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Ilekroć korzystamy z telefonu i łączymy się z konkretną osobą, mamy w pamięci jej imię i nazwisko.Gdy rozpoznajemy głos, witamy się i przechodzimy do rozmowy, a gdy mamy wątpliwości, przepraszamyi pytamy o godność.Jezus po swoim zmartwychwstaniu rozesłał uczniów na cały świat, a adresatami głoszonej Ewangelii uczynił nie tylkokonkretne osoby, ludzi czy tłumy, ale wszelkie stworzenie. Oznacza to nowy wymiar posługi apostolskiej wedługzasady: wiara, chrzest, zbawienie. Obiecanymi owocami wiary w życiu chrześcijańskim mają być znaki Bożej miłości:władza nad duchami nieczystymi, dar języków, błogosławieństwo, a także uzdrawianie chorych.
Jezu Chryste, w imię Twoje daj nam to wszystko, co potrzebne jest do godnego i błogosławionego życia.Niech łaska wiary stale nam towarzyszy, aby sakramenty święte wydawały w nas trwałe owoce zbawienia.Bądź dla nas światłością na trudne dni.

20 maja 2012 r. — Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B, Ewangelia wg św. Marka 16,1520

27 maja 2012 r. — Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok B, Ewangelia wg św. Jana 20,19–23
Jak to miło, gdy w rodzinie nie ma sprzeczek, kłótni i sporów. Dobrze, gdy ktoś jest takim apostołem pokoju i potrafikonflikty rozwiązywać mądrym słowem, a napięcia rozładować żartem. W wielu przypadkach spory dotyczą sprawbłahych i nieistotnych, ale pewien splot zdarzeń, okoliczności, sprawia, że konflikt narasta.Jezus po swoim zmartwychwstaniu przyniósł uczniom najcenniejszy dar: pokój. Oni żyli jeszcze dramatem mękii śmierci, a oto przychodzi Zmartwychwstały i mówi: „Pokój wam!”. Te słowa są poparte obrazem. Uczniowie widząręce i bok Jezusa. Stąd ta ogromna radość, że Chrystus zwyciężył śmierć i prawdziwie zmartwychwstał.
Panie Jezu, dziękuję Ci za pokój serca. Ty, który uciszasz wszystkie burze, daj łaskę pokoju tym, którzy żyjąw stanie wojny i zagrożenia. Niech konflikty, które prowadzą do działań zbrojnych, zostaną rozwiązanew sposób pokojowy. Niech ustaną gniewy i spory.
Źródło: "Ewangelia 2012", Edycja Świętego Pawła

„Kapłaństwo to miłośćSerca Jezusowego”
św. Jan Maria Vianney

Z okazji kolejnej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich
życzymy Wam, aby Wasza posługa,

zawsze pełna radości i gorliwości, przynosiła obfite owoce.
Niech Duch Święty oświeca Was swoim światłem, a Niepokalana Matka

wyprasza łaskę stawania się coraz bardziej na wzór Serca Jej Syna.
Szczęść Boże!

Drodzy Księża Jubilaci!
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W miesiącu maju – od wielu już wieków– gromadzimy się wokół osoby Bogarodzicy i śpiewając wezwania Litanii Loretańskiej chwalimy Boga za dar Maryi. Wśródwielu wezwań Litanii, nazywana jest Królową, np. Apostołów, a dla nas kapłanówjest Matką. Właśnie miesiąc maj, dedykowany szczególnie czci Maryi, to z regułyczas, w którym w polskich w katedrach biskupi, przez sakramentalny znak włożeniarąk, udzielają święceń kapłańskich, ubogacając darem nowych prezbiterów i diakonów cały Kościół. Taką podniosłąuroczystość w niedzielę 27 maja przeżywać będzie także prastara Katedra weWłocławku.Kiedykolwiek, gdy Kościół, przez posługę biskupów, wypełnia wolę Zbawiciela,udzielając na mocy sukcesji apostolskiejświęceń kapłańskich, wszyscy zgromadzeni na modlitwie doświadczają tajemnicy Wieczernika, w którym Pan Jezus dlazbawienia ludzi ustanowił Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, tak ściśle ze sobązłączone.W Wieczerniku Zbawiciel przeżywającswój ostatni wieczór wśród Uczniów, pozostawił nam najważniejsze tajemniceKrólestwa Niebieskiego. Pierwsza z nichto dar Eucharystii, w której Jezus jest rzeczywiście i prawdziwie obecny pod postaciami chleba i wina. Świadectwo o tymwydarzeniu składa w Piśmie świętym św.Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian.Jak wiemy, św. Paweł nie był obecny wtedy w Wieczerniku; on swoje apostolskie

