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Bywamy zdziwieni, jak szybko pobrudziły się firanki czy obrus na stole. Są zabrudzenia wyraźne, ale nie brakujei tych niemalże niewidocznych. Cóż, żyjemy w rzeczywistości pełnej pyłu, kurzu, a w następstwie i brudu. Dlategoo czystość i estetykę trzeba tak bardzo dbać. Tym samym zasadom oczyszczenia – pielęgnacji – podlegają drzewai krzewy.Jezus nazwał siebie winnym krzewem, w którym my – wierzący jesteśmy latoroślami.Ojciec naszego Pana to ogrodnik, który uprawia winnicę, a więc to On decydujeo odcięciu lub pozostawieniu latorośli. Zasada jest prosta: latorośl, która przynosiowoc, zostaje, a ta, która owocu nie przynosi, jest odcinana.
Boże, który pragniesz, abyśmy byli jedno, spraw, niech my – Twoje latorośletrwamy w Twojej miłości, zjednoczeni z Synem – winnym krzewem i w jednościDucha Świętego Pocieszyciela. Niech każdy, kto jest Twoim uczniem, wydaowoce godne wiary, nadziei i miłości.

6 maja 2012 r. — V Niedziela Wielkanocna, rok B, Ewangelia wg św. Jana 15,18

13 maja 2012 r. — VI Niedziela Wielkanocna, rok B, Ewangelia wg św. Jana 15,917
Są różne definicje przyjaźni. Jedne wskazują na elementy charakterologiczne, inne na zainteresowania, ale niebrakuje i takich, które mają znacznie głębszy fundament z planami na całe życie. Dlatego w mówieniu o przyjaźnipojawia się pewna ostrożność. Zamiast mówić, że ktoś kogoś kocha, to słyszy się stwierdzenia, że ktoś sięzakochał, tzn. że nie jest pewien, czy to uczucie przerodzi się w głęboką i trwałą miłość.Jezus podał najpełniejszą i najszlachetniejszą definicję przyjaźni. Jest to wzajemna miłość zdolna do składania ofiari zdolna do służby bez oczekiwania na korzyści.
Panie Boże, miej w opiece wszystkie przyjaźnie i miłości. Niech Twoje słowo umacnia wszystkichzatroskanych o wspólne dobro i zachowanie więzi. Broń nas, Ojcze, przed podejrzliwością wobec przyjaciółi daj nam siłę do znoszenia przykrości ze strony tych, których kochamy.
Źródło: "Ewangelia 2012", Edycja Świętego Pawła

Wtorek 8 majaUroczystość św. Stanisława,biskupa i męczennikaPoniedziałek 14 majaŚwięto św. Macieja ApostołaŚroda 16 majaŚwięto św. Andrzeja Boboli,kapłana i męczennika



2

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,
Jak każdego roku w maryjnym miesiącu maju zwracam siędo Was, Siostry i Bracia, z prośbą o szczególną modlitewnąintencję, jaką są powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.Rozpoczyna się czas składania przez młodych ludzi egzaminów dojrzałości oraz podejmowania życiowych decyzji.Oby nie brakło odwagi także w sercach tych, którzy myśląo wstąpieniu do naszego włocławskiego Seminarium Duchownego! Módlmy się więc ufnie do Pana żniwa, aby posłałrobotników na swoje żniwo; prośmy dobrego Pasterza, abydał nam pasterzy według Serca Swego.
W tegorocznym Orędziu na Dzień Modlitw o Powołania Ojciec Święty Benedykt XVI napisał, że „należy na nowo głosić, zwłaszcza nowym pokoleniom, pociągające pięknoBożej miłości. To piękno jest tajemniczą sprężyną, jest motywacją, której nie zabraknie nawet w najtrudniejszych okolicznościach” i dodał, że „to ważne, by w Kościele tworzyćwarunki sprzyjające licznym «tak», jako wielkodusznym odpowiedziom na powołanie ze strony Boga, który kocha”.Prawdziwość tych słów jest dostrzegalna zwłaszcza w naszej polskiej rzeczywistości. Niewybredne ataki na Kościół,biskupów i kapłanów podsycane w mediach tworzą nieprzychylną atmosferę dla wzrostu ziarna powołania. Dlatego

