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„Pan Bóg Twój wzbudzi ci Proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.”Nasze życie współczesne wypełnione jest najróżniejszymi informacjami. Można by powiedzieć, że z każdej strony otaczają naswiadomości. Prześcigają się różne stacje radiowe i telewizyjne w ilości i jakości informacji. Często zdarza się, że niektóre są nieprawdziwe czy wręcz są kłamstwem. Chrześcijanin musi umieć rozróżniać, które są dobre, a które złe. Jak tego dokonać? Dzisiejszaliturgia daje nam odpowiedz w ewangelii. Przytaczając słowa nie uzdrowionego, ale tłumu: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.”Tak, to nowa nauka! Bóg potwierdza swe Słowa mocą swej władzy. Uczeni w Piśmie i faryzeusze tej mocy nie posiadali, gdyżzamknęli swe serca na Boga, otwierając je na siebie. My otwórzmy się: i na Słowo, i na moc z Nieba. Wtedy rozpoznamy pośród nasJezusa, który swą władzą na niebie i na ziemi uczyni cud, a my go ujrzymy: „ja ciebie chrzczę…” „i ja Tobie odpuszczam grzechy…”,„bierzcie i jedzcie…”, „bierzcie i pijcie…”, „przez to święte namaszczenie…” „co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela…”.

Wtorek 31 stycznia
Wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
Czwartek 2 lutego
Święto Ofiarowania Pańskiego  Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego
Poniedziałek 6 lutego
Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki
i towarzyszy
Piątek 10 lutego
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Sobota 11 lutego
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.”Zadanie, jakie każdy z nas ma do wykonania na ziemi, to stawać się coraz bardziej człowiekiem, coraz bardziej chrześcijaninem,w konsekwencji świętym.Droga nie jest łatwa, ale na niej nie jesteśmy sami. Jest z nami Jezus – Syn Człowieczy, Bóg mocny, Emmanuel – Bóg z nami.Jak podaje nam św. Pawełw swych listach: mamy z człowieka cielesnego stawać się człowiekiem duchowym, a więc – świętym.Opanowywać pożądliwość ciała, by wzrastał duch. Na początku to duch panował nad ciałem, po grzechu prarodziców stało sięodwrotnie. Grzech wszedłwe wszystkie sfery człowieka i przewrócił cały porządek Boży w człowieku.Jezus widząc słabości i niemoc człowieka przychodzi, by leczyć złamane serca, by dać „siłę” duchowi człowieka, by mógłwzrastać.Ale po każdym uzdrowieniu to człowiek musi chcieć iść dalej za Bogiem. Św. Paweł poszedł dalej głosić Ewangelię o Jezusie, którygo uzdrowił, Job uparcie trwał przy chwaleniu Boga mimo zła jakie doświadczył: „Dobro otrzymaliśmy z ręki Boga i zło przyjąćmusimy”,teściowa Piotra wstała i usługiwała im. Przez sakramenty Bóg dotyka nas i leczy, co ty uczynisz po uzdrowieniu?Biada ci, jeśli będziesz stałw tym samym miejscu.

29 stycznia 2012 r. — IV niedziela zwykła, rok B; Pwt 18,1520; Ps 95; 1 Kor 7,3235; Mk 1,2128

5 lutego 2012 r. — V niedziela zwykła, rok B; Job 7,14.67; Ps 147A; 1 Kor 9,1619.2223; Mk 1,2939