powołanie otrzymał później, już po zmartwychwstaniu Jezusa. Twierdzi jednak, żeto, o czym mówi w słowach Listu, nie pochodzi od innych ludzi, ponieważ tę tajemnicę otrzymał od samego Jezusa. Wyrażato w następujących słowach: „Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję”. Paweł świadczy, że tamtej nocy, Pan Jezuswziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamałi rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane.Czyńcie to na moją pamiątkę!”, a następnie wziął kielich i powiedział „Kielich tenjest Nowym Przymierzem we Krwi mojej”(1Kor 11,2325). Eucharystia ściśle związana jest z kapłaństwem sakramentalnym.Nie ma ważnej Eucharystii tam, gdzie zabraknie kapłana.Kapłani, których Bóg wybiera sobiespośród nas, przez sakrament kapłaństwastają się znakiem samego Boga i to samBóg działa przez ich ręce. Świadomi tego,kapłani posługujący Ludowi Bożemu, wyciągają swoje dłonie nad ołtarzem, gdzieprzygotowano dary chleba i wina i w modlitwie proszą o to, aby przyszedł DuchŚwięty i uświęcił oraz przemienił te dary wCiało i Krew Chrystusa. Bo to przecież niekapłan dokonuje tej przemiany, ale DuchŚwięty przez niego. Bez kapłana jednak taprzemiana nastąpić nie może. Bez obecności kapłana, na ołtarzu nie będzie prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusowej.Jedynym kapłanem Nowego Przymierza – na wieki – jest Jezus, kapłani zaśstają się, w tajemnicy sakramentu, jedynieuczestnikami Jego kapłaństwa. Jeden ka

płan – Jezus Chrystus i wiele osób, którzyprzez włączenie w jedyne kapłaństwo Jezusa, stają się narzędziem Jego działaniaw świecie, aż do końca wieków, dopóki Onpowtórnie nie przyjdzie, aby być wszystkimwe wszystkich.Prawa Królestwa Bożego różnią się odpraw, które w swoich wyobrażeniach,z królowaniem łączą ludzie. Dla wielu –wszelka godność wyrażająca się przezsłużenie – wydaje się głupstwem; dla wielujest trudna do zaakceptowania. Ale właśnie Chrystus, czyli KrólSługa, przez wiekiporywał i zachwycał ludzkie serca, prowadząc je, przez łaskę, do życia wiecznego.Takim też Chrystusem, KrólemSługą, zachwycać się mają kapłani i Ci którzy wybierają drogę kapłaństwa, odpowiadającna głos powołania kapłańskiego, które jestszczególną formą naśladowania Jezusai trudniejszą, bardziej wymagającą drogądo zbawienia.Jak w minionych wiekach tak i dziś, Jezus w wielu młodych sercach dziewcząti chłopców mówi: „Pójdź za mną”. Żebyodpowiedzieć na to słowo Pańskie, trzebanie tylko najpierw usłyszeć je w swoimsercu, co jest coraz trudniejsze w rozkrzyczanym świecie, gdzie ludzie nie uczą sięrozpoznawać głosu Pana, ale potrzebnajest jeszcze także odwaga, aby podjąć totrudne wezwanie. Świat proponuje przecież łatwiejsze rozwiązania niż droga służby, jaką znajdujemy w Ewangelii.
ks. Dariusz Kaliński