trzeba stworzyć warunki, by młodzi ludzie otoczeni modlitwądostrzegli piękno Bożej miłości i wielkodusznie i bez lękuodpowiedzieli na dar powołania.
Wam, drodzy młodzi przyjaciele, którzy słyszycie głos Bożego wezwania chcę więc dodać otuchy i powiedzieć, że droga powołania kapłańskiego czy zakonnego jest wspaniałążyciową przygodą. Bądźcie pewni, że w czasie podejmowania ważnych dla życia decyzji towarzyszyć wam będziemynaszą modlitwą.Proszę więc, by nabożeństwa majowe we wszystkich kościołach diecezji ofiarowane były w intencji powołań. Pokażdym nabożeństwie niech odmówiona zostanie modlitwao powołania. Niech nie ustaje nasze wołanie do Pana, abyposłał robotników na swoje żniwo.
Maryi, Matce powołań kapłańskich, i bł. Janowi Pawłowi IIzawierzam wszystkich, którzy troszczą się o powołania,i z serca błogosławię

+ Wiesław MeringBISKUP WŁOCŁAWSKI
Włocławek, dnia 28 kwietnia 2012 r.

Przed objawieniami Maryi, Aniołprzygotował troje pastuszków do nawiedzin Niepokalanej Dziewicy przez wcześniejsze trzy z nim spotkania w 1916roku.
13 maja 1917 r.Maryja objawiając się dzieciom: Łucji(10 lat), jej kuzynom Frankowi (9 lat)i jego siostrze Hiacyncie (7 lat), odezwała się do nieco przerażonych: „Niebójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, byścietu przyszli sześć razy z rzędu o tej samej godzinie, 13tego każdego miesiąca. W październiku powiem wam kimjestem i czego od was pragnę... Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

13 czerwcaW drugim objawieniu Matka Bożaponowiła prośbę: "Chcę, abyście odma

wiali różaniec i nauczyli się czytać". Naprośbę, by ich troje zabrała z sobą doNieba, Pani odpowiedziała: „Wkrótcezabiorę Hiacyntę i Frania. Ale ty musiszpozostać tu na ziemi dłużej...”
13 lipcaPodczas trzeciego objawienia dzieciotacza już ponad pięć tysięcy osób. Niktjednak, oprócz dzieci, nie widzi Pani,która prosi: „W dalszym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec na uproszenie pokoju... Ofiarujcie się zagrzeszników i powtarzajcie często:O Jezu, to z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników... Przyjdę, aby prosićo poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty...”Przed odejściem Pani poleciła dodawać po każdej dziesiątce różańca:„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chroń od ognia piekielnego; zapro

wadź do nieba wszystkie dusze,a szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twego miłosierdzia”.
19 sierpniaCzwarte objawienie miało miejscesześć dni później od zamierzonego terminu, ponieważ burmistrz miasta trzymał dzieci w więzieniu w celu wydobyciaz nich tajemnicy powierzonej im przezPanią.Pani z czułością wyraziła współczucie swym małym przyjaciołom z powoducierpień, jakich stały się ofiarą. Poleciłaim: „Chcę, abyście nadal odmawiali codziennie różaniec”. Zapowiedziała cud
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w ostatnim miesiącu i na koniec dodała:„Módlcie się, módlcie się bardzo, gdyżwiele dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”.
13 wrześniaTym razem w miejscu objawieńzgromadziło się ponad 25 tysięcy osób.Wszyscy ujrzeli biały obłok, który otoczył dąb i dzieci w chwili, gdy ukazałasię Pani. Równocześnie spadały z nieba jakby białe kwiaty, które rozpływałysię w powietrzu, zanim zetknęły sięz ziemią. Pani znów nalegała na dzieci:„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniecna uproszenie zakończenia wojny... Bógjest zadowolony z waszych ofiar...”