«Wstań, idź, twoja wiara cięuzdrowiła» (Łk 17, 19)
Drodzy bracia i siostry!
Z okazji Światowego Dnia Chorego,który będziemy obchodzili 11 lutego 2012r., we wspomnienie Najświętszej MaryiPanny z Lourdes, pragnę ponowić mojąduchową bliskość ze wszystkimi chorymi,którzy przebywają w szpitalach i innychdomach opieki zdrowotnej, bądź są pielęgnowani w domach rodzinnych, i zapewnić wszystkich o trosce i miłości całegoKościoła. Przyjmując wielkoduszniei z miłością każde ludzkie życie, przedewszystkim słabe i chore, chrześcijaninwyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego świadectwa, biorąc przykładz Chrystusa, który pochylał się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć.1. W tym roku, stanowiącym przygotowanie do zbliżającego się uroczystegoŚwiatowego Dnia Chorego i poświęconywzorcowej postaci ewangelicznego Samarytanina (por. Łk 10, 2937), chciałbympołożyć nacisk na «sakramenty uzdrowienia», tzn. sakrament pokuty i pojednania, a także sakrament namaszczeniachorych, które osiągają swoją naturalnąpełnięw Komunii eucharystycznej.Spotkanie Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, opowiedziane w Ewangelii św.Łukasza (por. Łk 17, 1119), a w szczególności słowa, które Chrystus Pan kieruje do jednego z nich: «Wstań, idź, twojawiara cię uzdrowiła» (w. 19), pomagająuświadomić sobie, jak ważna jest wiaradla osób, które pod ciężarem cierpieniai choroby zbliżają się do Pana. W spotkaniu z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto wierzy, nigdy nie jest sam!Bóg bowiem w swoim Synu nie zostawianas samych z naszymi niepokojamii cierpieniami, ale jest z nami, pomaganam je znosić i pragnie uzdrowić do głębinasze serce (por. Mk 2, 112).

Wiara owego trędowatego, który widząc, że został uzdrowiony, jako jedyny– w odróżnieniu od pozostałych – pełenzdumienia i radości natychmiast wracado Jezusa, by wyrazić Mu swojąwdzięczność, pozwala dostrzec, że odzyskane zdrowie jest znakiem czegoś cenniejszego od zwykłego wyleczeniaw sensie fizycznym, jest znakiem uzdrowienia, którym Bóg obdarza nas za pośrednictwem Chrystusa; wyrażają tosłowa Jezusa: twoja wiara cię uzdrowiła.Ten, kto w cierpieniu i chorobie wzywaPana, może być pewnym, że Jego miłość nigdy go nie opuści i że również miłość Kościoła, który jest przedłużeniemw czasie zbawczego dzieła Chrystusa,nigdy go nie zawiedzie. Wyzdrowienie fizyczne, wyraz głębszego uzdrowienia,ukazuje tym samym, jakie znaczenie madla Chrystusa cały człowiek, z dusząi ciałem. Każdy sakrament zresztą wyraża i uobecnia bliskość samego Boga,który w sposób absolutnie bezinteresowny «dociera do nas poprzez rzeczy materialne, (…) którymi się posługuje, czyniącje narzędziem służącym naszemu spotkaniu z Nim». «Staje się widoczna jedność stworzenia i odkupienia.Sakramenty są wyrazem cielesności naszej wiary, która obejmuje ciało i duszę –całego człowieka.Głównym zadaniem Kościoła jestz pewnością głoszenie królestwa Bożego, «ale właśnie samo to głoszenie powinno być procesem uzdrawiania: 'bymopatrywał rany serc złamanych'(Iz 61, 1)», zgodnie z misją powierzonąuczniom przez Jezusa (por. Łk 9, 12; Mt10, 1. 514; Mk 6, 713). Związek międzyzdrowiem fizycznym i odnową zranionejduszy pomaga nam zatem lepiej zrozumieć «sakramenty uzdrowienia».2. Na sakramencie pokuty częstoskupiała się refleksja pasterzy Kościoła,właśnie ze względu na jego wielkie znaczenie na drodze chrześcijańskiego życia, ponieważ «cała skuteczność pokuty