Franciszkański Zakon Świeckich zwraca sięz uprzejmą prośbą do osób, które znają lub znałyPanią Marię Buczyńską – Fundatorkę chorągwiIII Zakonu Świętego Franciszka z 1939 r. Prosimyrównież o kontakt z osobami, których rodzina lubznajomi byli związani z III Zakonem ŚwiętegoFranciszka w XX wieku w Zduńskiej Woli.
Numer kontaktowy: 502 935 589



Sakrament bierzmowania (sakrament Ducha Świętego, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej), wrazchrztem i Eucharystią, należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinnabyć zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest więc dopełnieniem łaskichrztu św. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej jednoczą się z Kościołem i są obdarzaniszczególną mocą Ducha Świętego.W ten sposób od tego momentu są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowieChrystusa, do szerzenia wiary słowem,uczynkiem oraz jej obrony (por. KKK1258).Już w Starym Testamencie prorocyzapowiadali, że Duch Pana spoczniena oczekiwanym Mesjaszu ze względuna Jego zbawczą misję. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa w chwilichrztu, którego udzielił Mu Jan, byłoznakiem, że Jezus jest prawdziwymMesjaszem, Synem Bożym. Ta pełniaDucha miała też być udziałem całegoludu (Ez 36, 2527). Chrystus wielokrotnie obiecywał swoim uczniom wylanie Ducha Świętego i spełnił tęobietnicę. Apostołowie napełnieni mocąDucha w dniu Pięćdziesiątnicy, zaczynają głosić wielkie dzieła Boga i przekazują Go tym, którzy dali się ochrzcići uwierzyli ich słowom. Od tego czasuApostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie rąk przekazywali nowo ochrzczonym dary DuchaŚwiętego, uzupełniając łaskę chrztu.Owo nakładanie rąk w tradycji katolickiej, uznaje się za początek sakramentu bierzmowania. Bardzo wcześnie dogestu nakładania rąk dodano namaszczenie wonnym olejem, olejem krzyżma, by ukazać związek z chrztem orazlepiej wyrazić dar Ducha Świętego.(Nałożenie rąk przez Biskupa oraz namaszczenie istnieje również w naszychczasach). Dziś bowiem do istoty sakramentu bierzmowania należy: nałożenierąk (lub wyciągnięcie rąk nad kandydatem do sakramentu) i modlitwa o zesłanie darów Ducha Świętego oraznamaszczenie olejem krzyżma.Jak wynika z obrzędu bierzmowania, skutkiem tego sakramentu jestspecjalne wylanie Ducha, jak to, którezostało udzielone Apostołom w dniu

Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie zatemprzynosi wzrost i pogłębienie łaskichrztu; jeszcze bardziej zakorzenia nasw synostwie samego Boga; ściślej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha (mądrość,rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Bożą); pogłębia nasząwieź z Kościołem; udziela nam specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiarysłowem i czynem oraz mężnego wyznawania jej przed ludźmi. Sakramentubierzmowania, podobnie jak chrztui kapłaństwa, udziela się tylko jedenraz, ponieważ wyciska on na naszejduszy niezatarty charakter (znamię).Ponieważ bierzmowanie jest dopełnieniem wtajemniczenia chrześcijańskiego istotne jest właściwe rozeznaniekandydatów i odpowiednie ich przygotowanie. Dokonuje się ono w środowisku rodzinnym, we wspólnocieKościoła, na lekcjach katechezy, w katechezie parafialnej, udziale w życiusakramentalnym; udział w Eucharystii,częstej spowiedzi świętej, na modlitwieoraz poprzez posiadanie odpowiedniejwiedzy z dziedziny katechizmu. Dlatego przyjęcie tego sakramentu, poprze

