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Jezus opowiada dziś o Królestwie Bożym. Podaje przykład odwołując się doziarna i zasiewu. Zadaniem człowieka jest rzucać ziarno w ziemię, ale o jegowzroście decyduje Dawca życia. Innym przykładem jest ziarno gorczycy:choć najmniejsze z nasion – staje się wielkim krzewem. Te przykładypokazują nam chrześcijanom, że w sprawach przekazywania wiary mamydwa zadania: 1/ zasiewać ziarno Słowa Bożego, lecz wzrost oddawać PanuBogu; 2/ nie lekceważyć żadnej okazji, by głosić Słowo Boże, bo właśnietam, gdzie się nie spodziewamy może wyrosnąć piękne drzewo wiary, jakkrzew, który wyrósł z ziarna gorczycy.

17 czerwca 2012 r. – XI Niedziela Zwykła, rok B, Ewangelia wg św. Marka 4,26–34

24 czerwca 2012 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość; Ewangelia wg św. Łukasza 1,57–66.80
„Gdy sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan okazał [Elżbiecie] wielkie miłosierdzie, cieszyli się razemz nią. Przyszli ósmego dnia, aby obrzezać chłopca i nadać mu imię jego ojca Zachariasza. Lecz jegomatka powiedziała: Nie! Będzie miał na imię Jan”. (Łk 1,5860)Jak to nie? Przecież tradycja nakazuje nadać dziecku imię ojca! Elżbieta jest zdecydowana, już nie boi się opiniisąsiadów. Bóg okazując jej wielkie miłosierdzie zdjął z niej hańbę poniżenia, odrzucenia i chęć przypodobania sięludziom. Podobnie zdecydowanie działa Zachariasz. Oni już wiedzą, że to dziecko nie będzie należało tylko donich. Dawcą ich syna jest Bóg i to Jemu winni są posłuszeństwo. Zachariasz już zrozumiał, że stracił mowęwskutek grzechu. Wie, że z narodzeniem Jana kończy się stare i zaczyna nowe…A Jan? Rósł i wzmacniał się duchowo. Do czasu…

Wtorek 14 sierpnia
św. Maksymiliana Marii

Kolbego
Na swoją uroczystość odpustową

zaprasza parafia pw. św. Maksymil iana.
Suma o godz. 11 .00.

Środa 15 sierpnia
Wniebowzięcie

Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość odpustowa w naszej parafi i .
Sumie o godz. 1 2.00 przewodniczył będzie

ks. bp Stanisław Gębicki.
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Pewnego dnia podczas spaceru po ulicach Rzymu spotkali się trzej oddani słudzy Pana. Jednym z nich był Dominik deGuzmán, który poszukiwałwłaśnie ludzi dozakładanego przez siebie zakonu kaznodziejów, nazwanego później zakonem dominikańskim. Drugim był Franciszekz Asyżu, który nie tak dawno zgromadziłwokół siebie grupę ludzi mających służyćtej, którą zwał Panią Biedą. Trzecim był ojciec Angelo, pochodzący z daleka, z góryKarmel w Palestynie, wezwany do Rzymuze względu na sławę kaznodziei. Wszyscytrzej, oświeceni przez Ducha Świętego,rozpoznali się nawzajem i w czasie rozmowy wygłosili wiele przepowiedni. ŚwiętyAngelo przepowiedział na przykład stygmaty, którymi Bóg miał dotknąć świętegoFranciszka. Święty Dominik przepowiedział: „Pewnego dnia, bracie Angelo, Najświętsza Maryja Panna obdarzy Twójzakon darem, który będzie znany jako Brązowy Szkaplerz, a mojemu zakonowi kaznodziejów podaruje kult Różańca.I przyjdzie czas, w którym zbawi Ona światpoprzez ów Różaniec i szkaplerz”. Namiejscu tego spotkania zbudowano kaplicę, która po dziśdzień istnieje w Rzymie.
Matka i ozdoba Karmelu

