący 
w parafii mogliby zaświadczyć o niezwy-
kłych łaskach i nawróceniach, których 
doświadczali w tajemnicy sakramentu 
Pokuty, w ciszy konfesjonału. Niech każdy 
z tych przypadków promieniuje radością  
z odzyskanego szczęścia i duchowej wol-
ności. 

Jest wiele ukrytych działań Bożych 
dokonywanych przez szczególne wsta-
wiennictwo Niepokalanej i św. Maksymilia-
na w ostatnim roku. Pan Bóg sam wskaże 
czas i sposobność, aby o nich mogli do-
wiedzieć się inni i wzmacniając swoją wia-
rę, wysławiać Boga pełnego miłosierdzia, 
wobec każdej ludzkiej niedoli. 

 
Ks. Dariusz Kaliński  

- proboszcz 

Benedykt XVI Benedykt XVI Benedykt XVI    
o rodzinieo rodzinieo rodzinie   



Str. 3 

Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa 

O Ty, która jesteś pierwszą służebnicą jedności 
Chrystusowego Ciała ukształtowanego pod 
Twoim macierzyńskim sercem, pomóż nam,  

pomóż wszystkim wiernym, którzy tak boleśnie 
odczuwają dramat dziejowych podziałów  

chrześcijaństwa, odnajdywać wytrwale drogę do 
jedności Ciała Chrystusa poprzez bezwzględną 
wierność Duchowi Prawdy i Miłości, który został 
im dany za cenę Krzyża i Śmierci Twego Syna, 

Matko! 
 

Jan Paweł II; Rzym, S.Maria Maggiore, 7 VII 1981 r. 

 

W dniach 18-25 stycznia 2012r.,  przypada  Tydzień  
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który obcho-
dzony będzie pod hasłem „Przemienieni przez zwycięstwo 
Jezusa Chrystusa”, rozważany będzie tekst zaczerpnięty  
z Listu Świętego Pawła Apostoła  do Koryntian:  

„Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz 

wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie,  

w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem 

trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmie-

nieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się  

w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się  

w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzie-

je się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się 

w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały 

napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.  Gdzież jest,  

o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój 

oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu 

Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść 

zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, 

bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci 

zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz 

nie pozostaje daremny w Panu. Tydzień ten  kończy się, gdy 

wspominamy  Nawrócenie  św. Pawła Apostoła  (25 stycz-

nia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzu-

cony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa 

u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić 

chrześcijan.    1 Kor 15, 51-58 

Tydzień ten  kończy się, gdy wspominamy  Nawrócenie św. 

Pawła Apostoła  (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymow-

ny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, naj-

większy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał 

za zadanie aresztować i więzić chrześcijan. 

 Tematem poszczególnych dni ekumenicznej oktawy będą : 

Dzień 1: Przemienieni przez Chrystusa – Sługę 
Dzień 2: Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana 
Dzień 3: Przemienieni przez cierpiącego Sługę 
Dzień 4: Przemienieni przez zwycięstwo Pana nad złem 
Dzień 5: Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego Pana 
Dzień 6: Przemienieni przez wierną miłość Bożą 
Dzień 7: Przemienieni przez Dobrego Pasterza 
Dzień 8: Zjednoczeni w panowaniu Chrystusa 
 

Centralne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność  Chrześcijan 
w diecezji włocławskiej odbędą się w sobotę 21.01.2012 r.   
w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła                    
w Ciechocinku. Mszy św. o jedność chrześcijan przewodni-
czyć będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore, który wygłosi też homilię. 

 

Natomiast w Zduńskiej Woli, w dniu 24.01 br. nasza parafia, 
kolejny już raz, stanie się diecezjalną stacją Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy na uroczystą 
Eucharystię, pod przewodnictwem księdza biskupa 
Wiesława Meringa o godz. 18.00, z kazaniem ks. Cezarego 
Jordana, proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej.  

Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich 

dzieci i dążył za wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie 

Chrystusie. Szedł także na daleko idące ustępstwa. I tak np. 