polega na przywróceniu nam łaski Bożeji zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem» (KKK 1468). Kościół, nadal głosząc przebaczenie i pojednanie, o którymmówił Jezus, nieustannie zachęca całąludzkość do nawrócenia się i wiaryw Ewangelię. Apeluje słowami apostołaPawła: «W imieniu Chrystusa spełniamyposłannictwo jakby Boga samego, któryprzez nas udziela napomnień. W imięChrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). Jezus w swoim życiu głosi i uobecnia miłosierdzie Ojca.Przyszedł nie po to, by potępiać, lecz byprzebaczać i zbawiać, by dawać nadziejętakże w najgłębszych mrokach cierpieniai grzechu, by obdarzać życiem wiecznym; toteż w sakramencie pokuty, dzięki«lekarstwu spowiedzi», doświadczeniegrzechu nie przeradza się w rozpacz,lecz spotyka się z Miłością, która przebacza i przemienia.Bóg, «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2,4), jak ojciec z ewangelicznej przypowieści (por. Łk 15, 1132) nie zamyka sercaprzed żadnym ze swoich dzieci, ale czeka na nie, szuka ich, dociera do nich, kiedy na skutek odrzucenia wspólnotypopadają w niewolę odosobnienia i podziału, wzywa je, by zgromadziły się wokół Jego stołu, radośnie uczestniczącw święcie przebaczenia i pojednania.Chwila cierpienia, w której mogłaby sięzrodzić pokusa, by poddać się zniechęceniu i rozpaczy, przemienia się wówczas w czas łaski, pozwalający wejśćw siebie i podobnie jak syn marnotrawnyz przypowieści, zastanowić się nad własnym życiem, uznając błędy i upadki, zatęsknić za Ojcem i Jego bliskością orazwyruszyć w drogę powrotną do Jego Domu. On w swojej wielkiej miłości zawszei wszędzie czuwa nad naszym życiemi czeka na nas, by każdemu dziecku,które do Niego wraca, ofiarować dar pełnego pojednania i radości.
cd. w następnym numerze

Od 1993 Kościół katolicki na całym świecie obchodzi 11 lutego  w święto Matki Bożej z Lourdes  Światowy Dzień Chorego. Dzień był oryginalną, niezwykle cenną inicjatywą Jana Pawła II, a zarazem konkretnąjego odpowiedzią na zgłaszane od wielu lat z różnych stron świata prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia oraz oczekują naszej pomocy i wsparcia. 11 lutego Kościół przypomina pierwszeukazanie się Maryi św. Bernardecie Soubirous w Lourdes w 1858 r., gdzie jako potwierdzenie objawieńdokonały się cudowne uzdrowienia. Na ten dzień corocznie Ojciec Święty kieruje swoje orędzie.
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W Niedzielę Chrztu Pańskiego,8 stycznia 2012 roku, uroczyście zakończyliśmy w naszym zduńskowolskimSanktuarium Urodzenia i Chrztu św.Maksymiliana, Rok świętego Maksymiliana, ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na wniosekówczesnego senatora Marka Trzcińskiego, z okazji przypadającej siedemdziesiątej rocznicy męczeńskiej śmiercinaszego Patrona.Dla uczczenia tego Roku planowaliśmy wiele inicjatyw duchowych i materialnych w naszej parafii i świątynii w zasadzie większość z nich udało sięzrealizować z pomocą Bożą i z wyraźnym wstawiennictwem świętego Maksymiliana.
To, co widoczne

Najprostsze jest wskazanie tych materialnych przedsięwzięć. U progu 2011roku zakładaliśmy sobie przygotowaniem.in. zmiany wizerunku chrzcielnicy,w której Sakrament Chrztu świętegoprzyjął św. Maksymilian. Przy pomocyspecjalnie skonstruowanego urządzenia, które pozwoliło bezpiecznie podnieść w całości marmurową chrzcielnicęi oddzielić ją od sztucznie dołożonegocokołu, chrzcielnica zyskała swoją właściwą i pierwotną wysokość, przez cojest teraz funkcjonalna przy sprawowaniu Sakramentu Chrztu świętego. Przyokazji innej zbiórki, udało się także zdobyć środki, na pokrycie złotem zewnętrznej powierzchni pokrywychrzcielnicy i obok niej umieścić tablicęz tekstem informującym o sakramencieChrztu świętego naszego Patronaw tym miejscu.Została poświęcona nowa chorągiew, ku czci św. Rodziny i św. Józefa,ufundowana z ofiar wiernych, towarzysząca dziś m.in. przy modlitwie w intencji rodzin. W dniu odpustu parafialnego,15 sierpnia 2011 r., poświęcono całkowicie odnowioną chorągiew ku czci św.Maksymiliana, a także wprowadzonezostały nowe relikwie z włosami z brodynaszego Patrona, w nowym relikwiarzuwykonanym dla Bazyliki przez Franciszkanów z Niepokalanowa.

