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„Bądźcie moimi świadkami” (por. Łk 24,48)W kwietniu 2005 roku przeżywaliśmy konanie i śmierć Jana Pawła II. Podczas każdej pielgrzymki Ojciec Święty przypominał nam:„Przybywam do Was, aby dać świadectwo o Chrystusie. Nie odchodźcie od Jezusa! Otwórzcie drzwi Zbawicielowi! Nie lękajciesię!” Do końca życia Jan Paweł II był świadkiem Jezusa.Jesteśmy świadkami Zmartwychwstałego Pana. Zarówno Ewangelia, jak i Dzieje Apostolskie mówią nam o powstaniu z martwych.Apostołowie otrzymują kolejny dowód, że spotkanie z Jezusem nie jest snem. Jezus przypomina im o misji i zadaniach, prosi ich,by dotykali Jego rąk, spożywa z nimi posiłek, uświadamia im, że żyje.Dzięki Eucharystii przeżywamy spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem. Wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii powtarza sięw naszym życiu. Jezus ponownie przychodzi w Eucharystii, by przekonać nas tak jak swych uczniów o tym, że żyje.Spotykamy się ze Zmartwychwstałym na modlitwie, na katechezie, w spowiedzi, przy ołtarzu. Te wszystkie spotkania mają nasumocnić, abyśmy tak jak apostołowie, tak jak bł. Jan Paweł II, swoim życiem dawali świadectwo i byli świadkami Jezusa.

22 kwietnia 2012 r. — III Niedziela Wielkanocna, rok B, Ewangelia wg św. Łukasza 24,3548

29 kwietnia 2012 r. — IV Niedziela Wielkanocna, rok B, Ewangelia wg św. Jana 10,1118
„Dobry Pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11)Pan Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, zatroskanym o swoje owce. Przy dobrym pasterzu owce czują się bezpiecznie,on prowadzi je na ziemię porosłą soczystą trawą, broni przed drapieżnikami, poszukuje zagubionej, zna każdą po głosie.Jezus udowodnił, jak bardzo nas kocha. Oddając za nas na krzyżu swoje życie, mówi o sobie: „Dobry Pasterz daje życie za swojeowce”. Jesteśmy tego świadkami podczas każdej Mszy św., gdzie uobecnia się śmierć krzyżowa Pana Jezusa. Z krzyża Jezusmówi do nas: „Jestem waszym Dobrym Pasterzem. Jestem bramą owczarni. Bądźcie moimi dobrymi owcami. Słuchajcie mojegogłosu!” (por. J 10,11.3). Przy ołtarzu wszyscy tworzymy z naszych rodzin owczarnię Pana Jezusa.Dzisiejsza niedziela to okazja, by podziękować Panu Bogu za swoich pasterzy i otoczyć ich modlitwą. Brak powołań jest widomymznakiem zaniku ducha modlitwy wśród wiernych. Prośmy Boga o dobre i święte powołania z naszej wspólnoty parafialnej, aby niezabrakło w owczarni Chrystusowej pasterzy,którzy tak jak On będą gotowi oddać swojeżycie za owce.
„Pan jest Pasterzem moim,Niczego mi nie braknie.Na niwach zielonych pasie mnie,Nad wody spokojne prowadzi mnie”.
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Dzień 3 Maja jestdla nas Polakówdniem szczególnym.W tym dniu w sposóbwyjątkowo uroczystywołamy do Maryi słowami modlitwy: PodTwoją obronę uciekamy się Święta BożaRodzicielko...