13 październikaCała Portugalia z wielkim napięciemoczekiwała na ten dzień. Mimo ulewnego deszczu, w miejscu objawień zebrałosię ponad 50 tysięcy osób. Wspólnieodmawiano różaniec.Pani przedstawiła się dzieciom: „Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmianyżycia, aby nie zasmucali grzechamiswymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy.Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mejczci”.Wtem Łucja zwraca się do zebranych: „Patrzcie na słońce!” Maryja sprawiła cud tańczącego słońca. BiskupLeirii stwierdził w liście pasterskimz 1930 roku: „Świadkami tego zjawiska,nie odnotowanego przez żadne obserwatorium astronomiczne, a zatem niebędącego zjawiskiem natury, byli ludziewszystkich środowisk i klas społecznych, wierzący i niewierzący, dziennikarze głównych portugalskich dzienników,a także osoby oddalone o wiele kilometrów, co wyklucza możliwość zbiorowejhalucynacji…”

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCHSOBÓT MIESIĄCAMatka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszkai Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tegoobjawienia Maryja zwróciła uwagę naJej Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedział: "WspółczujSercu swojej Najświętszej Matki, którejest ukoronowane cierniami, jakie przezcały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby aktzadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać".Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwapierwszych sobót miesiąca:"Spójrz, moja córko, na moje Serceukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijająw Nie przez swoje bluźnierstwa i brakwdzięczności. Przynajmniej ty staraj sięMnie pocieszyć. W godzinę śmierciobiecuję przyjść na pomoc z łaskamipotrzebnymi do zbawienia tym, którzyprzez pięć miesięcy w pierwsze sobotyodprawią spowiedź, przyjmą Komunięśw., odmówią jeden różaniec i przezpiętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencjizadośćuczynienia".13 września 1939 r. Nabożeństwopierwszych sobót miesiąca uzyskałoaprobatę kościelną i zaczęło rozwijaćsię na całym świecie. Wynagradzamyprzez nie pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane SerceMaryi:1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu;2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu;3. bluźnierstwa przeciw Jej BoskiemuMacierzyństwu i nie uznawanie w NiejMatki ludzi;4. znieważanie czynione przez tych,którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki;5. obrazę czynioną przez tych, którzyznieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.
NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWOPIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA?Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu SercuNajświętszej Maryi Panny. Obrażająone Boga i Jej Niepokalane Serce, są

pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalićjak najwięcej osób, dlatego przychodzi,aby ostrzec przed konsekwencjamigrzechu, aby ocalić grzeszników odpiekła, aby skłonić ich do nawrócenia.Maryja chce naszego zaangażowaniaw tę misję.Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom,zaproponowana przez Maryję i Jezusa.Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane SerceMaryi, a gdy będziemy tę modlitwępraktykować, także w naszych sercachwzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.
CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWAPIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwNiepokalanemu Sercu Maryi, (możnaskorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu byćw stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego);2. Przyjąć Komunię św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji;3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych;4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

Opracowała Agnieszka Rosiak

krucjatarozancowazaojczyzne.pl
- strona z informacjami o

modlitwie różańcowej za Polskę

żywawiara.pl - portal ludzi
wierzących i poszukujących
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Ta wzmianka związana z działaniem Boga w świeciei w człowieku pozwala zrozumieć również charakter maryjny,jaki celebrujemy w miesiącu maju. Po pierwsze, działanie łaski dostosowuje się do natury człowieka będącego w drodzei w ustawicznym rozwoju; po drugie, działanie to korzystaz wszelkich zmian, jakie w tym czasie zachodzą i w ten sposób przyczynia się do jego postępu duchowego. Nie dziwiwięc w tej perspektywie to, że święcimy i błogosławimy przedmioty codziennego użytku; lub to, że zastępujemy niegdyśświęta pogańskie – chrześcijańskimi.Chrześcijaństwo krzewiąc swą misję ewangelizacyjnąw świecie przejmowało zastane elementy kulturowe i tubylczeposzczególnych narodów nadając im nowe, chrześcijańskieznaczenie. Tak było również w przypadku miesiąca maja.Oczywiście wybór Maryi jako patronki tego miesiąca wynikał z roli, jaką Ona pełniła w życiu Jezusa i pierwotnego Kościoła oraz wiosennego charakteru samego miesiąca.
W katolickiej Polsce