Kościołom Wschodnim przyłączonym zostawił: własny 

obrządek i język liturgiczny, własny kalendarz, a nawet własne 

ustawodawstwo. W historii ruchów ekumenicznych odróżnić 

możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualną sprawa 

powrotu do Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy 

prześladowań (lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania dla 

jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dążące ku 

zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej. Obecnie Światowa Rada 

Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. 

Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się 

dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone 

zostały komisje dla rozważenia problemów, które łączą i które 

dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, 

cierpliwie prowadzi się teologiczne poszukiwanie do 

uzgodnienia poglądów.             
   Źródło tekstu zaczerpnięte z Liturgii Godzin, Biblii Tysiąclecia 

www.ekumenia.pl 

MODLITWA  
JANA PAWŁA II  
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 



Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych  
w środę 25 stycznia o godz. 19.00 

w Ośrodku św. Maksymiliana. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, 
 którą uwielbiamy Boga. A Bóg w swojej hojności  

przychodzi nam z pomocą i łaską. 
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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 

 

Poradnictwo rodzinne  
dla narzeczonych 

 

II i IV środa miesiąca godz. 17.00  
w salce w podwórzu 

 

Poradnictwo dla małżonków    

indywidualnie 

Sam autor twierdzi w jednym z wy-
wiadów, że „Kolumbia - świadectwo 
dla świata” nie jest typowym filmem 
dokumentalnym. To raczej zarejestrowa-
ne w szczególnych warunkach świadec-
two, manifest wiary obecnej w życiu Pre-
zydenta Kolumbii oraz innych przedsta-
wicieli władzy świeckiej i kościelnej. To 
obraz walki prowadzonej przez członków 
Kościoła Katolickiego na płaszczyźnie 
duchowej, ale także w świecie material-
nym, który dla Kolumbijczyków jest świa-

tem wypełnionym prze-
mocą. W tamtej części 
świata produkuje się 
większość światowej 
kokainy, a porwania dla 
okupu są codzienno-
ścią. Pomimo ogromu 
zła, dokonał się tam akt, 
o którym my katolicy  
w Polsce marzymy: 
Konsekrowano Naród 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  
i Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu tego 
dokonał Prymas Kolumbii oraz prezydent 
tego kraju. Było to wspólne działanie 
władz świeckich i duchownych, dla któ-
rych nie ma rozdźwięku między prywat-
nie wyznawaną wiarą a wykonywaniem 
obowiązków na stanowiskach państwo-
wych. W Polsce wielu polityków mówi  
o przywiązaniu do wiary, ale żadne akty 

prawne nie są owocem tych deklaracji. 
Wręcz przeciwnie, coraz częściej nasze 
prawo staje w sprzeczności z naucza-
niem Kościoła katolickiego. My Polacy 
możemy wiele nauczyć się od Kolumbij-
czyków, a ten film ukazuje właśnie war-
tości i rzeczywiste zachowania ludzi. 
Autor, po doświadczeniach zdobytych  
w Kolumbii pokazuje nam, że w Polsce 
takie przemiany są również możliwe  
i konieczne przypominając, że dla Boga 
nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy  
z nas może pomóc innym. Może pomóc 
właśnie modlitwą.  Trzeba mocno wie-
rzyć, bo jeśli Kolumbia przeszła tak wiel-
kie zmiany dzięki modlitwie, Węgry do-
konały dosłownie transformacji, to i Pol-
ska może doświadczyć takiego błogosła-
wieństwa. Każda zmiana podyktowana 
Ewangelią, nauczaniem Kościoła jest 
potrzebna. W Polsce ta potrzeba zmian 
jest bardzo duża.  

Film jest dostępny do obejrzenia na 
stronie www.charyzmatycy.pl 

 

opracowała Alicja Kluska  
na podstawie wywiadu  

dla magazynu katolickiego „Moja Rodzina” 