Nasza narodowa historia od swych początków związana jestz kultem Maryi. Już w czasach Mieszka I w Gnieźnie zostaławzniesiona pierwsza świątynia pod wezwaniem WniebowzięciaNMP. Z XIII wieku pochodzi hymn rycerstwa polskiego Bogurodzica. Wzywając Jej imienia, ruszali w bój nasi rycerze podGrunwaldem. Jej szczególnej opieki naród doświadczył, gdypotop szwedzki zalewał polską ziemię, to w Jej Jasnogórskimdomu naród czuł się wolny podczas długiej nocy zaborczej niewoli, to w niej wojsko szukało nadziei broniąc dopiero co odzyskanej niepodległości Ojczyzny w 1920 r. To o Królowej Polskimówił hitlerowski okupant, że gdy wszystkie światła dla Polskizgasły, pozostała jeszcze Święta z Jasnej Góry. To przy Niejstając, udręczony totalitarnym systemem powojennych lat, naród nie tracił ducha.Jest rzeczą znamienną, że uroczystość Najświętszej MaryiPanny, Królowej Polski, związała się z dniem 3 maja. W roku1656 król Jan Kazimierz powierzył Matce Bożej Koronę Polską,a później, w Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, tytuł ten został potwierdzony przez Polski Sejm. Ten dzień przy końcu XVIII stulecia połączył w sobie u naszych praojców świadomośćnajwiększego zagrożenia z poczuciem koniecznej przemiany.Przez 150 lat trwała niewola, w czasie której Polacy uświadamiali sobie, że jest Ktoś, kto ma za sobą doświadczenie grobu;że Ten, który przeszedł przez grób  Jezus Chrystus  stał sięZwiastunem Zmartwychwstania. Naród czuł, że historyczny cios niewola zadana prawie nazajutrz po wielkiej Reformie 3 Maja jest krzywdą; że w imię sprawiedliwości, w imię ładu i moralno

ści, po doświadczeniu grobu musi przyjść zmartwychwstanie.Dziś Polsce nie grozi już niewola, jak przed wiekami. Dziśtoczy się walka o ducha narodu, o wierność wartościom, któreukształtowały polską tożsamość. Odkąd Polska przez przyjęciechrztu weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu, wrazz innymi narodami Europy staliśmy się współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury. Dziś kiedy Europacoraz bardziej jednoczy się pod względem ekonomicznym i politycznym, trzeba szczególnej troski, by nie zatracić cennegodziedzictwa duchowego, które ją uformowało. Nie wystarczy,aby Europa byławspólnym rynkiem,przestrzenią, poktórej można sięswobodnie przemieszczać. Zjednoczenie Europymusi opierać sięo wartości, które wyrastają z korzeni naszej cywilizacji, takiejak: pojednanie, pokój, solidarność, sprawiedliwość i wolność.W tej wielkiej pracy, która stoi przed jednoczącym się kontynentem, nie może zabraknąć wkładu Polaków. To, czym Polska może i powinna usłużyć Europie, to włączenie sięw odbudowywanie wspólnoty ducha, opartej na wiernościEwangelii we własnym domu. Nasz naród, który tak wiele wycierpiał w przeszłości, a szczególnie w okresie II wojny światowej, ma dziś do zaofiarowania Europie wkład kulturowybudowany na chrześcijańskich wartościach. Znajduje to swójwyraz nie tylko w praktykach religijnych znacznej części społeczeństwa, lecz również w konkretnych postawach ludzi zajmujących się życiem publicznym  polityków, ekonomistów,dziennikarzy, ludzi nauki i sztuki. Jako naród będący dziedzicem kultury europejskiej nie możemy obojętnie przyglądać sięprocesom zachodzącym na naszym kontynencie. Gdy Europana nowo szuka swojej tożsamości, chrześcijanie w Polsce, którzy z mandatu Chrystusa powołani są do jednania wszystkichludzi bez względu na ponoszone ofiary, powinni widzieć w tymwyzwanie dla siebie.Wpatrzeni w trzecie tysiąclecie, stajemy przed Maryją, Królową Polski, prosząc Ją o opiekę nad naszym narodem, byśmynie zapomnieli i nie zmarnowali tego, co minione pokolenia naszych rodaków wypracowały i czego za wielką cenę niejedenraz w historii broniły.
Źródło: ks. Kazimierz Kubat SDS: "Królowa? A co to znaczy?"

www.bkaznodziejska.pl

IV Niedziela Wielkanocna, zwanaNiedzielą Dobrego Pasterza (w tym roku29 kwietnia), rozpoczyna w Kościele katolickim Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.Tradycję modlitwy o powołania zapoczątkował papież Paweł VI. Była to odpowiedź na spadek powołań kapłańskichi zakonnych. Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania był obchodzony 12kwietnia 1964 r. Początkowo przypadałw II Niedzielę Wielkanocną, obecnie jest

to IV Niedziela Wielkanocna. Kościółw tym dniu chce przypomnieć wiernymo tym, by przez cały rok troszczyli sięo powołania kapłańskie, zakonne, misyjneoraz do życia konsekrowanego w instytutach świeckich. Szczególnym dniem modlitwy o powołania są pierwsze czwartkimiesiąca.Warto podkreślić, że obchodzonyw dniach 29 kwietnia – 5 maja TydzieńModlitw o Powołania obejmuje nie tylkopowołania do kapłaństwa, ale i do życia