W Polsce nabożeństwa majowe przyjęły się od XIX w., i natle zaborczych agresorów: prawosławnej Rosji i luterańskichNiemiec, wkrótce stały się wyznacznikiem katolickiej polskości. Gdy w 1837 r. dotarły do nas z Zachodniej Europy, bardzoszybko zaczęły się upowszechniać w wielu stronach kraju,choć jeszcze nieformalnie. Dopiero w 1852 r., po raz pierwszyoficjalnie nabożeństwo majowe odprawiano w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne. Nabożeństwo to jestpochwalnym hymnem ku czci Bogarodzicy, w miesiącu Jejpoświęconym, kiedy w Litanii Loretańskiej wysławiamy Maryjęprzeróżnymi tytułami prosząc, by była dla nas wędrowców naziemi, najlepszą Matką. Kult maryjny w maju jest dodatkowowzmocniony akcentami patriotycznymi wynikającymi z historycznego wydarzenia słynnej Konstytucji 3 Maja 1791 r. orazinnymi historycznymi momentami takimi, jak: obrona Klasztoru Jasnogórskiego przed Szwedami ze słynnymi ślubami JanaKazimierza w 1656 r., czy Wielkie Jasnogórskie Śluby Narodu

odprawiane przez kardynałaStefana Wyszyńskiego w 1956 r.

Litania Loretańskai pieśni maryjne
Centralnym punktem nabożeństwa majowego jest odśpiewanie lub recytacja Litanii Loretańskiej, poprzedzoneji zakończonej pieśniami maryjnymi, z reguły przed przydrożnymi kapliczkami w pobliżu kościołów lub w samych kościołach zwykle przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.Pieśni są wytworem wielowiekowej wiary ludu Bożego i jegoprzywiązania do Matki Jezusa Chrystusa. Litania Loretańskajest z kolei formą wyrażenia zawierzenia Matce Bożej i powierzenia Jej różnych codziennych spraw w celu orędownictwa u Jej Syna. Zgodne jest to ze źródłosłowem „litanii”, którepochodzi z greckiego ‘lite’ lub łacińskiego ‘litania’, i oznacza:prośbę, błaganie. Pod pojęciem więc „litanii” należy rozumiećprywatną lub publiczną modlitwę błagalną, złożoną z wielu inwokacji skierowanych do Boga, Jezusa Chrystusa, DuchaŚwiętego, Matki Bożej lub świętych, połączoną z wezwaniamio ich wstawiennictwo i opiekę. Genezy Litanii Loretańskiejnależy szukać w tradycji monastycznej XIIwiecznej Francji,choć publicznie zaczęto ją odmawiać i śpiewać w Loreto od1531 r.; stąd jej nazwa ‘Loretańska’. Znaczenie Loreta bierzesię stąd, że według tradycji to właśnie tu jest przechowywanyDom Nazaretański Świętej Rodziny, sprowadzony w 1294 r.przez rodzinę De Angelis, rządców Epiru. Otóż zachowanyz tamtych lat dokument podaje, że Nicefor De Angelis, władcaEpiru, dał w posagu swojej córce Ithamar, wychodzącej zamąż za Filipa z Taranto, syna Karola II, króla Neapolu, opróczwielu różnorodnych dóbr, także „święte kamienie wyniesionez Domu naszej Pani Dziewicy Matki Bożej”. Od tego czasuLoreto to przede wszystkim sanktuarium Domku Nazaretańskiego, który z czasem (1469) został umieszczony w pięknejbazylice.Na Litanię Do Matki Bożej składają się wezwania skierowane do Boga w Trójcy Jedynego, następnie 52 wezwania doMatki Bożej, przyzywając Jej różne tytuły, wreszcie trzy wezwania skierowane do Jezusa Odkupiciela. Niektóre tytułyStolica Apostolska poleciła umieszczać z biegiem czasu.Ostatnim był tytuł ‘Królowo rodzin’, umieszczony w Litaniiw 1995 r. z polecenia Jana Pawła II.

