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"Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić."Czy można się dziwić uzdrowionemu z dzisiejszej Ewangelii? On zaczął opowiadać wszystkim, co go spotkało, po prostu nie mógł powstrzymaćrozpierającej go radości. Ewangelista zanotował, że ludzie zewsząd schodzili się do Jezusa i odchodzili uleczeni albo przynajmniej podniesienina duchu. W Starym Testamencie trąd był najokrutniejszą z chorób, obawiano się go bardziej niż mrozu i zarazy. Człowiek dotknięty trądem gniłza życia, był chodzącym trupem i musiał mieszkać w odosobnieniu (por. Kpł 13, 4546). I taki człowiek przychodzi do Jezusa, pada na kolanai prosi: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Dlaczego wobec tego chorego Jezus okazał swoje miłosierdzie? Bo ten człowiek upadł i pokornieoddał się w Jego ręce... To jest bracie i siostro czułe miejsce Pana Boga. Upaść przed Nim na kolana  z czego my tak często rezygnujemy  tzn.wyznać swoją miłość i wiarę oraz małość i bezsilność. Bo są różne upadki, można upaść na twarz, na bok, na ręce, ale spośród tych wszystkichupadków jest jeden, który czyni człowieka pięknym i wolnym  to upadek na kolana. I Ty idź do Jezusa, upadnij przed Nim na kolana i prośo wiarę, aby uleczył chorobę twego wnętrza, proś o przemianę, a zobaczysz, że Bóg nie odwróci się od Ciebie, nie przejdzie obojętnie  pomożeCi i wtedy ty też jak ten trędowaty z dzisiejszej Ewangelii, poczujesz, że żyjesz (oszalejesz z radości) i będziesz rozpowiadał, co On ci uczynił.

"Odpuszczają Ci się twoje grzechy... Wstań i idź do domu."Czy nasi najbliżsi mają jakiś pożytek z tego, ze jesteśmy wierzącymi? Czy choć czasem chcemy dzielić się z nimi naszą wiarą , nadzieją i miłością? Czy ja potrafię przebaczać? O Panu Bogu wiemy dużo, że przebacza nam, jest miłosierny, dobry, święty, uzdrawia, uzdalnia nas do wielkich rzeczy. Dziś wzywa nas do doskonałości , abyśmy byli tak doskonali jak On. Kolejny raz mamy szansę sprawdzić naszą wiarę w Niegoi miłość do drugiego człowieka.Prorok Izajasz wskazuje na Boga jako na Tego, który nie pamięta grzechy swojego ludu, ale okazuje mu swoją bezgraniczną i bezwarunkowąmiłość. Jezus chce uwolnić Ciebie od grzechu, chce być naszym lekarzem ciała i ducha, przychodzi do nas w Eucharystii , aby nas uzdrowići dać nowe życie. Każdy z nas tak jak ten nieszczęśliwy paralityk z dzisiejszej Ewangelii gorąco pragnie zdrowia. Wszystko jest człowiekowipotrzebne, ale niebo i Bóg najbardziej.Nieść innych do Chrystusa na ramionach swojej wiary i miłości to dawać innym przykład chrześcijańskiego życia.Bracie i siostro, możesz ułatwić komuś spotkanie z Bogiem, pomóc choremu człowiekowi pojednać się z Bogiem w obliczu śmierci, żeby niemusiał odchodzić z tego świata w ciemności grzechu, podprowadzić do konfesjonału, podać dobrą książkę religijną, ukazać głębię Ewangelii.
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3. Z lektury Ewangelii wynikawyraźnie, że Jezus zawsze okazywałchorym szczególne względy. Nie tylkowysyłał swoich uczniów, by leczyli ich rany (por. Mt 10, 8; Łk 9, 2; 10, 9), ale także ustanowił dla nich specjalny sakrament:namaszcznie chorych. List św. Jakubazaświadcza o istnieniu tego gestu sakramentalnego już w pierwszej wspólnociechrześcijańskiej (por. 5, 1416): poprzeznamaszczenie chorych, któremu towarzyszy modlitwa prezbiterów, cały Kościół poleca chorych Panu cierpiącemui uwielbionemu, aby On ulżył ich udrękom i ich uzdrowił, a wręcz wzywa ichdo duchowego jednoczenia się z mękąi śmiercią Chrystusa, by w ten sposóbprzyczynili się do dobra ludu Bożego.W tym sakramencie kontemplujemy podwójną tajemnicę, w jakiej Jezusznalazł się w sposób dramatyczny naGórze Oliwnej, gdzie Ojciec wskazał Mudrogę męki jako najwyższy akt miłości,którą On przyjął. W tej godzinie próbyChrystus jest pośrednikiem, «przenoszącna siebie, biorąc na siebie cierpieniei mękę świata, przemieniając je w wołanie do Boga, zanosząc je przed oczyBoga i składając w Jego ręce, a tymsamym doprowadzając je rzeczywiściedo momentu odkupienia» (Lectio divina,Spotkanie z duchowieństwem Rzymu,18 lutego 2010 r.).«Ogród Oliwny jest(...) także miejscem, z którego wstąpiłOn do Ojca, jest zatem miejscem odkupienia (…). To podwójne misteriumGóry Oliwnej jest również wiecznie'żywe' w sakramentalnych olejachKościoła (...), olej jest znakiem dobrociBoga, która nas dotyka» (Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010r.).W namaszczeniu chorych olej – materia sakramentu – jest nam dany «jakoBoże lekarstwo – jako lek, któryw tym momencie upewnia nas co doJego dobroci, który ma nas umocnić i pocieszyć, ale który jednocześnie, niezależnie od choroby, kieruje myśl kuostatecznemu uzdrowieniu, ku zmartwychwstaniu (por. Jk 5, 14)»(tamże).Sakrament ten zasługuje dziśna większą uwagę zarówno w refleksjiteologicznej, jak w działalności duszpasterskiej wśród chorych.Wykorzystanietreści modlitwy liturgicznej, które możnastosować w różnych sytuacjach życiowych związanych z chorobą, a nie tylkou kresu życia (por. Katechizm Kościoła