To właśnie na słynnej górze Karmel nawybrzeżu palestyńskim Prorok Ognia Eliasz, dostrzegł niewielką chmurkę, któraw okresie wielkiej suszy zapowiadałaożywczy deszcz mający spaść na wysuszoną ziemię. Dzięki nadnaturalnej intuicjipoznał, że ta zwykła chmura o kształciestopy symbolizuje ową błogosławionąNiewiastę, zapowiedzianą później przez proroka Izajasza, tę, która będzie MatkąZbawiciela. Z Jej dziewiczego łona miałwyjść Ten, który obmywając swoją krwiąziemię wysuszoną przez grzech, otworzyludziom bramy łaski.Wedle tradycji z następców Eliasza wziąłpoczątek zakon karmelitów, dla któregoNajświętsza Maryja jest Matką i ozdobą,wedle słów Izajasza "Chwała Libanu danajest jej, ozdoba Karmelu i Saronu" (Iz 35,2).Pustelnicy z góry Karmel z Palestyny udalisię do Europy i osiedlali w różnych krajach,między innymi w Anglii, gdzie żył św. Szymon Stock.

Szymon Stock: szlachcic i święty
Szymonurodziłsięw roku1165w zamkuHarford w hrabstwie Kent wAnglii, w odpowiedzi na żarliwe modlitwy o potomka pobożnych małżonków, którzy łączyli w sobienajwyższe szlachectwo z cnotą. Jeszczeprzed narodzinami matka poświęciła goNajświętszej Maryi Pannie. W podzięce zaszczęśliwe rozwiązanie i prosząc o szczególną opiekę dla synka, jego matka, zanimpo raz pierwszy go nakarmiła, ofiarowałago Matce Boskiej, odmawiając na kolanach Ave Maria. W wieku 12 lat opuściłdom rodzinny i znalazł schronienie w lesie,gdzieżyłodtąd w całkowitym odosobnieniuprzez 20 lat, poświęcając się modlitwiei pokucie.

Zakon Karmelitów
Matka Boża wyjawiła mu swoje pragnienie, aby przyłączył się do pewnychmnichów, którzy mieli przybyć do Angliiz góry Karmel w Palestynie, „przedewszystkim dlatego, że mnisi ci w szczególny sposób oddali się Matce Boga”. Szymon opuścił więc swoją samotnię i będącposłusznym nakazom Nieba, odbył studiateologiczne, po czym przyjął święcenia kapłańskie. Poświęcił się głoszeniu kazań, ażdo chwili, gdy w roku 1213 przybyli ojcowiekarmelici. Wówczas mógł już przywdziać

habit zakonny w Aylesford. W 1226 r. Generał Łacińskiego Zakonu Karmelitówmianował go Generalnym Wikariuszemwszystkich prowincji europejskich. ŚwiętySzymon musiał stawić czoło prawdziwejnawałnicy skierowanej przeciwko karmelitom w Europie, jaką rozpętał szatan poprzez ludzi zwanych zelotami  gorliwymiw przestrzeganiu prawa kościelnego.Chcieli oni za wszelką cenę, używając różnego rodzaju pretekstów, zlikwidować Zakon Karmelitów. Jednakże Ojciec Świętywydał bullę, w której ogłosił, że istnieniezakonu jest zgodne z prawem i zezwoliłzakonnikom na kontynuowanie dzieła zakładania nowych fundacji w Europie.
Wielka Obietnica: nie zaznasz ogniapiekielnego
Bulla papieska złagodziła chwilowogniew wrogów zakonu, ale nie ugasiła gocałkowicie. Po pewnym okresie względnego spokoju prześladowania rozpoczęły sięz jeszcze większą mocą. Pozbawionywsparcia, święty Szymon zwrócił się doNajświętszej Maryi Panny z całą goryczą,jaka przepełniała jego serce, prosząc Jąo sprzyjanie jego zakonowi, tak doświadczonemu przez los, i błagając o zesłaniejakiegoś znaku świadczącego o przymierzu łączącym zakon z Maryją.Rankiem 16 lipca 1251 r., gdy odmawiałpiękną, ułożonąprzez siebie modlitwęFlosCarmeli, wedle jego własnej relacji, jakązdał swojemu sekretarzowi i spowiednikowi: „nagle ukazała mi się Matka Bożaw otoczeniu wielkiej niebiańskiej śwityi trzymając w ręce habit Zakonu, powiedziała mi: „Weź, Najukochańszy Synu, tenszkaplerz twego Zakonu, jako wyróżniający znak i symbol przywilejów, który otrzymałam dla ciebie i dla wszystkich synówKarmelu. Jest to znak zbawienia, ratunekpośród niebezpieczeństw, przymierze pokoju i wszechwieczna ochrona. Kto w nimumrze, nie zazna ognia piekielnego”.Ten niezwykły dar został natychmiastrozpowszechniony i poświadczony licznymi cudami, które za jego sprawą dokonałysię w wielu miejscach i doprowadziływ końcu do zamilknięcia przeciwnikówBraci Najświętszej Maryi Panny z GóryKarmel.
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16 lipca 1251 r. Święty Szymon Stock otrzy
muje najbardziej niezwykły znak zbawienia,
jakikiedykolwiekbyłdanyczłowiekowi.