Odpust przeżywaliśmy w zmienionym wystroju prezbiterium dzięki zainstalowaniu 4 dużych i sześciumniejszych dębowych ław, wykonanychna zamówienie, dzięki czemu prezbiterium nabrało właściwego sakralnegocharakteru, po usunięciu foteli, które nieodpowiadały godności i świętości tegomiejsca. Dzięki nowym ławom zyskaliśmy wiele miejsc siedzących dla asystyministranckiej i celebransów.W październiku podczas obchodówdni św. Maksymiliana poświęcony został, ufundowany przez rodzinę Witaszczyków, podświetlany witrażw zewnętrznym oknie na wieży świątyni,wykonany przez specjalistyczną pracownię witrażu w Rypinie.Niestety nie udało się w minionymroku zrealizować zamysłu zmiany starych, zużytych i niefunkcjonalnych mebliw zakrystii. Jedną z przyczyn hamującądziałania okazał się koszt mebli, któretrzeba przygotować z solidnych materiałów, na zamówienie. Tę inwestycjęchcemy zrealizować w bieżącym roku,przy pomocy firm z naszej parafii.
W sferze ducha

Najtrudniej podsumowywać to, codokonuje się przez łaskę Bożą w sferzeduchowej. Jest jednak wiele znakówi świadectw wskazujących na działanieBoże w naszym Sanktuarium, przezwstawiennictwo św. Maksymiliana. Jednym z darów realizowanych w Rokuświętego Maksymiliana jest modlitwa wintencji rodzin, zainspirowana Misjami,z października 2010 roku. Rozwijaniusię tej inicjatywy, od samego początkupatronował św. Maksymilian wraz zeświętą Rodziną. Po roku czasu widzimyjuż owoce tej modlitwy. Odnajdujemynowe, szczególnie młode rodziny, szukające pogłębienia swojej wiary i szukające przyjaciół wśród rodzin, które sąblisko Boga. Wiele osób żyjących wzwiązkach nieformalnych, często wielelat, podejmuje decyzję o uświęceniu miłości przez sakrament Małżeństwa; będziemy w modlitwie wspierać ichdeklaracje i dodawać odwagi, aby dopełnili obietnice złożone Panu Bogu.