moje Ciało i pije moją Krew, ma życiewieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). Eucharystia bowiem– zwłaszcza jako wiatyk – jest, zgodniez definicją św. Ignacego z Antiochii,– «lekarstwem nieśmiertelności, antidotum na śmierć», sakramentem przejściaze śmierci do życia, z tego światado Ojca, który czeka na wszystkichw niebieskiej Jerozolimie.5. Temat tego Orędzia na XXŚwiatowy Dzień Chorego: «Wstań, idź,twoja wiara cię uzdrowiła», nawiązujerównież do bliskiego już Roku Wiary,który rozpocznie się 11 października 2012r. i będzie pomyślną i cenną okazją doodkrywania na nowo siły i piękna wiary,by zgłębić jej treść i dawać o niej świadectwo w życiu codziennym. Pragnęzachęcić chorych i cierpiących, aby znajdowali zawsze bezpieczną kotwicęw wierze, która karmi się słuchaniem Słowa Bożego, osobistą modlitwą i sakramentami, podczas gdy pasterzyzapraszam, aby byli zawsze gotowi doich udzielania chorym. Niech kapłani nawzór Dobrego Pasterza jako przewodnicy powierzonej im owczarni, będą pełniradości, opiekuńczy wobec osób najsłabszych, ubogich, grzeszników i ukazująnieskończone miłosierdzie Boga napawającymi otuchą słowami nadziei.Tym, którzy pracują w służbiezdrowia, jak również rodzinom, które widzą w swoich bliskich cierpiące obliczePana Jezusa, jeszcze raz dziękujęw imieniu własnym i całego Kościoła,że poprzez fachowe umiejętnościi milczącą obecność, niejednokrotnienawet bez wymawiania imienia Chrystusa, w konkretny sposób świadczą o Chrystusie (por. Homilia podczas Mszy św.Krzyżma, 21 kwietnia 2011 r.).Do Maryi,Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych, wznosimy nasze ufne spojrzeniei naszą modlitwę; niech Jej macierzyńskie współczucie, którego doznawała,stojąc obok Syna umierającego na krzyżu, otacza i wspiera wiarę i nadziejękażdej osoby chorej i cierpiącej w procesie leczenia ran duszy i ciała.Wszystkich zapewniam o pamięciw modlitwie i udzielam każdemuspecjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.Benedictus PP XVI
Watykan, 20 listopada 2011 r., uroczystość