konsekrowanego. Sama modlitwa o powołania nie ogranicza się do tego jednegotygodnia w ciągu roku. ArchidiecezjalneWyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, skąd pochodził bł. ks. MichałSopoćko  wychowawca powołań kapłańskich i zakonnych, zachęca do włączeniasię w nowennę modlitw za osoby powołane do kapłaństwa i życia zakonnego. Nowenna ta jest dziewięciomiesięcznymokresem modlitwy (na wzór adopcji dziecka poczętego) w intencji jednej osoby –



Dnia 23 kwietnia przypada wspomnienie św. Wojciecha – jednego z głównych patronów Polski, którego uznaje się za symbolduchowej jedności Europy.Św. Wojciech urodził się ok. 956 r. w Libicach w Czechach,w rodzinie spokrewnionej z dynastią Sasów i Przemyślidów. Wykształcenie otrzymał w szkole katedralnej w Magdeburgu podopieką św. abpa Adalberta (którego imię z wdzięczności przybrałw czasie bierzmowania). Święcenia kapłańskie przyjął w 981 r.,zaś w 983 r.  sakrę biskupią. Jako biskup Pragi zasłynął zeskromności oraz dobroczynności okazywanej chorym i ubogimpoprzez wykupywanie niewolników z rąk żydowskich handlarzy.Polskę początkowo znał tylko z relacji, jednak stał się jej przyjacielem. Starał się, aby do naszego kraju wysłać misjonarzy,wskazywał innym, że dobro powszechne wymaga, aby Polskabyła silnym państwem w Europie. Za jego przyczyną w 996 r.utworzona została nowa prowincja kościelna w państwie Piastowskim z bp. Wojciechem Sławnikowicem.Rok później przybył do Polski z planami misyjnymi. Na dworze Bolesława Chrobrego witany był z największymi honorami,a książę Bolesław ufundował w swej hojności kilka klasztorów benedyktyńskich. Abp Wojciech rozpoczął działalność misyjną odnawracania Pomorzan, ochrzcił gdańszczan i tamtejszego księcia.Następnym etapem były ziemie Prusów. Wojciech odprawił przydzieloną mu przez księcia Bolesława eskortę rycerzy i narażającswoje życie, wyprawił się w głąb pogańskich Prus. Tam, 23 kwietnia 997 r., poniósł męczeńską śmierć. Został zabity strzałami z łu

ku, a jego głowę odcięto i wbitona pal.Ciało Wojciecha wykupił Bolesław Chrobry i z honorami pochowałw Gnieźnie. Uznał też jego misję zasilny fundament, na którym możnabudować mocne europejskie chrześcijańskie państwo i się nie pomylił.W roku 999 papież Sylwester IIkanonizował św. Wojciecha i utworzył metropolię gnieźnieńską pod patronatem Męczennika,a w czasie Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 r. obrano go patronemnowo utworzonej w Polsce metropolii. Jest nie tylko patronem naszego kraju, ale również Czech i Węgier.
Opracowała Alicja Kluska na podstawie

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/

znanej Bogu – o odkrycie przez nią powołania i jego realizację. Formą modlitwynowennowej jest Koronka do MiłosierdziaBożego i modlitwa o powołania za przyczyną bł. ks. Michała Sopoćki.Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Powołania: "Powołania darem Miłości Boga", to jednocześnie tematorędzia Benedykta XVI na tę okazję. Papież podkreśla w nim, że powołanie jestdarem od Boga. Przypomina też o obowiązku modlitwy o powołania. Wzywa Kościoły lokalne, by otaczały młodych ludzimądrą opieką i uważnie ich słuchały,a cytując Jana Pawła II, nazywa rodzinypierwszym i najlepszym „seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu”. Zachęcamy dozapoznania się z treścią orędzia, któredostępne jest m.in. na stronieekai.pl/biblioteka/dokumenty oraz w najnowszym numerze "L'Osservatore Romano". Obok zamieszczamy jego fragmenty.
Opracowała Agnieszka Rosiak