Zapraszamy chętne osoby mające talent wokalny lub instru-

mentalny, chcące chwalić Boga śpiewem i muzyką                

na spotkanie muzycznego zespołu parafialnego „SILOE”        

w każdy piątek o godz. 17 w salce parafialnej, mieszczącej się 

przy ul. Kościelnej 20  

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 608 769 340    

Kolumbia, jako pierwszy kraj w trze-
cim tysiącleciu, oddaje swój naród Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. To wspólna ini-
cjatywa Prezydenta, Rządu, Prymasa  
i Episkopatu. Jak do tego doszło? Ten 
wielki fenomen świadectwa żywej wiary 
w Kolumbii doskonale przedstawia film 
dokumentalny- Dominika Tarczyńskiego 
„Kolumbia - świadectwo dla świata”. 
Film otrzymał I nagrodę na Międzynaro-
dowym Katolickim Festiwalu Filmów  
i Multimediów w Niepo-
kalanowie za pokazanie 
prawdziwego oblicza 
dzisiejszej Kolumbii, 
gdzie wiara katolicka  
i odważne wyznawanie 
jej przez rządzących 
prowadzi do eliminowa-
nia przestępczych 
marksistowskich mafii 
narkotykowych. Jest 
dowodem na potęgę i moc wiary, oraz 
przekazuje, jak wielkim autorytetem 
wśród kolumbijskich katolików cieszy się 
ponad 40 mistyków, którzy doświadczają 
obecności Pana Jezusa, Matki Bożej  
i Świętych.  

„Świadectwo autentycznej wiary poli-
tyków jest dla nas nadzieją na naprawie-
nie życia publicznego w Polsce” – pod-
kreśliło jury.  

KKOLUMBIAOLUMBIA   
ŚWIADECTWOŚWIADECTWO  DLADLA  ŚWIATAŚWIATA   

„ŚWIADECTWO  
AUTENTYCZNEJ WIARY 

POLITYKÓW JEST DLA NAS 
NADZIEJĄ NA NAPRAWIE-

NIE ŻYCIA PUBLICZNEGO  
W POLSCE” 

http://www.charyzmatycy.pl/zamowienia,6.html


Ze śpiewem wbiegli chłopcy na Kurkową. Cicha zazwyczaj 
uliczka zaroiła się od uczniowskich mundurków. Mieli dziś 
wolne popołudnie i wychowawca pozwolił im wyjść na Kaj-
zerwald za miasto. Niedawno jeden z nich przemycił do inter-
natu „Trylogię”. Czytali ją ukradkiem pod ławkami, w czasie 
odrabiania lekcji i w lesie na przechadzce, czasem pod kołdrą 
w sypialni albo za szafą w korytarzu. Chodzili napęczniali 
atmosferą wojen, pojedynków i dowcipów pana Zagłoby. Gło-
wy i serca mieli pełne bohaterskich porywów, tak pełne, że 
dziś właśnie na Kajzerwaldzie szykowała się walna  rozprawa 
między Kozakami i Polską. Na przodzie biegł Bohun ze swoją 
watahą, dalej Skrzetuski z czaplim piórem na czapce i drago-
ni pana Wołodyjowskiego. Rozłożyli się obozem na wzgórzu  
i mieli bronić Zbaraża. Mun-
dek ułożył cały plan strate-
giczny. Wystawił czaty  
i kazał przygotowywać amu-
nicję. Żywy, prędki, rozgrza-
ny zabawą, uwijał się jak w 
ukropie. Nagle z boków  
i z tyłu rozległ się przeraźli-
wy wrzask: - Koli, koli!... 
Pierwsza i druga klasa bie-
gła do ataku w gęstym szy-
ku bojowym. Zaczęło się 
natarcie. Bawili się wspania-
le, dopóki gwizdek wycho-
wawcy nie odwołał ich  
z placu boju. 

Mundek wybił się na 
pierwsze miejsce nie tylko  
w zabawie, ale celował tak-
że w naukach ścisłych. Z matematyki nie było zadania, które-
go by nie rozwiązał. Zajmowały go żywo: geometria i fizyka, 
maszyny i przyrządy fizyczne, linie, ruch, światło… To wszyst-
ko pochłaniało jego uwagę. Liczył, rachował, dociekał, wpra-
wiając w podziw profesorów. Najgorzej było z łaciną. Siedzieli 
z Frankiem na jednej ławce i kuli. Jeden pomagał drugiemu 
jak w domu rodzinnym w Pabianicach. Trzymali się zawsze 
razem. Franek był gwałtowny i lubił dużo mówić. Mundek ra-
czej nieśmiały i cichy, nigdy się nie bronił, gdy mu dokuczali. 
Owszem, tylko oczy mu się zaszkliły od łez. Chłopcy mówili  
o nich „Królewiacy”, albo „ci spod Rosji”. Nazywali ich też 
zapaleńcami, zwłaszcza Mundzia, bo zawsze paliły mu się  
w głowie nowe pomysły. 