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Katolickiego, 1514) sprawia, że namaszczenie chorych nie powinno być uważane za sakrament jakby mniej ważny odinnych. Otoczenie chorych uwagą i opieką duszpasterską jest z jednej stronyznakiem czułości Boga dla cierpiących,a z drugiej przynosi duchową korzyśćrównież kapłanom i całej wspólnociechrześcijańskiej, ponieważ wszystko to,co czyni się najmniejszemu z braci, czyni się samemu Chrystusowi (por. Mt 25,40). 4. O «sakramentach uzdrowienia» św. Augustyn mówi: Bóg «leczywszystkie twoje słabości. Zostaną uleczone wszelkie twoje słabości, nie lękajsię. (…) Pozwól tylko dać się uleczyć,nie odtrącaj Jego ręki. Są to cenne narzędzia Bożej łaski, które pomagają choremu w coraz pełniejszym upodobnieniusię do tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.Mówiąc o tych dwóchsakramentach, chciałbym podkreślić także znaczenie Eucharystii. Gdy zostajeona przyjęta w chorobie, w nadzwyczajny sposób przyczynia się do tej przemiany, włączając osobę, która karmi sięCiałem i Krwią Jezusa, w ofiarę, którąOn złożył Ojcu z samego siebie dla zbawienia wszystkich. Cała wspólnota kościelna, a szczególnie wspólnotyparafialne powinny starać się zapewnićmożliwość częstego przystępowania dokomunii sakramentalnej osobom, którez powodów zdrowotnych lub ze względuna wiek nie mogą odwiedzać miejsc kultu.W ten sposób tym braciom i siostromzostaje dana możliwość umocnienia więziz Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym poprzez uczestniczenie,dzięki ofierze własnego życia, złożonejz miłości do Chrystusa, w misji Kościoła. W tej perspektywie ważne jest, by kapłani, którzy pełnią swoją delikatnąposługę w szpitalach, w klinikach i w domach chorych, czuli się prawdziwymi«'sługami chorych', znakiem i narzędziem,poprzez które współczucie Chrystusamusi dotrzeć do każdego człowiekadotkniętego cierpieniem».Upodobnienie do paschalnej tajemnicy Chrystusa, dokonujące się również przez praktykowanie duchowejkomunii, nabiera szczególnego znaczenia, kiedy Eucharystia zostaje udzielonai przyjęta jako wiatyk. W tym momencieżycia w sposób jeszcze wyraźniejszybrzmią słowa Pana: «Kto spożywa
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Tu, w Kaliszu, gdzie święty Józef, tenwielki obrońca i troskliwy opiekun życia Jezusa, jest czczony w szczególny sposób,pragnę przypomnieć wam słowa matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestnikówMiędzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i Rozwoju, jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku: "Mówię dziś dowas z głębi serca  do każdego człowiekawe wszystkich krajach świata (...) do matek,ojców i dzieci w miastach, miasteczkachi wsiach. Każdy z nas jest dziś tutaj dziękimiłości Boga, który nas stworzył, i naszychrodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlategoz tak wielkim bólem patrzymy na to, codzieje się w wielu miejscach świata: życiejest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy  bykochać i być kochanymi.Wiele razy powtarzam  i jestem tegopewny  że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiajaborcja. Jeżeli matce wolno zabić własnedziecko, cóż może powstrzymać ciebiei mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?Jedynym, który ma prawo odebrać życie,jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz,żadna agencja, żadna konferencja i żadenrząd. (...) Przeraża mnie myśl o tychwszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmiercistaniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcążycia. Kto weźmie odpowiedzialność przedBogiem za miliony i miliony dzieci, którymnie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (...) Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdynie odrzucajmy tego daru Bożego" (matkaTeresa z Kalkuty)3. Umiłowani Bracia i Siostry, bądźciesolidarni z życiem. Wołanie to kieruję dowszystkich moich rodaków bez względu naprzekonania religijne. Do wszystkich ludzi,nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałemw październiku ubiegłego roku: "naród, któ