Drodzy Bracia i Siostry!
(…) Źródłem każdego doskonałegodaru jest BógMiłość (...) W swoim SynuJezusie, Ojciec „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem w miłości”(Ef 1, 4). Bóg ukochał nas zanim jeszczezaczęliśmy istnieć. Poruszony wyłącznieswoją bezwarunkową miłością, Bóg stworzył nas z niczego (por. 2 Mch 7, 28), abydoprowadzić nas do pełnej jedności zeSobą (…)Każde specyficzne powołanie rodzisię z inicjatywy Boga i jest dziełem miłościBoga. To On czyni „pierwszy krok” i to nieze względu na szczególną dobroć odkrytąw nas, lecz ze względu na obecność swojej miłości „rozlanej w sercach naszychprzez Ducha Świętego” (Rz 5,5) (...)Drodzy bracia i siostry, to na tę właśnie miłość mamy otworzyć nasze życie.Każdego dnia Jezus Chrystus wzywa nasdo stawania się doskonałymi w miłościOjca (por. Mt 5, 48). Wysoką miarą życiachrześcijańskiego jest bowiem kochanie„jak” Bóg. Chodzi tu o miłość, która prze

jawia się jako całkowity dar z siebie: wierny i płodny (…) W tej przestrzeni daru,w otwarciu na miłość Boga i jako owoc tejmiłości, rodzą się i rozwijają wszystkiepowołania. Gdy dotykamy tego źródław modlitwie oraz wytrwale korzystamy zeSłowa i Sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii, wtedy staje się możliwe życiemiłością bliźniego, w której uczymy siędostrzegać oblicze Chrystusa Pana (por.Mt 25, 3146) (…)Drodzy Bracia w episkopacie, drodzykapłani, diakoni, osoby konsekrowane,katecheci, współpracownicy w duszpasterstwie i wy wszyscy zaangażowaniw dzieło wychowania nowych pokoleń,wzywam was serdecznie, byście z uwagąwsłuchiwali się w tych, którzy w waszychwspólnotach parafialnych, w stowarzyszeniach i ruchach formacyjnych odkrywają w sobie znaki powołania dokapłaństwa czy życia konsekrowanego.To ważne, by w Kościele tworzyć warunkisprzyjające licznym „tak”, jako wielkodusznym odpowiedziom na powołanie zestrony Boga, który kocha (...)BENEDICTUS PP XVI

Zapraszamy chętne osoby mające talent wokalnylub instrumentalny, chcące chwalić Bogaśpiewem i muzykąna spotkanie muzycznego zespołu parafialnego„SILOE”
w każdy piątek o godz. 17 w salce parafialnej,mieszczącej się przy ul. Kościelnej 20.Zainteresowanych prosimy o kontaktpod nr. tel. 608 769 340.Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:www.siloe.za.pl
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Dnia 1 maja 1955 roku, papież Pius XII prokla
mował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, na
dając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu
świętu pracy, obchodzonemu na całym świecie od
1892 r. Odtąd dzień 1 maja jest radosnym świętem,
akcentującym szczególną godność i znaczenie pra
cy, jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli
w duchowym rozwoju człowieka.

Całe swoje życie św. Józef spędził jako ręko
dzielnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie
określają go mianem faber, przez co rozumiano wy
robnika  rzemieślnika od naprawy narzędzi rolni
czych, przedmiotów drewnianych itp. Były to więc
prace związane z budownictwem, z robotą w drew
nie i w żelazie. Józef wykonywał na zamówienie
bardzo ciężkie prace i z nich utrzymywał Najświęt
szą Rodzinę. Ta praca stała się równocześnie dla
niego źródłem uświęcenia. Był mistykiem przez pra
cę, która go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie,
nie żądał za nią wygórowanych cen, wypełniał ją ci
cho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na
ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla
nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów do
najwyższych ofiar.

Taki powinien być styl pracy każdego chrześci
jańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma
być źródłem gromadzenia zasług dla nieba, podob
nie jak to było w życiu św. Józefa. To praca wyzwala
z człowieka najpełniej jego uzdolnienia, energię,
inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i spo
łecznych, takich jak: wytrzymałość, solidarność,
cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca,
współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi, wy
równuje nierówność społeczną. Jeśli człowiek trak
tuje ją jako swoje posłannictwo, jako zleconą sobie
od Boga misję, praca dla niego staje się środkiem
uświęcenia i gromadzenia zasług dla nieba. Kościół
wyniósł na ołtarze nie tylko biskupów, papieży i za
konników, ale także zapobiegliwych ojców, dzielne
matki, rzemieślników, żołnierzy i rolników.