dza okres trzyletniego przygotowaniakandydata, aby jak najbardziej świadomie i owocnie przyjął dar Ducha Świętego. Niestety w wielu przypadkachmożna zauważyć, brak zrozumieniajak wielki dar otrzymujemy od Boga,zarówno przez samych kandydatówjak i ich najbliższych. Jednak bezwłaściwego przygotowania do bierzmowania i zrozumienia jaką łaskę odBoga otrzymujemy, sakrament ten nieprzyniesie oczekiwanych skutkóww naszym chrześcijańskim życiu.Kończąc to rozważanie na tematsakramentu bierzmowania, chciałbym zwrócić się do wszystkichz prośbą o modlitwę w intencji kandydatów, do wspierania ich w czasieprzygotowań – zwłaszcza przez dobry przykład chrześcijańskiego życia,mobilizację i towarzyszenie, wspieranie kapłanów oraz modlitwę za księdza Biskupa – szafarza Bożychdarów. To wielka sprawa, nie tylkodla wspólnoty Kościoła, wspólnotyparafialnej, ale również dla tych młodych ludzi i ich rodzin! Tylko wtedybierzmowanie nie będzie „pożegnaniem z Kościołem”, ale czasem, kiedy uświadomię sobie jak bardzoJemu jestem potrzebny i jak ważnezadanie Chrystus mi powierza, jakbardzo na mnie liczy!
Zapraszam do naszego Wieczernika – Bazyliki, na wspólnąmodlitwę i przeżycie jeszcze razwylania Ducha Świętego,w czwartek 24 maja 2012 r. nagodz. 17.00. Uroczystą Eucharystię, pod przewodnictwem JegoEkscelencji Ks. Biskupa Stanisława Gębickiego, poprzedzi Nabożeństwo majowe o godz. 16.30.

ks. Andrzej Kasiorek
Zapraszamy chętne osoby mające talent wokalny lub instrumentalny,chcące chwalić Boga śpiewem 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 kontakt pod nr. tel. 608 769 340.Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.siloe.za.pl
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Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy już byli w ZiemiŚwiętej i na tych, którzy chcieliby tam pojechać. Jeszczeniedawno zaliczałam się do tych drugich i nie do końcawierzyłam, że kiedyś może być inaczej. Teraz, gdy oglądamzdjęcia, nadal nie dociera do mnie, że naprawdę tam byłam…
A na ziemi pokój ludziom (Łk 2,14)

W Izraelu bardzo brakuje pokoju. Na granicy, z obawyprzed zamachami, turyści poddawani są drobiazgowej kontroli, a na ulicach widać uzbrojonych żołnierzy. Aby dostać siędo Betlejem, trzeba przekroczyć mur oddzielający część krajuzamieszkiwaną przez Palestyńczyków. Naszą wędrówkę poZiemi Świętej zaczęliśmy właśnie od wizyty w tym mieście.Odwiedziliśmy Pole Pasterzy, gdzie anioł oznajmił pastuszkom radosną wieść o narodzinach przynoszącego pokój Zbawiciela, a przede wszystkim Bazylikę Narodzenia Pańskiegoz jej najważniejszą częścią – Grotą Narodzenia. Kolejnymmiejscem było Ain Karem, z kościołami Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Teraz przyszedł czasna Jerozolimę.
Twój, Adamie, dług spłacony,okup ludzki dokończony