Pogłębia się i rozszerza kult Przenajświętszej Eucharystii, przez codzienną adorację NajświętszegoSakramentu. Kaplicę adoracji odwiedzacoraz więcej nowych osób. Znakiemłask otrzymywanych w tym miejscu jestrównież zwiększona aktywność złego,która mobilizuje nas do duchowej czujności i przeciwstawiania się wszelkimjego działaniom przez modlitwę.Rok świętego Maksymiliana był również dla nas rokiem pielgrzymek. Nawiedziliśmy prawie wszystkie miejscazwiązane z działalnością naszego Patrona od Rzymu do japońskiego Niepokalanowa w Nagasaki. Również pieszazduńskowolska pielgrzymka na JasnąGórę przeżywana była pod patronatemśw. Maksymiliana.W lutym minionegoroku nasza parafia przewodniczyłaMszy świętej w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, transmitowanej przez 1 program Telewizji Polskiej,co przypomniało i przybliżyło wielu osobom w Polsce nasze Sanktuariumi osobę św. Maksymiliana.Ostatnim ważnym akcentem Rokuświętego Maksymiliana była renowacjaMisji świętych w ostatnim tygodniu Adwentu. Jesteśmy przekonani, że znacznie więcej osób niż w poprzednichlatach, przystąpiło do sakramentu Pokuty, co potwierdza ilość rozdanej Komunii w okresie świątecznym.Myślę, że wszyscy kapłani posługujący w parafii mogliby zaświadczyćo niezwykłych łaskach i nawróceniach,których doświadczali w tajemnicy sakramentu Pokuty, w ciszy konfesjonału.Niech każdy z tych przypadków promieniuje radością z odzyskanegoszczęścia i duchowej wolności.Jest wiele ukrytych działań Bożychdokonywanych przez szczególne wstawiennictwo Niepokalanej i św. Maksymiliana w ostatnim roku. Pan Bóg samwskaże czas i sposobność, aby o nichmogli dowiedzieć się inni i wzmacniającswoją wiarę, wysławiać Boga pełnegomiłosierdzia, wobec każdej ludzkiej niedoli.
Ks. Dariusz Kaliński  proboszcz
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Uroczystość Ofiarowania Pańskiegoprzypada czterdziestego dnia po BożymNarodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowaniaPana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzęduoczyszczenia.Tradycyjnie dzień ten nazywany jestdniem Matki Bożej Gromnicznej. W tensposób uwypukla się fakt przyniesieniaprzez Maryję małego Jezusa do świątyni.Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce Pana Jezusai wypowiedział proroctwo: "Światło naoświecenie pogan i chwałę ludu Twego,Izraela" (Łk 2, 32). Według podania, procesja z zapalonymi świecami była znanaw Rzymie już w czasach papieża św. Gelezego w 492 r. Od X w. upowszechnił sięobrzęd poświęcania świec, których płomieńsymbolizuje Jezusa  Światłość świata,Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i nazawsze pozostanie Panem wszystkichpraw natury. Momentem najuroczystszymapoteozy Chrystusa jako światła, któryoświeca narody, jest podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej  poświęcenie paschałui przepiękny hymn Exultet.W Polsce święto Ofiarowania PanaJezusa nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światłoi która nas tym Światłem broni i osłania odwszelkiego zła. Dlatego często brano doręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącejśmierci. Niegdyś wielkim wrogiem domóww Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny,które zapalały i niszczyły głównie drewniane domostwa. Właśnie od nich miała strzecdomy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknieprzystrajana i malowana. W czasie burzyzapalano ją i stawiano w oknach, by prosićMaryję o ochronę. Gromnicę wręczanorównież konającym, aby ochronić ich przednapaścią złych duchów.Ze świętem Matki Bożej Gromnicznejkończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek  kończysię tradycyjny (a nie liturgiczny  ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego), okresBożego Narodzenia. Dzisiejsze święto za

myka więc cykl uroczystości związanychz objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam ChrystusaDziecię.Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego,stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiarujePanu Bogu największy Dar, jaki otrzymała Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samymskłada w ofierze siebie. Podobną ofiarę,z siebie samych z miłości do Chrystusa,składają osoby konsekrowane. Podkreśliłto Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitegooddania własnego życia dla tych, którzypowołani są, aby odtworzyć w Kościelei w świecie, poprzez rady ewangeliczne«charakterystyczne przymioty Jezusa,dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»"(Vita consecrata, nr 1).W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel: Odpowiada on po pierwsze, osobistejpotrzebie uroczystego uwielbienia Panai dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i radujeWspólnotę chrześcijańską. Dzień Życia Konsekrowanego ma po drugie  za zadanie przyczynić się dopoznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystychobchodów niezwykłych dzieł, których Panw nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożegopiękna, które przez Ducha promieniująw ich sposobie życia."Życie konsekrowane znajduje sięw samym sercu Kościoła jako elemento decydującym znaczeniu dla jego misji,ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego KościołaOblubienicy do zjednoczeniaz jedynym Oblubieńcem  podkreśla JanPaweł II w Adhortacji apostolskiej Vita consecrata. Życie konsekrowane nie tylkow przeszłości było pomocą i oparciem dla

Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzownydar także dla teraźniejszości i przyszłościLudu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętościąi misją".Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzórewangelicznej Marii pragną "obrać lepszącząstkę"  podejmując życie w czystości,ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć ChrystusowiPanu i bliźnim. Historia ukazuje, że życiew czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.Powołanie do życia zakonnego jestradą, do której wzywa nas Jezus Chrystus.Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa.Doskonałość miłości, do której są powołaniwszyscy wierni, nakłada na tych, którzyw sposób wolny przyjmują wezwanie dożycia konsekrowanego, obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla Królestwa, ubóstwa i posłuszeństwa.
Oto jeden z wielu przykładów życiaKonsekrowanego w świecie:
Konsekrowane Bogu, by przemieniać świat od wewnątrz, czyli o nas,zrzeszonych w Oriońskim InstytucieŚwieckim.
Jesteśmy kobietami, które odpowiadając na dość niezwykłe powołanie Pana:oddałyśmy się poprzez złożenie ślubu czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz wierności papieżowi na wyłączną służbę Bogu,pozostając w świecie.Nie posiadamy żadnych zewnętrznychznaków poświęcenia się Jezusowi i z reguły nie informujemy innych osób o naszymwyborze konsekrowania się Bogu. Mogębyć Twoją nauczycielką, urzędniczką, lekarką, ekspedientką, bibliotekarką. Poprzezuczestnictwo we wszystkich przejawachżycia świeckiego, poprzez pracę i własnyprzykład życia, a także poprzez codziennąEucharystię, Liturgię Godzin, Różaniec,Lectio Divina oraz modlitwę osobistą pragniemy przemieniać świat od wewnątrz.Jesteśmy obecne w wielu miejscachna świecie, ale znajdujemy sposób,
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Używać, używać, używać – woła świat. Aby umożliwićsobie jak największe używanie popełnia się kradzieże,oszustwa, przekupstwa, zdrady, a nawet zabójstwa. A gdysię używać nie udaje, albo serce przesycone brudemmoralnym widzi całą czczość i znikomość w złudnymszczęściu, za którym goniło, wtedy jeżeli zabraknie pokory,która zwraca na drogę pokuty, do Boga, życie brzydniei nieraz kończy się nikczemnym samobójstwem.
***Dnia 11 lutego obchodzimy rocznicę głośnego na całyświat objawienia się Niepokalanej w Lourdes. Co nampoleca Ona?Oto co opowiada szczęśliwa wybranka Niepokalanej,Bernadeta, swemu księdzu proboszczowi, który zażądał, byzjawiająca się Pani, na znak, że jest Istotą z nieba, sprawiła,by róża zakwitła w zimie. Widziałam, mówi ona, CudownąIstotę i powiedziałam Jej: „Ksiądz Proboszcz żąda jakichśdowodów, na przykład, aby Pani kazała zakwitnąć róży,którą ma pod swoimi stopami, bo moje słowo nie wystarczaksiężom i nie chcą ze mną o tym (o zbudowaniu kaplicy)mówić. Ona się wtedy uśmiechnęła, ale nie rzekła słowa;potem powiedziała mi, abym się modliła za grzesznikówi trzy razy zawołała: Pokuty! pokuty! pokuty!”.Zakwitnięcie róży w zimie to drobiazg, chociaż i toNiepokalana zdziałała, wobec nawrócenia grzeszników zapomocą – pokuty. Maksymilian Kolbe