1 maja Święty Józef jest czczony jako patron
ludzi pracy. Jego atrybutami są: lilia, zakwitający
kij, przybory ciesielskie: siekiera, piła, wiertło, wę
gielnica... W ikonografii przedstawiany jest jako
brodaty starzec w rzemieślniczym fartuchu, często
z małym Jezusem na ręku...

Na podst. www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/
opracował Marian Kamiński

Rok Maksymilianowy był ogromnym
wydarzeniem dla naszej parafii i miasta,
a także kraju. Liczba zwiedzających Mu
zeumDom Urodzin św. Maksymiliana
Marii Kolbego w stosunku do lat ubiegłych
zwiększyła się aż o 300%! Przyjeżdżały
wycieczki z całego kraju i z zagranicy,
spodziewaliśmy się również wzmożonych
wizyt samych zduńskowolan. Niestety fre
kwencja wśród mieszkańców naszego
miasta pozostała praktycznie niezmienna
w porównaniu z poprzednimi latami.

Niedawno w muzeum pojawiła się
grupa ludzi z Kazachstanu, którzy przyje
chali do Ojczyzny, aby po latach spotkać
się ze swoją rodziną. Gdy wybierali się
w podróż, ich proboszcz dowiedział się,
że jadą do Zduńskiej Woli i powiedział im,
że muszą koniecznie zwiedzić Dom Uro
dzin jednego z największych świętych XX
wieku  św. Maksymiliana. Zrobili więc
wszystko, by zobaczyć to miejsce. Zasko
czył mnie fakt, że w dalekim Kazachsta
nie ludzie znają i cenią postać Świętego
i dorobek jego życia.

Do naszego muzeum przybywały
również grupy z Japonii, dwie różne grupy

młodzieży ze Słowenii oraz wiele osób ze
Słowacji, Niemiec Francji, Włoch i Chor
wacji (grupa z polskim proboszczem
z Parafii św. Maksymiliana w Zagrzebiu).
Odwiedziła nas również rodzina z Michi
gan w USA.

Wśród naszych rodaków było wiele
grup z całego kraju, które zatrzymały się
na zwiedzanie Domu Urodzin i Bazyliki.
Niektórzy pielgrzymi po bliższym pozna
niu św. Maksymiliana byli pod takim wra
żeniem postaci Świętego, że w ślad za
nimi przyjechali członkowie ich rodzin,
aby osobiście posłuchać o życiu Rajmun
da Kolbego, a szczególnie o jego oddaniu
się od najmłodszych lat
Niepokalanej.

Cieszy fakt, że nauczy
ciele szkół i przedszkoli nie
zapomnieli o postaci Świę
tego i organizowali wy
cieczki do naszego
muzeum, umożliwiając
młodzieży i dzieciom zapo
znanie się z wspaniałą po
stawą św. Maksymiliana
wobec bliźniego.

Pamiętajmy o naszym Patronie
w czasie Nowenny w każdy czwartek
o godzinie 18.00 w Bazylice, w miejscu
gdzie był ochrzczony i bierzmowany, po
wierzajmy mu nasze radości, utrapienia
i smutki, uciekajmy się do Niego w każdej
sytuacji naszego życia. Bądźmy dumni
z tego, że to właśnie tutaj się urodził. Na
szym obowiązkiem jest o tym mówić i to
rozpowszechniać. Przyprowadzajmy na
szych bliskich i gości do Muzeum Urodzin
będąc na spacerze i wtedy, kiedy nie
wiemy co zrobić z naszym wolnym
czasem.