Do Grobu Świętego wyruszyliśmy wczesnym rankiem –jak Maria Magdalena. Najbardziej istotny był fakt, żew miejscu, gdzie zostało złożone ciało Jezusa i gdzieOn zmartwychwstał,sprawowaliśmy Mszęśw., która jest przecież uobecnieniemJego męki, śmiercii zmartwychwstania.Szczególnym momentem było takżewejście na Golgotę,gdzie znajduje sięskała, na której stałkrzyż Chrystusa.Zgodnie z tradycją,w chwili śmierci Jezusa przez pęknięciepowstałe w skale Jego krew popłynęła ażdo znajdującego siępod Golgotą grobu Adama. Pękniętą skałę można zobaczyćw tzw. kaplicy Adama, znajdującej się pod miejscem ukrzyżowania.Pozostałą część dnia również spędziliśmy w Jerozolimie.Odwiedziliśmy m.in. Ogród Oliwny, Bazylikę Agonii, kaplicęWniebowstąpienia, Wieczernik i Bazylikę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Odprawiliśmy także Drogę Krzyżową. Niezwykłe to było doświadczenie  iść wąskimi uliczkami StaregoMiasta, wśród pokrzykujących handlarzy, słysząc dochodzące z minaretów muzułmańskie nawoływania do modlitwy.

Bo z wielkości i piękna stworzeń poznajesię przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr13,5)
Dwa dni naszej pielgrzymki spędziliśmy w Jordanii. Z góry Nebo mogliśmy podziwiać widok, który ujrzał Mojżesz –ofiarowaną mu Ziemię Obiecaną, do której nigdy nie dotarł,zieloną o tej porze roku Dolinę Jordanu. Odwiedziliśmy takżeMadabę, gdzie znajduje się pochodząca z VI wieku mozaikowa mapa Ziemi Świętej oraz Petrę – starożytne miasto,prawdopodobnie zamieszkiwane początkowo przez Edomitów, potomków Ezawa. Ich miejsce w późniejszych wiekachzajęło arabskie plemię Nabatejczyków, którzy w różnobarwnych skałach otaczających dolinę wyciosali najbardziej charakterystyczne dla tego miejsca budowle, z którychwiększość pełniła rolę grobowców. Połączenie wielkiegodzieła Stwórcy z misternym dziełem rąk Jego najdoskonalszego stworzenia – człowieka – po prostu zapiera dechw piersiach. Według tradycji, na jednym ze wzgórz w pobliżumiasta znajduje się grób Aarona.

A Słowo stało się ciałem (J 1,14)
Podczas krótkiej wizytyw Nazarecie mogliśmy zobaczyć wspaniałą BazylikęZwiastowania NajświętszejMaryi Panny, z Grotą Zwiastowania, czyli fragmentemDomu Maryi, znajdującymsię w dolnej części świątyni.Byliśmy także w kościeleśw. Józefa, zbudowanymnad grotą, w której mieszkała Święta Rodzina i gdzieśw. Józef miał swój warsztatstolarski.

Mistrzu, dobrze że tu jesteśmy (Łk 9,33)
To oczywiście nie wszystkie miejsca, jakie odwiedziliśmy,ale chciałabym wspomnieć jeszcze tylko o górze Tabor, którabyła jednym z ostatnich punktów na trasie naszej pielgrzymki.Dzień powrotu do Polski, więc bardzo utkwiły w pamięci słowa, że z góry trzeba zejść – i to zejść przemienionymi. Naszą„Górą Przemienienia” było osiem dni na ziemi, po której chodził Zbawiciel. Dla nas – niedowiarków, podobnych do św.Tomasza, dobrze było tam być i wszystkiego dotknąć: odmiejsca narodzenia Jezusa, przez kamień, na którym sięmodlił w Ogrójcu, po skałę na Golgocie. Byliśmy w pustymGrobie. I wiem, że ciała Jezusa tam nie ma… bo zmartwychwstał, jak powiedział.