ry zabija własne dzieci, jest narodem bezprzyszłości". [Wierzcie, że nie było mi łatwoto powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedziećto z myślą o moim narodzie, bo ja pragnędla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości.] Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny,aby wprowadzić w czyn wielką strategięobrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlategotak ważne jest budowanie "kultury życia": tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkośći godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osobyludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego;tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną,którą Bóg obdarza każdego człowieka,zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego,[nie narodzonego].4. Obowiązek służby życiu spoczywana wszystkich i na każdym z nas, ale taodpowiedzialność w szczególny sposóbspoczywa na rodzinie, która jest "wspólnotą życia i miłości" (Gaudium et spes, 48).[Drodzy] Bracia i Siostry, ani nachwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dziękidobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, jest ona wspólnotą świętą. Jestkomunią osób zjednoczonych miłością,o której św. Paweł tak pisze: "miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi,wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokładanadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nieustaje" [Miłość nigdy nie ustaje] (por.1 Kor 13, 68). Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale można ją osiągnąćw małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeślimałżonkowie stają się "bezinteresownymdarem z siebie samego" (Gaudium et spes,24), bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska i rodzinna jest ciągleuszlachetniana, doskonalona przez wspól

ne troski i radości, przez wspieranie sięw chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka.Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Stajesię źródłem siły i wierności małżeńskiej.Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresowneji powszechnej miłości Boga do ludzi. Tamiłość Boga stanowi duchowe centrumrodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęściadla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym gniazdem życia i jedności.Drodzy Bracia i Siostry, sakrament, którywas łączy z sobą, jednoczy was w Chrystusie! Jednoczy was z Chrystusem! "Tajemnica to wielka"! (Ef 5,32). Bóg "obdarzył wasswoją miłością". On do was przychodzii jest obecny wśród was, mieszka w waszych duszach. W waszych rodzinach!W waszych domach! Wiedział o tym dobrze św. Józef. Nie wahał się zawierzyćBogu siebie i swoją Rodzinę. W mocy tegozawierzenia spełnił do końca misję, jakąpowierzył Mu Bóg wobec Maryi i Jej Syna.Wsparci przykładem i opieką św. Józefadawajcie zawsze świadectwo poświęceniai wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcieopieką życie każdego waszego dziecka,każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabychi niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwomiłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem.Pisze św. Jan: "Popatrzcie, jaką miłościąobdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwanidziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1J 3, 1). Człowiek, przybranyw Chrystusie za dziecko Boże, jest prawdziwie uczestnikiem synostwa Syna Bożego. I dlatego św. Jan, prowadząc dalejswoją myśl, tak pisze: "Umiłowani, obecniejesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze sięnie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, żegdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest"(1 J 3, 2). Oto człowiek! Oto jego pełnaniewypowiedziana godność! Człowiekpowołany do tego, ażeby być uczestnikiem życia Bożego; ażeby swojegoStwórcę i Ojca poznawać i miłować wpierw poprzez wszystkie Jego stworzenia tu na ziemi, a potem w uszczęśliwiającym widzeniu Jego Bóstwa nawieki.Oto człowiek! Na szlaku KongresuEucharystycznego ten człowiek objawia sięna każdym kroku.Człowiek we wspólnocie rodzinyi narodu!Człowiek  uczestnik Bożego życia!
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Rok Ks. Piotra Skargi stanowi dobrąokazję do przypomnienia postaci wielkiegokapłana i zakonnika kochającego człowiekai Kościół.Właśnie w tym roku przypada 400.rocznica śmierci tego wybitnego kaznodziei,jezuity, teologa, niekwestionowanegomistrza języka polskiego.
Kaznodzieja