Pewnego dnia, po świętach Bożego Narodzenia, chłopcy 
wybrali się z wychowawcą do teatru. Grano wtedy 
„Kościuszkę pod Racławicami”. Wszystko wydawało się Mun-
dziowi takie dziwne. Zaciemniona widownia, uderzenie gon-
gu. Wreszcie podniosła się kurtyna i ujrzał Naczelnika w cza-
marze krakowskiej z ręką podniesioną do przysięgi. Mundek 
zamarł ze wzruszenia. Wszystko było na scenie: stary ratusz 
krakowski i Sukiennice, a potem bitwa ze strzelaniem. Oszo-
łomił go huk i zapach prochu. Twarz mu płonęła. A gdy Bar-
tosz Głowacki zawołał: „do ataku!” – i kosynierzy ruszyli na 
wroga, chwycił mocno poręcz fotela, bo miał chęć lecieć tam 
do nich i bić się. – Zwycięstwo, zwycięstwo! Cóż to za piękne 
słowo. Oczyma duszy widział ziemię polską deptaną  przez 
najeźdźców i moc tkwiącą w prostym ludzie, który ją wyrwie  

 

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 
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Poznajemy Ojca Kolbego 

Odcinek 11    „Internat” 

z niewoli. – Ale ładne było, Mundek, co? – obudził go z tych 
myśli kolega, trącając w bok. – Aha – odpowiedział tylko  
i dodał, jakby się chciał tłumaczyć – pierwszy raz byłem  
w teatrze. U nas takich rzeczy nie grają, bo nie wolno… 

Gdy się położył wieczorem w internackiej sypialni, marze-
nia znowu go poniosły. – Polska znowu musi być wolna. On 
też będzie walczyć o wolność, jak dawni rycerze z bronią  
w ręku, ale przede wszystkim będzie walczył o cześć Naj-
świętszej Maryi, która jest Polski Królową. Nagle zawstydził 
się, lepiej od razu uczcić  Maryję modlitwą, niż tracić czas na 
próżne marzenia – pomyślał i wyjął różaniec spod poduszki. 
Odmówił dziesiątek, potem spokojnie obrócił się na bok i za-
snął. Na drugi dzień, po skończonych lekcjach, chłopcy ze-

brali się w świetlicy, wycią-
gnęli szachy, warcaby – 
wszystko, co mieli. – Pocze-
kajcie – zawołał nagle Mun-
dek – zabawimy się w stra-
tegię. – Patrzcie! O, to są 
Racławice. – Tu wódz na-
czelny, tu Bartosz, kosynie-
rzy. Stamtąd naciera nie-
przyjaciel. – Teraz w niego! 
Bawili się tak zapamiętale, 
że nawet dzwonek na kola-
cję powitali niechętnie. Od-
tąd zawsze zbierali się wko-
ło niego. – Mundek, zabawi-
my się w wojnę. Wiesz co? 
To jest dobre. Może nam się 
później przydać. Mundek 
myślał tak samo. Pewnego 

dnia poszli na górę zamkową, skąd widać było miasto jak na 
dłoni. – Patrzcie – zwrócił uwagę chłopców. – Tu były dawne 
fortyfikacje. I tu, i tu. Widać jeszcze resztki okopów. A teraz? 
Miasto jest rozległe. Tu na cmentarzu będzie można postawić 
artylerię. Na wschód od Łyczakowskiej – pas  fortów, czołgi, 
piechota. A lotnisko? Przecież będą samoloty. Niedługo zbu-
dują rakietowe – mówił Mundek. – Jak taki pocisk wyleci  
z wyrzutni, poleci, dokąd zechcesz, choćby na księżyc. – Et, 
bajesz, Mundek. – Wcale nie. – Mundek zaczął im wyjaśniać 
zasady, według których zbudowane będą rakiety. Wrócili do 
internatu i jeszcze w świetlicy rysowali, na planie miasta, no-
woczesne fortyfikacje. (cdn) 

 

Maria Kączkowska 

Lwów 
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1. Trwają wizyty duszpasterskie, które w tym tygodniu realizujemy według następującego porządku: poniedziałek  
16 stycznia – ul. Przejazd i Juliusz; wtorek 17 stycznia – ul. Łaska, Królewska; środa 18 stycznia – ul. Dworco-
wa, Słowiańska, Skłodowskiej, Dąbrowskiego, Kolbego, Dolna, Piwna, Główna. Kolędę w tym tygodniu rozpoczyna-
my od godz. 15.00. 