Pątniczka
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Dlaczego? Na płaszczyźnie religijnejwarto zaznaczyć, że każdy, kto czytai wierzy w horoskopy, uważa Chrystusa zamówiącego nieprawdę. I odwrotnie, każdy, kto uważa, że Jezus jest Prawdą i mówi prawdę, będzie uważał horoskopy zaoszukaństwo.Otóż Chrystus zapewnia, że nawetwłosy na naszej głowie są policzone (por.Mt 10,30) i nic bez woli kochającego Boganie może się nam stać. Tak więc – albowierzę, że jest Boża Opatrzność, że poprzez modlitwę, pracę nad sobą mogęi powinienem wypraszać dla siebie i innych łaski, albo wierzę, że Pan Bóg niema tu nic do powiedzenia, a to, co mniespotka w przyszłym tygodniu, z kim siępogodzę, a z kim pokłócę, zależy od ułożenia bezrozumnych planet na tle bezdusznych gwiazd w momencie megourodzenia. Jednego z drugim pogodzić sięnie da! Właściwa postawa stworzenia wobec Stwórcy wyraża się ufnością i zawierzeniem. Wówczas pokazuję Bogu, żeuznaję swą zależność od Niego; pokazujęMu, że to w Nim szukam pomocy, ratunku, a nie w swoim sprycie, cwaniactwieczy układach. Wiara w horoskopy jestgrzechem przeciw wierze, jest drwinąz kochającego i wszechmocnego Boga.Problem ten dotyczy też wszystkich przesądów i zabobonów. Pismo Święte przewidywało nawet karę śmierci za czary(por. Wj 18,912; 22,17).Saul, który radził się wróżek, a nie Pana, zmarł (por. 1 Krn 10,1314). KsięgaKapłańska wyraźnie zabrania zwracaniasię do wywołujących duchy i do wróżbitów(por. Kpł 19,31; 20,67). W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy zaś: Gdy tywejdziesz do kraju, który ci daje Pan,Bóg twój, nie ucz się popełniania tychsamych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt,kto by [...] uprawiał wróżby, gusła,przepowiednie i czary; nikt, kto byuprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto toczyni. (Pwt 18,912; KKK 21162117).Zwróćmy uwagę na ważny aspektastrologicznych przepowiedni, iż naruszają one prawdę o wolnej woli człowiekai możliwości zasługiwania przed Bogiem.Co więcej wiara w horoskopy jest po części zrzuceniem odpowiedzialności za własne grzechy, słabości czy teżniepowodzenia na przyrodę nieożywioną.Biblia wypowiada się stanowczo przeciwko uprawianiu astrologii. Ojcowie

Kościoła uznają ją za formę podporządkowania się złym duchom.Ci, którzy od woli Bożej uzależniająukład gwiazd, w jakiś sposób rozstrzygających o charakterze człowiekai o tym, co dobrego ma go spotkać lubco złego ma się przydarzyć, dopuszczają się wielkiej zniewagi w stosunkudo Nieba, jeśli sądzą, że gwiazdy teotrzymały od najwyższej mocy Bożejtaką władzę, i że o losach ludzkichstanowią wedle własnego uznania.Siedzą i liczą gwiazdy, przestrzenie,bieg, obroty, badają ruchy, opisują, wyciągają wnioski. Wydają się wielkimiuczonymi.Ta cała wielkość i uczoność toobrona grzechu. Będziesz cudzołożnikiem, bo taka jest twoja Wenus; będziesz zabójcą, bo taki jest twój Mars.Zatem zabójcą jest twój Mars, a nie ty.Wenus jest cudzołożna, a nie ty. Bacz,żebyś ty nie został potępiony zamiastMarsa czy Wenus. (św. Augustyn)
Niechaj się stawią, by cię ocalić, owiopisywacze nieba, którzy badajągwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Otobędą jak źdźbła słomiane, ogień ichspali. Nie uratują własnego życiaz mocy płomieni (Iz 47,1314).
Baczcie, aby ktoś was nie zagarnąłw niewolę przez tę filozofię będącąwierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata,a nie na Chrystusie. (Kol 2, 8)
Gdy podniesiesz oczy ku niebui ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy,i wszystkie zastępy niebios, obyś nie