Skarga głosił kazania przez okres pięćdziesięciu lat, w tym przez 24 lata czynił tojako kaznodzieja królewski. Gdyby ocalaływszystkie jego teksty, ich liczba sięgałabynie setek, lecz tysięcy. Tymczasem wszystkich kazań Skargi wydanych drukiem mamytylko 197, w tym: 51 niedzielnych, 46 świątecznych, 100 przygodnych. W dorobku kaznodziejskim Skargi znajdują się różnerodzaje kazań. Są to przede wszystkim kazania typu homilijnego, zawarte główniew zbiorze "Kazania na niedziele i święta całego roku".
Filantrop

W 1584 r. ks. Skarga został mianowany przez prowincjała Jana Pawła Campanęsuperiorem domu zakonnego św. Barbaryw Krakowie. Po złożeniu urzędu rektora kolegium wileńskiego przybył 26 czerwca tegoż roku do stolicy Piastów i Jagiellonówi rozwinął szeroką działalność. Zaczął od

przeprowadzenia gruntownego remontukościoła św. Barbary i budowy przy nim domu zakonnego. Przejawiał duże zrozumienie dla pracy charytatywnej. Potrafiłzainteresować możnych losem najuboższych. Miłosierdzie stawiał na czele wszystkich cnót.
Jezuita

W styczniu 1569 roku Piotr Skargaprzybył do Rzymu. W dzień swych urodzinrozpoczął dwuletni nowicjat u jezuitów. Dostosowanie się do obowiązujących w zakonie reguł dyscypliny i posłuszeństwa nieprzychodziło mu łatwo. Musiał wiele nadsobą pracować. Przełożeni wydali mu pochlebną opinię, podkreślając jego talent kaznodziejski i dar wymowy. Ze studiówrzymskich Skarga wyniósł znakomitą znajomość pism Ojców Kościoła oraz świetneopanowanie łaciny klasycznej. Poznał również działalność i organizację rozmaitychinstytucji dobroczynnych, które późniejprzenosił na grunt polski.Piotr Skarga to także wzór zatroskaniao dobro narodu i państwa, wzór człowiekasolidarnego z ubogimi, który w trosce o ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniunajwiększe polskie przywary, nawołując dozmian postaw rządzących, do reform, by niedoprowadzić Rzeczypospolitej do upadku.
Na podstawie http://skargapiotr.pl/filantrop
opracowały Alicja Kluska i Krystyna Witek

Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych
w środę 22 lutego o godz. 1 9.00

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

przychodzi nam z pomocą i łaską.

4

.

Serdecznie zapraszamy
dziewczęta i kobiety,
na dzień skupienia na temat:

Termin: 1819 lutego 2012 r.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny przy Klasztorze

Mniszek Kamedułek w Złoczewie
Zgłoszenia na adres: mikbe@wp.pl
lub tel.: 697 264 570 (po godz.20:00)