Marta Cieślak

Figura św. Józefa
Rzemieślnika
z kaplicy w Czechach

MUZEUM - DOM URODZINśw. Maksymiliana Marii Kolbego
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE

OD WTORKU DO PIĄTKU:
MAJ – WRZESIEŃ w godz. 10–16

PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ w godz.10–14
Grupy – po wcześniejszym ustaleniu, tel. 518 014 880

Serdecznie zapraszamy
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W dniach 2228 kwietnia 2012 r. przeżywać będziemyIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Hasłem tegorocznego Tygodniasą słowa „Kościół domem budowanym przez miłość”.Tydzień Biblijny jest okazją, by uświadomić sobie rolę PismaŚwiętego w życiu religijnym każdego z nas. Św. Hieronim twierdziłprzecież, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomościąChrystusa”.Tydzień Biblijny to czas, w którym oprócz wydarzeń wpisanychw obchody diecezjalne, możemy w zakresie parafialnym, czy teżwe własnym, prywatnym, rodzinnym, pochylić się nad tajemnicąSłowa Bożego w historii świata i naszego życia. To może być impuls do regularnej lektury Pisma Świętego, do poszerzania swojejwiedzy o historii Biblii, do rozważania Słowa Bożego.W naszej parafii główne obchody Tygodnia Biblijnego będąmiały miejsce w piątek 27 kwietnia.

Godz. 15:00 – zwiedzanie ocalałego cmentarza żydowskiegopołączone z wykładem na temat motywów i symboli biblijnychna macewach hebrajskich.Godz. 16:00 – Muzeum Historii Miasta – zwiedzanie wystawyupamiętniającej holokaust na terenie Zduńskiej Woli oraz wykład „Wspólny dom Żydów i chrześcijan – biblijne tradycje” –ks. Marek Raszewski, Moderator Dzieła Biblijnego w DiecezjiWłocławskiej.Godz. 18:00 – uroczysta Eucharystia w naszej Bazylice, połączona z celebracją Słowa Bożego. Homilia „Pamięć o Żydach, pamięcią o domu – wspólne przenikanie się tradycjiżydowskiej i chrześcijańskiej o domu, rodzinie jako miejscuBożej Obecności (Szekina ha – Elohim)” – ks. Marek Raszewski.
Szczegółowe informacje na stronie wloclawek.biblista.pl

Kluczowym argumentem przeciwko homeopatii jest zdanie farmaceutów, którzymówią że specyfiki homeopatyczne nie sążadnym lekiem. Jego twórcy odwołują się dofilozofii New Age. Do produkcji tych „leków”używane są receptury stworzone przez okultystów .Pora zadać sobie pytanie: kto tudziała? Skoro nie jest to działanie naturalne,ale ponadnaturalne, należy je określić jakodziałanie demoniczne.Wielu egzorcystów spotyka się z ludźmi,którzy intensywnie korzystali z homeopatiii z tego powodu zaczęli doświadczać poważnych uzależnień na poziomie duchowym, czyli zniewolenia demonicznego.Obserwują oni u tych osób pewien charakterystyczny proces: rosnącego uzależnianiasię nie tylko w kwestiach leczenia, ale i przypodejmowaniu innych decyzji. Homeopata,który prowadzi „terapię”, bierze pod uwagęcałe otoczenie chorego  jego dom, mieszkańców i relacje pomiędzy nimi.Największymi ofiarami homeopatii sądzieci. U nich skutki są najpoważniejsze,gdyż dzieci są bardziej wrażliwe niż doroślizarówno pod względem emocjonalnym, jaki w swojej konstrukcji fizycznej. Cokolwieksię wydarza, zapisuje się w dziecku bardzomocno  w jego świadomości, psychice,a także w całym organizmie.Istnieje duża nieświadomość rodziców,czym są leki homeopatyczne. Jeżeli rodziceprowadzą autentyczne życie wiary i życiesakramentalne, skuteczność oddziaływaniaduchowego i zniewolenia jest osłabiona. Niema takiej możliwości, że „lek” działa, a nieodczuwa się skutków duchowych. Szatannie jest filantropem, który obdarowuje zeszczerego serca, nie ujawnia się pragnącdoprowadzić do głębszego uzależnienia.

Skutki są widoczne później. Dopiero, gdy taka osoba chciałaby podjąć bardziej radykalną formę życia chrześcijańskiego, pojawiasię sprzeciw nieprzyjaciela: „Stop! Co to, tonie! Ty należysz do mnie”.Bardzo ważnym aspektem w terapii specyfikami homeopatycznymi jest to, czy w niewierzymy czy nie. Jeśli nie wierzymy, niedziałają. Natomiast są skuteczne, gdy jesteśmy na nie otwarci i mamy do nich pozytywny stosunek.Osoby, które nieświadomie używały „leków” homeopatycznych i nie widzą żadnychskutków duchowych  wystarczy, że zwrócąsię do Boga w modlitwie: „Przepraszam, niewiedziałem. Chcę iść Twoją drogą, a nieszukać zbawienia gdzie indziej”.Bardziej czujnym trzeba być w stosunkudo dzieci, którym podawano specyfiki homeopatyczne. Skutki tego mogą być następujące: dziwne opory, np. z chodzeniem dokościoła – było dobrze, a nagle się cośzmienia; dziecko staje się drażliwe, nieznośne, zaczyna gorzej spać, płacze przez sen,budzi się. UWAGA!!! Nie należy tego baga