pozwolił się zwieść, nie oddawał impokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój,przydzielił je wszystkim narodom podniebem. (Pwt 4, 19 )Drogi Czytelniku, zadaj sobie pytanie:Komu powierzasz swoje życie: Jezusowi,który jest jedynym Zbawicielem człowieka(por. Dz 4,12), czy też szatanowi? Musiszpamiętać, iż wiara w horoskopy jest zdradą Boga na rzecz „ojca kłamstwa” —szatana (por. J 8, 44). Pamiętaj! SzatanCię przeklina i wcześniej czy później upomni się o swoje. Bóg Ci wybacza i kocha,bo „Bóg jest miłością” (1J 4,8).Jeśli jesteś zwolennikiem horoskopówi wróżb, to pamiętaj, iż Twoje życie niejest zaplanowane przez bezdusznegwiazdy! Nie jest igraszką złudzenia!Udowodnił to Bóg posyłając swojego Syna, by nas zbawił i uszczęśliwił (por. J 3,16). Jezus chce i może rozwiązać Twójnajwiększy problem, ale nie uczyni tegona siłę. Zamiast do gwiazd, zwróć się doNiego. Twoje życie nie zależy od planeti gwiazd, ale od Boga i Twojej z Nimwspółpracy.Jan Paweł II podczas rozważania naAnioł Pański 6 września 1998 powiedział:"Wszystkim pragnę przypomnieć jednąz podstawowych prawd naszej wiary:ważniejsza od naszych planów i niezależna od nich jest tajemnica miłości, któranas ogarnia i prowadzi — tajemnica miłości Boga. Jeśli chcemy nadać właściwykierunek naszemu życiu, musimy nauczyćsię odczytywać Jego zamysły na podstawie tajemniczych «sygnałów», które Onumieszcza w naszej codzienności. Niepotrzebne są do tego ani horoskopy, animagiczne przepowiednie. Pomaga w tymraczej modlitwa, autentyczna modlitwa,która towarzyszy zawsze drodze życiowejwybranej zgodnie z prawem Bożym".
Opracowała Krystyna Witek

Przewidywana trasa pielgrzymki:
• Wenecja • Werona • Jezioro Garda • Riwiera Włoska • Genua • Portofino
• Ceriale • Monaco i Monte Carlo • Saint Tropez • La Salette • Taizé • Cluny
Koszt pielgrzymki 1490 zł. Cena obejmuje:
• Przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC)
• Ubezpieczenie NNW • Noclegi i wyżywienie w Taizé
• Noclegi na campingu we Włoszech i Francji
Informacje i zapisy:mgr Kazimierz Szafrański, katechetatel. 698 180 071
Przy zapisach obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 400 zł