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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Był już rok 1910 i różne znaki zapowiadałyzbliżającą się wojnę. Pewnego dnia chłopcy poszli dokatedry lwowskiej na nabożeństwo. Mundek niedawnoczytał „Potop” i miał świeżo w pamięci śluby JanaKazimierza. Ukląkł przed obrazem Najświętszej PannyŁaskawej i pogrążył się w modlitwie.„Wielka Boga – Człowieka Matkoi Królowo”. Potężne słowa ślubowania poruszyły w nim jakieś dalekiewspomnienia z dzieciństwa. Gdywrócił do internatu, z twarzą przyziemi obiecał Najświętszej MaryiPannie, królującej w ołtarzu kościołafranciszkańskiego, że będzie dla Niejwalczył:  Wielka Boga – CzłowiekaMatko i Królowo, ślubuję Ci walczyćz bronią w ręku jak dawni polscyrycerze o Twoją cześć, o Twojew narodzie królowanie. I nie ustanęaż do śmierci. Znowu zaciągnął zobowiązanie wobec swojej ukochanejMatki i Pani. Ale jak się z tegowywiąże? Ścisły, nawykły do myślenia umysł pracował z wytężeniem.– W jaki sposób można służyć Matce Bożej i Polsce,kiedy Ojczyzna jest w niewoli? Trzeba jej służyć orężnie. Kiedyś marzył o tym, aby zostać kapłanem, wyrywał się po prostu do kapłaństwa, ale teraz nachodziłygo myśli, żeby zostać inżynierem, wynalazcą. Swojezdolności odda Polsce, aby ją prędzej wyzwolić.Zbliżał się koniec roku szkolnego. – Franuś,co będziemy robić? – zagadnął jednego dnia brata.– Rodzice chcieli, żebyś był księdzem. Ja też dawniejchciałem. – A teraz nie chcesz? – spytał Franek.– Chyba nie. Może będzie wojna… pójdziemy się bićza Polskę – rzekł Mundek. – Chciałbym się jeszczeuczyć matematyki. Może zostanę inżynierem. – Mundziu, jak ty, to i ja. Pójdziemy do ojca prowincjałapowiedzieć mu, że wracamy do domu.– No, to chodźmy – zdecydował Mundek.Ale do ojca prowincjała nie łatwo było się dostać. – Ojciec prowincjał zajęty – usłyszeli odpowiedź.Więc czekali, kiedy ich przyjmie. Nagle przybiegł zdyszany brat furtian. – Chłopcy, matka do was przyjechała. Czeka przy furcie. Chodźcie prędko. – Matka!?Nie widzieli jej od trzech lat. Weszli do poczekalni.Przez trzy lata obaj wyrośli i zmężnieli. Mundek miałszesnaście lat. Frankowi dawno już sypnęły się wąsy.Pani Maria stanęła przed nimi wzruszona,ale energiczna jak zawsze, i rzekła:

 No, chłopcy, przyjechałam się z wami pożegnać.Teraz już jesteście prawie dorośli i na dobrej drodze.W klasztorze się wami zaopiekują, a ja wstępujędo zakonu. Tak postanowiliśmy z ojcem. Józio teżze mną przyjechał. Ojcowie zgodzili się go przyjąć.Będzie was trzech. Niech wasMatka Boża strzeże i prowadzi.Będę się za was modlić i błogosławię was… Gdyby się ziemia podnimi zapadła, Mundek nie zdziwiłbysię więcej. Oto chciał wrócić doświata, by tam realizować swemłodzieńcze plany, a tymczasemjego matka i młodszy braciszekpostanowili poświęcić się Bogu;Zawstydzony i zmieszany stał chwilęw milczeniu. Na jego trochędziecinnej twarzy odbiło sięzmaganie wewnętrzne. Potemskłonił głowę i poddał sięwoli Bożej. Matka jest narzędziemłaski, która spływa na niego w tejchwili. Trzeba ją tylko przyjąćpokornie i posłusznie.W tej chwili zawołali ich do ojca prowincjała.– No i cóż chłopcy?  spytał. – Prosimy o przyjęcie donowicjatu – odpowiedzieli obaj śmiało. Potem Mundekposzedł do swojej dawnej klasy, popatrzył na krzyż,który wisiał na ścianie, i ukląkł. Widzieli go, jak sięmodlił długo, żegnając szkołę i świat. (cdn)
Maria Kączkowska

Zduńskowolanin Roku 2011Rok 2011 był rokiem poświęconymnaszemu wielkiemu Patronowi, któregochcemy być Głosem…By okazać wdzięczność człowiekowi,który przekonał Senatorów, że wartonagłośnić postać Wielkiego Świętego,cenionego w całym świecie, a przecieżwśród swoich tak mało znanego,postanowiliśmy jako Redakcja GłosuMaksymilianowego zgłosić kandydaturęPana Marka Trzcińskiego do plebiscytulokalnej gazety, która ogłosiła pierwsząedycję na Zduńskowolanina roku 2011.Cieszymy się, że nasz faworyt zwyciężył,bo dzięki niemu tak naprawdę Zduńskowolaninem Roku 2011 zostałMaksymilian Maria Kolbe.