Źródło: ks. Ryszard Groń, www.JaKatolik.com

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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Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych

w środę 1 6 maja o godz. 1 9.00

w Ośrodku Pamięci 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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Już od wieków patronują nam święcimęczennicy z początku dziejów naszej Ojczyzny: św. Wojciech i św. Stanisław związani z Gnieznem i Krakowem  pierwszą i drugą stolicą Polski. Od dziesięciu latpatronem naszego kraju jest także św. Andrzej Bobola.
Święty Stanisław, biskup i męczennik,główny patron Polski

Jak wskazują źródła, Stanisław zeSzczepanowa (koło Bochni) był jedynymsynem Wielisława i Bogny. Przyszedł naświat po trzydziestu latach małżeństwa. Nicwięc dziwnego, że szczęśliwi i wdzięczniOpatrzności rodzice, postanowili poświęcićsyna Bogu. Dlatego też młody Stanisławodebrał bardzo staranne wykształcenie,najpierw w gnieźnieńskiej szkole katedralnej, potem aż we Francji. Po powrocie doPolski, doskonale wykształcony kapłanszybko znalazł uznanie zarówno w oczachwiernych, jak i hierarchii kościelnej. Zasłynął jako kaznodzieja i niestrudzony misjonarz Małopolski. Pełnił różne funkcje jakowspółpracownik biskupa krakowskiegoLamberta. Stanisław zarówno pod względem wykształcenia, jak i siły wiary był doskonale przygotowany do pełnienia takichfunkcji. Nic zatem dziwnego, że po śmierciLamberta obrany został ordynariuszem diecezji. Nowy biskup, światły i pobożny stałsię doradcą księcia. Historycy uważają, żeokres posługi biskupiej Stanisława należydo najświetniejszych za panowania Piastów. To jemu zawdzięczać należy sprowadzenie do Polski legatów rzymskichi organizację (od nowa) metropolii gnieźnieńskiej (było to jednym z warunków dopełnienia koronacji). Biskup Stanisławpodjął także wiele skutecznych działań, byw 1075 roku doszła do skutku koronacjaBolesława Śmiałego. Wspierał także powstawanie nowych i umacnianie już istniejących klasztorów benedyktyńskich, którestanowiły bardzo prężne ośrodki ewangelizacyjne.Był nie tylko hierarchą kościelnym, aleprzede wszystkim duszpasterzem. Leżałomu na sercu szerzenie i umacnianie wiarychrześcijańskiej w narodzie polskim. Nawoływał do przestrzegania Bożych przykazań,do życia według zasad religijnych i moralnych, które zostawił nam Chrystus. Dlatych właśnie ideałów nie wahał się wytykaćprzywar nawet samemu królowi. A wspomnieć należy, że Bolesław Śmiały dawałwiele powodów do krytyki. Gdy to nie pomogło, Stanisław sięgnął po ekskomunikę.Zdało się to na tyle, że gdy biskup stanąłw obronie zbyt surowo karanych członków