Nad ranem przeciągali strudzone członki, ale gdy przejechaligranicę austriackowłoską, zapomnieli o zmęczeniu. Brat Maksymilian stanął w oknie i patrzył z zachwytem na olbrzymi masyw Alp pokrytych śniegiem. Wysoko, na zboczach skał raz poraz ukazywały się schroniska, zamki i kościoły, a w dole wiły siębłękitne wstęgi rzek, po których mknęły żaglówki. – Patrzcie, jaka to potęga, ile piękna – mówił do braci. Z duszy popłynęłysłowa uwielbienia dla Boga, dla Jego mądrościi wszechmocy. Wreszcie minęli góry i wjechali w dolinę Paduw pobliżu wybrzeża Adriatyku. Później znowu przejeżdżaliwśród wzgórz, na których rosły gajeoliwne i winnice. W nocy minęli Bolonię i inne miasta, a we środę okołopołudnia usłyszeli wołanie: Roma!Ruch się zrobił w pociągu. Wszyscyzaczęli wkładać płaszcze i zabieraćswe rzeczy. Wreszcie pociąg stanął.Nasi bracia wyszli za innymi i rozglądali się niepewnie. Nagle zobaczylidwa habity franciszkańskie i twarzeim się rozjaśniły. Cóż dopiero gdyusłyszeli na dworcu w stolicy Włochmowę polską. Szło naprzeciw nichdwóch młodych kleryków polskich,wesołych, uśmiechniętych, a jedenz nich wołał: Witajcie! Ojciec rektorprzysłał nas tutaj, żebyście się podrodze nie zgubili. Jest nas w kolegium dziesięciu Polaków z Ameryki.A wy skąd jesteście? – Ze Lwowa. – Niech żyją lwowiacy! Zamówiliśmy dorożkę po rzeczy. Kto z was chce, może jechać,my pójdziemy sobie pieszo do kolegium na via San Teodoro 42.
***„Nasze kolegium jest naprawdę międzynarodowe – pisał bratMaksymilian do matki – bo są tu prócz Polaków trzej Niemcy,dwaj Węgrzy, jeden Czech, jeden Chorwat, jeden Maltańczyki wielu Włochów. Jest nam tu bardzo dobrze. Można też słyszećnajrozmaitsze języki”.Brat Maksymilian studiował na Gregorianum filozofię i matematykę. W czwartki razem z kolegami zwiedzał Rzym. Przechadzka kończyła się zwykle adoracją NajświętszegoSakramentu. Podziwiał działa sztuki i piękne starożytne kościoły, których w Rzymie jest około trzysta. „Rzym to jeden wielkirelikwiarz kości i krwi świętych – pisał brat Maksymilian do matki – a zarazem wspaniały pomnik miasta cezarów, którzy rozkazywali całemu podówczas znanemu światu. Więc obokkatakumb, kościołów z bogatymi relikwiarzami, leży tu pełnogruzów – to starych murów, to pałaców cezarów, to znów łaźnii wielu innych budowli”.

Nie trzeba było daleko chodzić, żeby nasycić oczy pięknemRzymu. Po skończonej nauce brat Maksymilian stawał nierazwoknie kolegium i patrzył na rozległy widok, jaki się stamtąd roztaczał. „Prawdziwe cmentarzysko: szczątki starych murów pałacu na Palatynie, otoczone zielenią wspinającą się na wysokipagórek, a u jego stóp ciągnie się płaszczyzna cała, cała pokryta szczątkami kolumn i murów. Na końcu widać walące sięKoloseum, gdzie cała ziemia przesiąkła krwią męczenników”.21 listopada klerycy z kolegium poszli na solenne nieszporydo kościoła Św. Cecylii. „Wrażenie rzeczywiście niemałe – pisałbrat Maksymilian – śliczny śpiew(chóry nasze niech się schowają)złożony z mężczyzn i chłopców.Około stu pająków dwunastoświecowych. Cały kościół zapełnionyprawie samymi klerykami i księżmiz rozmaitych stron świata. Kościół todawny pałac, tylko trochę przerobiony. Z boku widzieliśmy nawet pokójŚwiętej służący do kąpieli. W tymkościele jest także trumna z jejzwłokami. Tu była zamordowana”.Być w Rzymie, a nie widzieć Papieża!... Pierwsze kroki po przyjeździe skierowali polscy klerycy dobazyliki Św. Piotra. Piazza San Pietro: fontanny, krużganki. Bazylikaz wielką renesansową kopułą wywarła na nich imponujące wrażenie.Zadzierali głowy do góry, oglądając w milczeniu białe marmurowe rzeźby, złocone ganki i ołtarze. – Ale wielka! – westchnąłktóryś nabożnie. Wkrótce doczekali się też audiencji u Papieża.Ruch był w kolegium od rana. Ach, jak się szykowali. Świątecznie ubrani, uroczyści – wyruszyli z profesorami i ojcem rektoremdo Watykanu. Brat Maksymilian z radością i wzruszeniemwstępował na marmurowe schody. Przy wejściu trzymali strażhalabardnicy w renesansowych strojach. (cdn)
Maria Kączkowska

MUZEUM - DOM URODZIN
św. 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