Przywilej Sobotni: Wyzwolony z czyśćca w pierwsząsobotępośmierci
Oprócz tego szczególnego zapewnianiao zbawieniu dla noszących Szkaplerz,Matka Boża udzieliła innej obietnicy, znanej jako Przywilej Sobotni.W następnym stuleciu, 3 marca 1322 r.ukazała się papieżowi Janowi XXII, obwieszczając tym, którzy będą nosić JejSzkaplerz: „Ja, Wasza Matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci, obmyję was z wini zabiorę was na świętą górę wiecznegożywota”.Jakie są więc obietnice Matki Bożejdla noszących Szkaplerz?1. Kto w chwili śmierci będzie miałna sobieSzkaplerz, nie zazna ognia piekielnego.Obietnicę Maryi można bez wątpieniazinterpretowaćw następujący sposób: „ktow chwili śmierci będzie miałna sobie Szkaplerz, nie umrze w grzechu śmiertelnym”.Aby to wyjaśnić, Kościół bardzo często dodaje do obietnicy słowo „ kto umrze nabożnie”.2. Matka Boża uwolni z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci tego, kto nosiłSzkaplerz.Aby móc skorzystać z Przywileju Sobotniego, dzięki któremu według słów MatkiBożej Ona uwolni z czyśćca duszę do najbliższej soboty pośmierci, należy: nosić Szkaplerz i zachowywać czystośćstosownie do stanu; odmawiać codziennie wybraną wcześniej modlitwę, na przykład: „Pod Twojąobronę”, „Witaj Królowo”, itp.Jeśli będziemy postępować wiernie wedle słów Matki Boskiej, Ona tym bardziejwiernie dotrzyma swej obietnicy, jak ukazuje to następujący przykład:W czasie misji w kościele pewien młodzieniec, dotknięty Łaską Bożą, porzuciłzłe życie i przywdział Szkaplerz. Po pewnym czasie ponownie popadł w złe obyczaje i ze złego stał się jeszcze gorszym.Lecz mimo tego zachowałSzkaplerz.

Najświętsza Dziewica, Matka zawszemiłościwa, sprowadziła na niego ciężkąchorobę, podczas której we śnie młodzieniec ujrzał siebie samego przed SądemBoskim, który za złe uczynki skazał go nawieczne potępienie.Na próżno nieszczęsny przed Najwyższym Sędzią powoływał się na fakt posiadania i noszenia Szkaplerza NajświętszejMatki.Agdzie sąobyczaje, które byłyby godnetego Szkaplerza?  zapytałgo Bóg.Nie wiedząc, co odpowiedzieć, nieszczęśliwy zwrócił się wówczas do MatkiBoskiej. Ja nie mogę odwołać tego, co postanowiłmój Syn  odpowiedziała Maryja. Ależ Pani, wykrzyknął młodzieniec, jasię zmienię.  Obiecujesz?  Tak.  A zatemżyj.W tej samej chwili chory obudził sięi przerażony tym, co zobaczył i usłyszał,ślubował, że będzie odtąd z powagą nosiłSzkaplerz Maryi. I rzeczywiście, wyzdrowiał i wstąpił do Zakonu Norbertanów. Pożyciu pełnym budujących uczynków oddałswą duszę Bogu. Tak głoszą kroniki tegozakonu.
Szkaplerz i Fatima