spisku, król potraktował go jak najzwyklejszego poddanego i zamordował bez sądu,w kościele na Skałce. Faktem jest, żew bezrozumnym zaślepieniu pozbawił życia człowieka, który próbował mu pomócnawrócić się i nadać życiu właściwy sens.Stanisław pełnił swoją posługę heroicznie,przyjął śmierć z pobudek religijnych i zostałmęczennikiem.Straszliwy czyn królewski nie pozostałbez echa, wzbudził w całym kraju takieoburzenie, że Bolesław Śmiały już w kilkamiesięcy później musiał schronić się naWęgrzech.Opinia świętości, którą cieszył się zamordowany biskup sprawiła, że już w 1088roku nastąpiło uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków męczennika do krakowskiej katedry. Uroczystościkanonizacyjne odbyły się w bazylice św.Franciszka z Asyżu 17 września 1253 roku.Do grona świętych włączył polskiego biskupa papież Innocenty IV. Natomiast 8 maja1254 roku nastąpiła uroczystość podniesienia relikwii męczennika w Krakowie i ogłoszenie kanonizacji w Polsce. ŚwiętyStanisław biskup i męczennik obwołany został patronem Polski. Jest niestrudzonymPrzyjacielem z Nieba wszystkich tych, którym na sercu leży odnowa moralna i religijna narodu polskiego i którzybezwarunkowo poświęcają się jej szerzeniu.
Święty Andrzej Bobola, prezbiteri męczennik, patron Polski
Św. Andrzej urodził się w 1591 rokuw Strachocinie koło Sanoka. Po wstąpieniudo zakonu jezuitów i odbyciu studiów został wyświęcony w 1622 roku. Pracował jako nauczyciel młodzieży oraz jakoduszpasterz. Od 1652 roku oddał się pracyewangelizacyjnej w Pińsku, apostołującwśród ubogiej ludności na obrzeżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Jego niestrudzona praca zostaje nagle przerwana śmierciąmęczeńską w 1657 roku. Po swojej śmiercizostał zapomniany i św. Andrzej musiałsam przypomnieć o sobie  miało to miejsce 16 kwietnia 1702 roku. Ukazał sięprzełożonemu klasztoru OO. Jezuitóww Pińsku, gdzie został pochowany w miejscowym kościele. Gdy została wydobytatrumna ze szczątkami Świętego, wtedy jego relikwie, zachowane w niezwykły sposób, pozwoliły poznać okrutne szczegółymęczeńskiej śmierci. Rozpoczął się kultMęczennika  do jego relikwii pielgrzymowali zarówno katolicy, jak i prawosławni,jednocząc się we wspólnej modlitwie.Dalsze dzieje kultu Andrzeja Boboli były

ściśle związane z losami Rzeczypospolitej.Upadek państwa polskiego spowodowałopóźnienie procesu beatyfikacyjnego, którydopiero w 1853 roku doprowadził do ogłoszenia Męczennika błogosławionym. Jużwtedy istniało przekonanie, że Bobolaprzepowiedział niepodległość Polski, i żebędzie jej patronem. Gdy więc Polska zaczęła się odradzać po I wojnie światowej,ożywił się także kult Andrzeja Boboli. Drogarelikwii św. Andrzeja była też znamienna.W 1923 roku zostały z Połocka przewiezione do Moskwy do muzeum medycyny, potem przekazane Stolicy Apostolskieji spoczęły w Rzymie. W związku z rozwojem kultu rozpoczęły się starania o kanonizację, która dokonała się 17 kwietnia 1938roku w Rzymie. Dopiero po tym wydarzeniutrumna z relikwiami Świętego w sposóbbardzo uroczysty powróciła do Rzeczpospolitej. Na wyraźne życzenie papieża Piusa XI relikwie pozostały w Warszawie. Jużwtedy nazywano św. Andrzeja patronemPolski, choć nie było jeszcze oficjalnegopotwierdzenie tego tytułu.Rok potem wybuchła II wojna światowa.Odrodzenie państwa Polskiego po wojniebyło niepełne  nie dało prawdziwej niepodległości. Także kult Andrzeja Boboli natrafiał na przeszkody, jedną z nich był zakazwładz państwowych budowy sanktuariumJego imienia. Jednak Święty patronowałw ukryciu, do jego relikwii pielgrzymowałowielu szukających jego wstawiennictwa.W dniu 16 maja 1956 roku, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja BoboliPrymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński spisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, które okazały się tak istotne dladuchowej odnowy polskiego Kościoław trudnych latach. Gdy sytuacja zaczęłasię zmieniać, zwłaszcza po wyborze Papieża Polaka, przyszło pozwolenie na budowę sanktuarium św. Andrzeja Boboli;pierwsza Msza św. była w nim celebrowana w 1988 roku, w 50. rocznicę kanonizacji.W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby PrymasaPolski kard. Józefa Glempa, nadała św.Andrzejowi Boboli tytuł patrona Polski. Odtej pory obchód ku jego czci podniesionyzostał w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Bobolipatronem Polski dokonał kard. JózefGlemp w Warszawie podczas Mszy świętejw sanktuarium ojców jezuitów, w którym sąprzechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r.
Opracowała Alicja Kluska na podstawie:

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



Niepokalana zstępuje na ziemię, jak dobra Matka pomiędzy swe dziatki, by im dopomóc do zbawienia duszy. A pragnie nawrócenia i uświęcenia dusz wszystkich, bez żadnegowyjątku. Posługuje się zaś w dokonaniu tego dzieła narzędziami wziętymi spomiędzy ludzi, jak to widzimy w opisanychzjawieniach. Jednak są to wypadki nadzwyczajne. Dalekoczęściej pobudza Ona kochające Ją dzieci do współpracy zesobą w warunkach zwyczajnego codziennego życia. Te Jejoddane dusze same Nią żyją, często o Niej myślą, serdecznieJą kochają i starają się rozpoznawać Jej życzenia, czy to wypowiedziane Jej własnymi ustami, czy też podane im w cichych natchnieniach wewnętrznych i rozpowszechniają tę Jejwolę, pociągając coraz to nowe dusze do Jej coraz doskonalszego poznania i miłości coraz serdeczniejszej, a w Nieji przez Nią do coraz gorętszej miłości Jezusowego Serca Boga. Takich swoich dusz wzbudza Niepokalana tysiące w każdym czasie. Sporo też z nich mniej lub więcej ściśle się zrzesza, by wspólnym wysiłkiem lepiej jeszcze swej Pani sięprzysłużyć. I stąd tyle różnych stowarzyszeń, pracujących

wyłącznie dla Niej. Jeszcze istnieją na globie ziemskim dusze, które nawet nie wiedzą, kim to jest Jezus i Maryja. Jeszcze wciąż żniwo wielkie, a robotników za mało. Stąd dużo,bardzo jeszcze dużo pola na coraz to nowe wysiłki…
Maksymilian Kolbe

***
Miesiąc maj zachęca, by chwalić Maryję  nie tylko każdestworzenie, ale wzywa nawet łąki umajone, góry, dolinyzielone...Odpowiedzmy i my na tę zachętę, by wyśpiewywać godność i świętość Maryi w pięknych wezwaniach Litanii Loretańskiej. Gromadźmy się licznie w świątyni, czy przyprzydrożnych kapliczkach, ciesząc się jednocześnie,że w naszym mieście jeszcze ta tradycja nie zaginęła. Bądźmy apostołami dla tych, dla których Maryja jest może jeszczemało znana, prosząc dla nich o łaskę, by jak Jan Apostołwzięli Ją do siebie – za Matkę…

Małgorzata Kamińska

Korzystanie z usług wróżek i innychform przepowiadana przyszłości jest grzechem. W Piśmie Świętym czytamy: Nieznajdzie się pośród ciebie nikt, kto byprzeprowadzał przez ogień swego synalub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiałzaklęcia, pytał duchów i widma, zwracałsię do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.Z powodu tych obrzydliwości wypędzaich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu,Bogu swemu. (Pwt 18,1013)Przed korzystaniem z tajemnej wiedzyprzestrzega nas również Katechizm Kościoła Katolickiego, gdzie przeczytamy, że:Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatanalub demonów, przywoływanie zmarłychlub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja,wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie sięmedium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcienad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy.

Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.(KKK 2116)Gdy chrześcijanin korzysta z horoskopów, wróżbitów lub magów, wystawia siebie na niebezpieczeństwo działania siłzłego ducha, którego celem jest zerwaniewięzi człowieka z Bogiem i doprowadzeniego do duchowej śmierci. Zły duch nie może być doradcą mojego życia, bo ja,chrześcijanin, mówię zdecydowanie: NIECHCĘ takiego doradcy. Moje życie jestw rękach Boga. A skoro czytam Pismo

Święte wiem, że Bóg nie życzy sobieprzepowiadania przyszłości, zawierzaniażycia komuś poza Nim. Codziennym lekarstwem na pokusę poznawania przyszłości jest modlitwa i życiesakramentalne, prowadzące do corazgłębszego zawierzenia Bożej Opatrzności.
Więcej na ten temat można przeczytaćw broszurce pt. WRÓŻKA NIE, orazw książeczce pt. Magia, wróżby, opętanie, które są dostępne w kiosku przy Bazylice.

Opracowała Krystyna Witek

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