***Przeżywamy czas karnawału, uciechy, zabawy. Wieluzapewne zapomni nie raz o tym, że żyje się raz i to życie,jeśli nie zadbamy o nie, może nie trwać w wiecznej radości…Jak to dobrze, że są jeszcze osoby, które życie chcąprzeżyć, a nie używać, że pragną służyć innym, a niewykorzystać ich do swoich spraw. Módlmy się, by ich nigdynie zabrakło, bo jeśli ich nie będzie to i świat będziew niebezpieczeństwie… Konsekrowani…Małgorzata Kamińska

by spotykać się na poziomie miasta, regionu i kraju. Mimo, że jesteśmy zazwyczajwłączone pojedynczo w różne obszary życia społecznego, pomagamy sobie modlitwą, spotkaniami, przyjaźniami.Orioński Instytut Świecki obecny jestw Polsce od 2007 r. Tworzy go kilkanaściedziewcząt i kobiet pochodzących z różnychregionów kraju.
Historia Oriońskiego InstytutuŚwieckiego (ISO)
Orioński Instytut Świecki (Istituto Secolare Orionino), żeński, ma jako Ojca i Założyciela św. Alojzego Orione, który byłprorokiem tej szczególnej formy przynależności do Pana. Otoczył się wieloma ludźmiświeckimi, którymi opiekował się duchowo.Pomyślał, aby zgrupować niektóre kobiety,ale wyraźniejsze idee ukazuje w 1912 r.W numerze 11 pierwszych Konstytucji, które pisze dla swoich Synów czytamy polecenie, aby opiekowali się świeckimi, którzyz całej duszy pragną dążyć do doskonałości i byliby skłonni złożyć śluby, gdyby takamożliwość była im dana.

W 1959 r. Kapituła Generalna Zgromadzenia ks. Orionistów, powołując się nakonstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia, poprzez którą Kościół zaaprobowałformę konsekracji świeckiej, sformułowałaodpowiedni wniosek. Ówczesny generał ks.Carlo Pensa, listem z 8 lipca 1959 r. dał oficjalnie polecenie ks. Gaetano Piccinini założenia Oriońskiego Instytutu Świeckiego.Następnie ks. Giuseppe Masiero,Radca Generalny, a następnie Generał,rozwinął charakterystykę Instytutu Świeckiego do Ruchu i powierzył prace oficjalneks. Flavio Peloso, który doprowadził je dozatwierdzenia kanonicznego.Podanie skierowane do biskupa Tortony, Ekscelencji Luigi Bongianino, zostałorozpatrzone przez Kongregację ds. ŻyciaKonsekrowanego. Po koniecznych studiach i pracach związanych z redakcjąi przejrzeniem nowej Reguły Życia, sukcesor bpa Bongianiono, ks. bp Martino Canessa podpisał dekret powołaniaOriońskiego Intytutu Świeckiego i zatwierdził Regułę Życia 13 maja 1997 r.Orioński Instytut Świecki jest z pochodzenia i charyzmatu jednym z komponen

tów Małego Dzieła Boskiej Opatrzności.Zachowując własną autonomię, żyje w jedności ze wszystkimi komponentami MałegoDzieła: Synami Boskiej Opatrzności, Siostrami Małymi Misjonarkami Miłosierdziai stowarzyszeniami świeckimi. Jedność tajest zapewniona poprzez obecność oriońskiego Asystenta Duchowego.„Żeński Orioński Instytut Świecki składa się z kobiet, które konsekrują się Bogupozostając w świecie, aby go uświęcać odwewnątrz, według praw Kościoła i działającna polu miłosierdzia św. Alojzego Orione.Głównym i pierwszorzędnym celemInstytutu jest uświęcenie osób należącychdo Instytutu przez zachowywanie radewangelicznych, dążąc do doskonaleniamiłości i zachowując styl i obowiązkiświeckie i światowe. Jego szczególnymcelem jest służenie Bogu, Kościołowi i duszom, zgodnie z charyzmatem ks. Orione:współpracować jako pokorne córki BożejOpatrzności, aby przyprowadzić maluczkich, ubogich i lud do Kościoła i Papieża,poprzez służbę miłości” (konstytucjez 1936 r., rozdz. I). Reguła Życia, rozdz. I,art.1.