Czy Szkaplerz ma jakiś związek z Fatimą?Po ostatnim objawieniu się Matki Bożejw Grocie Iria ukazały się oczom pastuszków różne sceny. W pierwszej z nich MatkaBoska Różańcowa pojawia się u boku św.Józefa, trzymając Dzieciątko Jezus. W następnej Maryja ukazuje się jako Matka Boska Bolesna u boku Pana Naszego JezusaChrystusa przygniecionego boleściąw drodze na Kalwarię. Wreszcie MatkaBoska Chwalebna, koronowana na Królową Nieba i Ziemi, pojawia się jako MatkaBoska Karmelu, trzymająca w dłoniachSzkaplerz. Dlaczego zdaniem siostry Matka Boska ukazała się w tej ostatniej scenie,

trzymając Szkaplerz?  zapytano Łucjęw 1950 r. Dlatego, że Matka Boża chce, abyśmywszyscy nosili Szkaplerz  odpowiedziałaŁucja. „I to właśnie dlatego Różanieci Szkaplerz, dwa najbardziej uprzywilejowane sakramentalia maryjne, nabierajądziś jeszcze większego uniwersalnegoznaczenia niżkiedykolwiek w historii”.
Praktyczne uwagi na temat Szkaplerza

 Ci, którzy noszą Szkaplerz Karmelitański, oprócz wielkiej obietnicy zachowania od piekła, szczególnego PrzywilejuSobotniego, zaszczytnego tytułu braciNajświętszej Dziewicy, ratunku od niebezpieczeństw i wielkiej liczby odpustów, mająudział we wszystkich chwalebnych uczynkach dokonywanych w Zakonie. Szkaplerz może być nakładany takżemałym dzieciom, jeszcze nieświadomym,jako „obrona i ratunek od niebezpieczeństw”. Może on też być nałożony umierającym grzesznikom; wiele razy zdarzało się,że zatwardziali grzesznicy prosili o księdzapo tym, gdy ktoś bez ich wiedzy umieściłSzkaplerz u ich wezgłowia. Ze względu na to, że Szkaplerz powinien być symbolem przymierza z MatkąBożą, zaleca się częste nabożne całowanie go. Przez tę praktykę  miłą Matce Boskiej  zyskuje się równieżodpusty. Kiedy dokonuje się zamiany Szkaplerza, najbardziej stosownym sposobempozbycia się starego w godny sposób jestspalenie go, nigdy natomiast nie należywyrzucać go do śmieci niczym staregoprzedmiotu. Można szkaplerz z materiału zamienićna medalik szkaplerzny.Osoba, na którą nałożono kiedyś Szkaplerz, ale nie nosiła go przez długi czas,sama może założyć go ponownie, bez konieczności nowego błogosławieństwa czynałożenia go przez kapłana.
Źródło: Przymierze z Maryjąnr 5/2002
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W najgłębszym ujęciu Kościół jest Ciałem Społecznym Chrystusa, którego samPan jest Głową, a Duch Święty Duszą.Tak, jak osoba ludzka poznaje świat zewnętrzny i siebie samą, tak i Kościół poznaje siebie samego i świat Boży, wierzyw Trójcę Świętą i głosi Orędzie Chrystusa.To znaczy, że cały Kościół jest nauczającyi cały jest nauczany, czyli „nauczany”. Nauczycielski Urząd naucza Kościół, alei sam jest nauczany przez tenże Kościół,jako Ciało Społeczne Chrystusa.Żeby wiara, poznanie i nauka objawiona były realne, trwałe i wartościowe dlażycia człowieka, musząmiećmoc pewności, bezbłędności, autentyczności i nienaruszalność treściową, co nazywamyniezbyt trafnie nieomylnością, choć lepsza byłaby nazwa prawdziwość albo charyzmat prawdy (charismaveritatis).Nieomylność w Kościele nie jest więc nowym objawieniem ani natchnieniem, leczwewnętrzną strukturą chrześcijaństwa,polegającą na prawdzie i obiektywności,i jest oczywiście, prostą konsekwencjądaru Objawienia i Zbawienia. Jest to więcprzede wszystkim nieomylność, czyliprawdziwość nauczania Kościoła. A ponieważKościół reprezentuje każdy biskupRzymu, czyli papież, dlatego w skróciemówimy o nieomylności papieża.To Kościół więc wierzy, przekazuje Objawienie i naucza nieomylnie, jest bowiem„Domem Bożym, Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy” (1Tm3,15). „Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów— naucza Katechizm Kościoła Katolickiego — sam Chrystus, który jest prawdą,zechciał udzielić swojemu Kościołowiuczestnictwa w swojej nieomylności.Przez nadprzyrodzony zmysł wiary LudBoży trwa niezachwianie w wierze, podprzewodnictwem żywego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (KK 12; KO 10)”(KKK 889).Dogmat o nieomylności w nauczaniuKościoła, a przez to i w nauczaniu papieskim, został formalnie ogłoszony 18 lipca1870 r. na Soborze Watykańskim I. Sobórprzyjął rozróżnienie dwóch rodzajówurzędowego, czyli nie prywatnego, nauczania papieskiego:1) nauczanie zwyczajne (magisteriumordinarium) — dokonuje przez encykliki,adhortacje, listy, kazania, przemówieniapielgrzymkowe, księgi liturgiczne i doku