telizować. Można poprosić księdza, którypomodli się o ochronę dla dziecka i udzielimu Bożego błogosławieństwa. Jeżeli skutkihomeopatii są poważne, wtedy niezwłocznienależy zwrócić się do egzorcysty.Gdy nie mamy pewności – możemy poprosić Ducha Świętego, żeby nam pokazałBożą perspektywę poznania i rozeznawania.Gdy jesteśmy otwarci na Boga, szybko torozpoznamy, bo On da nam światło.Osoby aktywnie zajmujące się homeopatią są ludźmi zniewolonymi przez diabła.Tylko przez post, modlitwę i dopiero argumentację można ich z tego zła wyzwolić,choć czasem to nie wystarcza i trzeba poczekać, aż ta osoba zderzy się z rzeczywistością demoniczną i wtedy przez takiedoświadczenie może rozpocząć się procespowrotu do Boga.Św. Paweł pisze: „Wszystko mi wolno,ale nie wszystko przynosi korzyść…” (1Kor.6,12).Więcej na ten temat można przeczytaćw broszurce pt. HOMEOPATIA NIE, którajest dostępna w kiosku przy Bazylice.

Zapisy na sierpniowe rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem odbywają się wyłączniedrogą internetową. Formularz rejestracji dostępny jest na stroniehttp://www.rekolekcje.lukaszp.com. Osoby, które nie mają dostępu do internetu,zapraszamy do rejestracji w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania: poniedziałek,środa, piątek 10.0012.00 i 16.0017.00, wtorek i czwartek 11.0012.00 i 16.0017.00,sobota 11.0012.00.Kontakt: ks. Mariusz, tel. 518 014 891; rekolekcje.zdunska@op.pl



Juliusz Kolbe nie mógł się nacieszyć synem. Zabrał go na miasto, chodzili po starym Krakowie i opowiadalisobie dzieje ostatnich lat. – Dobrze wyglądasz, Mundziu, tak wyrosłeś – mówiłuradowany ojciec. – To po wakacjach,tato – roześmiał się brat Maksymilian.W Kalwarii Pacławskiej było mu tak dobrze. Pławił się w słońcu, wiązał snopyi zarzucał na furę – używał rozkoszywsi. Ojcowie Franciszkanie mieli w Kalwarii Pacławskiej gospodarstwo, a dodatku Maksio zawarł znajomośćz klerykiem Wenantym Katarzyńcem,który mu bardzo przypadł do serca. Zawsze razem chodzili na przechadzki i dokaplic, rozsianych na wzgórzach przyklasztornych. Wenanty – to był wzór.Pogodny, zawsze równy, wszystkieprzepisy zakonne wypełniał uśmiechem,a duszą był już na wpół w niebie. Jak onsię modlił! To szczęście, że na studiachw Krakowie można się będzie z nimspotkać, rozmawiać o świętości – myślał brat Maksymilian, idąc z ojcemprzez Planty. – No, to już jesteś absolwentem gimnazjum – zagadnął Juliusz.– A tak. Szczęśliwie skończyłem gimnazjum we Lwowie. Już jestem po ślubach. Ale to nie koniec nauki, tato. Mamteraz studiować filozofię i teologięw Krakowie. – Widziałeś się z matką? –Tak. Jest u Sióstr Benedyktynek. – Zadowolona? – Mama? Ależ tak. Tylko niechce się wyrzec „franciszkaństwa”. Może się przeniesie do Krakowa, do SióstrFelicjanek. – A tata? – spytał Maksymilian. – Co tata robi teraz? Ja, synku,siedzę sobie u Ojców jak u Pana Bogaza piecem. Trochę sprzedaję dewocjonalia, trochę pomagam w zakrystii. Pamiętasz, jakeśmy to się przeprawialipierwszy raz przez granicę? Tam u nas,po tamtej stronie, wszystkiego brak, copolskie, co duszę krzepi. Dowożę imróżne książeczki, pamiątki. Czasemchłopcy z drużyn chcą, żeby im co przewieźć dla tamtych, wiesz. Młodzi sięzbroją. Będzie wojna. Jeszcze i staryKolbe pójdzie walczyć o nową Polskę,zobaczysz. Z daleka widać było kopiec