Zapraszamy chętne osoby mające talent wokalny
lub instrumentalny, 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.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

internetowej: www.siloe.za.pl
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1. Gościmy dziś z kazaniami ks. proboszcza Andrzeja Jaworskiego. Ksiądz proboszcz przed świątynią będzie zbierał
ofiary na budowę kościoła św. Pawła w Zduńskiej Woli. Prosimy o serdeczne wsparcie tego dzieła.
2. Żywy Różaniec zaprasza dziś na spotkanie o godz. 16.00, w Ośrodku św. Maksymiliana. Zapraszamy na spotkanie
także małżonków, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę we wspólnocie Domowego Kościoła, po wieczornej mszy
świętej, do Ośrodka św. Maksymiliana.
3. W czwartek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej, które kończy
tradycyjny czas śpiewania kolęd. Zapraszamy na mszę świętą o godz. 7.00, 9.00, 16.30 – szczególnie dzieci i 18.00,
w kaplicy w Czechach o godz. 17.00. W tym dniu, przynosimy ze sobą do świątyni, świece gromniczne. Światło tych
świec, zapalone na wzór paschału oraz modlitwa, ma nas strzec przed wszelkimi niebezpieczeństwami, szczególnie
duchowymi. W tym dniu będą zbierane przed kościołem ofiary do puszek, przeznaczone na potrzeby zakonów
kontemplacyjnych.
4. W piątek 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, patrona osób dotkniętych chorobą gardła. Podczas mszy świętej
o godz. 18.00, zgodnie ze starym zwyczajem, odbędzie się obrzęd poświęcenia słodyczy.
5. W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota 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. W sobotę zapraszamy na mszę świętą w języku
łacińskim o godz. 7.00. Członkowie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przynoszą na liturgię świece.
6. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego, Gościa Niedzielnego oraz najnowszy numer Głosu
Maksymilianowego.
7. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Joanna Staniucha, Tadeusz Raniszewski. Rodzinom
i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek. . .
8. Jezus przychodzi pełen mocy, by uwalniać od wpływu złego ducha. Wszystkim parafianom i gościom życzymy, aby
odpowiedź wiary, jaką składamy Jezusowi, stała się w nas zadatkiem duchowego uzdrowienia i wewnętrznej odnowy.
Szczęść Boże.

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński  proboszcz

Domowy Kościół – gałąź rodzinna RuchuŚwiatło–Życie, zaprasza małżonków, którzy pragną nanowo odkrywać sakrament małżeństwa, doświadczyć miłościBoga i z Jego pomocą rozwiązywać trudności życia codziennego, na spotkanie w Ośrodku Św. Maksymiliana w dniu 29stycznia 2012 r. po wieczornej Mszy św., a także 29 lutego2012 r. o godz. 19.00.Ponadto przypominamy,że w ostatnią środę każdegomiesiąca, o godzinie 18.00w Bazylice, odprawiana jestMsza Święta w intencji wszystkich rodzin. Wspólna modlitwajest okazją do umocnienia miłościmałżeńskiej i rodzinnej, a takżepogłębienia więzi z Bogiem.
Dodatkowych informacji udzielają:

ks. Mariusz, tel. 518014891
ks. Rafał, tel. 518014630

Probosz nagle zachorował i poszedł do szpitala,
gdzie od kilku dni leżał już w gipsie jego wikary.
Z osieroconej parafi i nadszedł do kuri i telegram:
"Kanonik w szpitalu, gdzie przebywa też jego

prawa ręka ze złamaną nogą".

W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodzinychrześcijańskie mają ogromne znaczenie jakoogniska żywej i promieniującej wiary. Dlategoteż Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji,nazywa rodzinę "Kościołem domowym" (Ecclesia domestica). W rodzinie "rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoichpierwszymi zwiastunami wiary", pielęgnując"właściwe każdemu z nich powołanie, zeszczególną zaś troskliwością powołanieduchowne" (KKK 1656).