2. Rodziny, które nie mogły przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, w wyznaczonym terminie, zapraszamy do zgła-
szania kolędy uzupełniającej w czwartek 19 stycznia od godz. 15.00. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane 
z racji kolędy. W bieżącym roku przeznaczamy je między innymi na nowe wyposażenie liturgiczne Bazyliki,  
a szczególnie zakrystii. 

3. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza dziś na spotkanie modlitewno-formacyjne o godz. 16.00, zaś Koło Przy-
jaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam zaprasza dziś na spotkanie na godz. 15.00. Członkowie Koła zbierają dziś 
przed Bazyliką podpisy pod protestem przeciwko wyeliminowaniu Radia Maryja i Telewizji Trwam z cyfrowej 
platformy nadawczej. 

4. We wtorek 24 stycznia, nasza parafia, kolejny już raz, stanie się diecezjalną stacją Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Zapraszamy do udziału w uroczystej Eucharystii, pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesła-
wa Meringa o godz. 18.00, z kazaniem ks. Cezarego Jordana, proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Zduńskiej Woli. 

5. Trwają prace przy tworzeniu katalogu i mapy grobów na cmentarzu parafialnym przy ul. Łaskiej. Przypominamy, że 
według zapisu ustawy sejmowej, po dwudziestu latach wygasa dzierżawa miejsca pochówku i może być ono prze-
znaczone do ponownego pochówku zmarłych. Prosimy opiekujących się grobami, w których ostatni pochówek miał 
miejsce przed 20 laty o potwierdzenie dzierżawy grobów na kolejne 20 lat, w biurze cmentarza, mieszczącym się 
obok kancelarii parafialnej na ul. Kościelnej. 

6. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego, a szczególnie informacje z naszej diecezji, polecamy Gościa Nie-
dzielnego oraz najnowszy numer Głosu Maksymilianowego. 

7. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Adam Plajzer, Stanisław Staniucha, Władysław Cha-
chulski, Helena Niezgodzińska, Ewa Engler, Jacek Cieślak, Henryk Wągrowski, Jan Pazera, Adam Józiak. Rodzi-
nom i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bo-
żemu. Wieczny odpoczynek…  

8. Spotykamy dziś Jezusa powołującego uczniów. Wszystkim parafianom i gościom życzymy, aby powołanie Boże, 
które odczytujemy w życiu, było źródłem radości i błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński - proboszcz 

OOOGŁOSZENIAGŁOSZENIAGŁOSZENIA   PARAFIALNEPARAFIALNEPARAFIALNE      
15 stycznia 2012 roku 15 stycznia 2012 roku 15 stycznia 2012 roku ---   II niedziela zwykła, rok BII niedziela zwykła, rok BII niedziela zwykła, rok B   

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło–Życie, 

zaprasza małżonków, którzy pragną na nowo odkrywać  sakrament mał-
żeństwa, doświadczyć miłości Boga i z Jego pomocą rozwiązywać trud-
ności życia codziennego, na spotkanie w Ośrodku Św. Maksymiliana  
w dniu 29 stycznia 2012r. po wieczornej Mszy św., a także 29 lutego 
2012 r. o godz. 19.00.  

Ponadto przypominamy, że w ostatnią środę każdego miesiąca,  
o godzinie 18.00 w Bazylice, odprawiana jest Msza Święta w intencji 
wszystkich rodzin. Wspólna modlitwa jest okazją do umocnienia miłości 
małżeńskiej i rodzinnej, a także pogłębienia więzi z Bogiem. 

Dodatkowych informacji udzielają:  

ks. Mariusz, tel. 518014891 

ks. Rafał, tel. 518014630 