Kościuszki, a tu bliżej, na Błoniach Krakowskich, pluton strzelców ćwiczyłmusztrę. Brat Maksymilian uśmiechnąłsię i odruchowo wziął do ręki różaniec. –Wracajmy, tato – rzekł – bo na mnie pora. Upłynęło parę tygodni. Brat Maksymilian uczył się filozofii. Jego ścisłyumysł z radością zagłębiał się w różnezagadnienia logiki i wyprowadzał wnioski, które swoją bystrością zwracałyuwagę profesorów. Nagle pewnego dniawezwano go do ojca magistra. Nie wiedział o co chodzi, szedł modląc się. –Podałem cię jako kandydata na wyjazddo Rzymu – mówił ojciec magister,przechadzając się po celi. – Będzieszchodził na Gregorianum i tam ukończysz studia. Pojedzie was siedmiu ze

Lwowa. Cóż ty na to? Brat Maksymilianzmieszał się ogromnie. Stał chwilę, zaskoczony, bez słowa, wreszcie rzekł,czerwieniąc się. – Jeśli można – to jachciałbym się zrzec. Ja nie pojadę. Ojciec magister patrzył na niego zdziwiony, wreszcie rzekł: – Jak chcesz.Myślałem, że się ucieszysz, bo to jestwyróżnienie i zaszczyt. Jeśli się zrzekasz, to za ciebie pojedzie kto inny. BratMaksymilian wyszedł. Czuł się bardzonieszczęśliwy. Właściwie dlaczego sięzrzekł? Skoro przełożeni tak postanowili, to jest wola Boża. – Długo nie mógł

zasnąć. Myślał i modlił się. Na drugidzień z westchnieniem zapukał do celiojca magistra. – No, cóż powiesz? –zagadnął go ojciec magister wesoło. –Proszę ojca magistra… jeśli można… toja pojadę. Już tak sobie rozważyłem.Jak postanowili przełożeni, tak niechbędzie. – No dobrze, dobrze. Możeszjechać. Twoje miejsce jeszcze nie zajęte. Tylko musisz się zbierać, bo to jużniedługo. Oni wszyscy rozjechali się doswoich rodzin na pożegnanie, a ty? – Janie mam dokąd jechać. – Z matką widziałeś się niedawno? – Tak, po wakacjach. – No, a ojciec? Jest w Krakowie,prawda? Dostaniesz zwolnienie na dwadni. Niech się ojciec tobą nacieszy. Możesz z nim chodzić dokąd chcesz. Niewiadomo, kiedy się znowu zobaczycie.
***Dni wolne minęły jak sen. Długieprzechadzki z ojcem, adoracje w pięknych krakowskich kościołach, wspomnienia dzieciństwa. Wszystko tozapadło mu w duszę głęboko ukrywanym wzruszeniem.Poniedziałek 28 października 1912roku – była to pamiętna dla nich data.Cała gromadka zebrała się na dworcu:brat Rajner Gościński, brat Ludwik Konig, brat Hugolin Czyż, brat Anzelm Kubit, brat Łukasz Krukar i brat Feliks Wilk,wreszcie brat Maksymilian Kolbe. Odprowadzali ich przełożeni, rodzinyi współbracia, którzy wystarali się o wygodny przedział. Serdecznie żegnanokleryków. Ojciec magister pobłogosławiłich znakiem krzyża. Zgrzytnęły hamulcei pociąg pospieszny z tabliczką „Wien”ruszył w ciemność nocy. Brat Maksymilian przeżegnał się i zaczął odmawiaćróżaniec. Mijali miasta i wsie. Przejechali dawną granice Polski. Słychać było coraz cichsze i coraz rzadziej rzucanesłowa, jeszcze ktoś z trzaskiem otworzyłdrzwi, szukając miejsca i wszyscy posnęli. Czekała ich podróż niemała: dwienoce i prawie dwa dni mieli spędzićw pociągu. (cdn) Maria Kączkowska