1. Przeżywamy ostatni tydzień karnawału, czasu zasłużonej zabawy i odpoczynku. Pamiętajmy,
aby nasze zabawy i wszelkiego rodzaju relaks, przeżywane były w zgodności z prawami Bożymi,
naszym sumieniem i godnością chrześcijańską.
2. Rycerstwo Niepokalanej zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, w czwartek 1 6 lutego
o godz. 1 6.00. Natomiast Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na podobne spotkanie
w niedzielę 1 9 lutego o godz. 1 6.00. Obydwa spotkania odbędą się w Ośrodku św. Maksymil iana.
3. Zakończyliśmy prace przy pielęgnacji drzewostanu na naszym cmentarzu parafialnym.
Jednocześnie kończą się prace przy wymianie instalacj i elektrycznej, oświetlenia i ogrzewania
w Muzeum – Domu Urodzin św. Maksymil iana. Koszt wykonanych prac, od początku bieżącego
roku, wyniósł dwadzieścia pięć tysięcy złotych (25000). Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary,
dzięki którym możemy prowadzić bieżące prace w parafi i .
4. Polecamy lekturę Przewodnika Katol ickiego a szczególnie artykuły o naturalnym planowaniu
rodziny oraz o budzeniu się świadomości katol ików w Polsce. Polecamy także Gościa Niedzielnego
oraz najnowszy numer Głosu Maksymil ianowego.
5. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli : śp. Danuta Nowak, Regina
Niewiadomska. Rodzinom i przyjaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy
naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek. . .
6. Jezus, przez dar uzdrowienia, daje nową jakość życia. Wszystkim parafianom i gościom
życzymy, aby spotkanie z Jezusem na dzisiejszej Eucharysti i , stało się początkiem nowych
życiowych szans. Szczęść Boże.

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński  proboszcz
Domowy Kościół – gałąź rodzinna RuchuŚwiatło–Życie, zaprasza małżonków, którzy pragnąna nowo odkrywać sakrament małżeństwa, doświadczyć miłości Boga i z Jego pomocą rozwiązywać trudności życia codziennego, na spotkanie w OśrodkuŚw. Maksymiliana w dniu 29 lutego 2012 r. o godz.19.00. Ponadto przypominamy, że w ostatnią środękażdego miesiąca, o godzinie 18.00 w Bazylice,odprawiana jest MszaŚwięta w intencjiwszystkich rodzin.Wspólna modlitwa jestokazją do umocnieniamiłości małżeńskieji rodzinnej, a takżepogłębienia więziz Bogiem.

Dodatkowych informacji
udzielają:

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

Wikary na katechezie pyta dzieci:
- I le mamy przykazań Bożych?
- Dziesięć - pada odpowiedź.
- A ile kościelnych?
- Dwóch - pan Jurek i pan Darek. . .

"Małżonkowie chrześcijańscy na mocysakramentu małżeństwa, przez który wyrażajątajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzyChrystusem i Kościołem oraz w niejuczestniczą (por. Ef 5,32), wspomagają sięwzajemnie we współżyciu małżeńskim orazrodzeniu i wychowywaniu potomstwa dlazdobycia świętości, a tak we właściwym sobiestanie i porządku życia mają własny darwśród Ludu Bożego (por. 1 Kor 7,7).Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiemwywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowiobywatele społeczności ludzkiej, którzy dziękiłasce Ducha Świętego stają się przez chrzestsynami Bożymi, aby Lud Boży trwał poprzezwieki".
(Lumen Gentium 11)