menty Kurii Rzymskiej; w tym nauczaniupapież nie jest nieomylny, choć jego nauka cieszy się ogromnym autorytetem;2) nauczanie nadzwyczajne, uroczyste(magisterium extraordinarium, sollemne),nazwane symbolicznie ex cathedra. Papież jest nieomylny tylko w tym rodzajunauczania, co jednak faktycznie miałomiejsce jedynie dwa razy od Soboru Watykańskiego I: przy ogłoszeniu dogmatuNiepokalanego Poczęcia (Pius IX w 1854r.) i przy ogłoszeniu dogmatu Wniebowzięcia Matki Bożej (Pius XII, 1950 r.).Oczywiście, papieże wystąpili tu nie jakoobjawiciele tych prawd, lecz jedynie jakointerpretatorzy, Tradycji chrześcijańskiej,znanej i czczonej od początków Kościoła,a w tych dogmatach jedynie potwierdzilipoprawność tej wiary.

Według więc Soboru Watykańskiego I,papież naucza nieomylnie, jedynie, gdyczyni to ex cathedra Petri, czyli w sposóburoczysty. Sobór wyszczególnił przy tymcztery konieczne warunki takiego nauczania papieża:1) gdy występuje jako nauczycielwszystkich wiernych, całego Kościoła,a nie np. tylko swojej diecezji, tylko jednego kontynentu np. Europy;2) o ile czyni to na mocy najwyższejwładzy apostolskiej, czyli angażuje w to

pełną swoją władzę papieską, a nie przezjakąś Kongregację, instytucję czy innąagendę pomocniczą;3) o ile podaje prawdę w sposób kategoryczny i definitywny, a więc w najwyższy sposób zobowiązujący, a nie w formiezaleceń, upomnień, rad, zwykłego wykładu, perswazji; przy tym wola ogłoszeniatakiej definicji dogmatycznej musi być formalnie wyrażona, czyli musi wyraźnie zaznaczyć, że w tym właśnie momenciechodzi o ogłoszenie dogmatu;4) o ile podaje prawdę z dziedziny wiary i moralności, nie zaś poglądy naukowe,polityczne, społeczne, filozoficzne, niezwiązane z życiem chrześcijańskim;a zatem nie są nieomylne: programyduszpasterskie, akty dyplomacji itp.Naukę Soboru Watykańskiego I przejmuje w pełni Sobór Watykański II ucząc,że nieomylnością, z tytułu swego urzędu,cieszy się Biskup Rzymski, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkichwiernych Chrystusowych ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiaryi obyczajów. Toteż orzeczenia jego słusznie zwane są nienaruszalnymi samez siebie, a nie na mocy zgody Kościoła, jako że ogłoszone zostały z pomocą DuchaŚwiętego przyrzeczoną mu w osobie św.Piotra i dlatego nie potrzebują niczyjejaprobaty ani nie dopuszczają odwoływania się do niczyjego sądu. Wówczas bowiem Biskup Rzymski nie wyraża sądujako osoba prywatna, lecz jako najwyższynauczyciel Kościoła powszechnego, któremu przysługuje w szczególniejszy sposób charyzmat nieomylności samegoKościoła, wykłada naukę wiary katolickiejlub bierze ją w obronę. (Zobacz KKK891892).
Ks. Dariusz Kaliński

Zapisy na sierpniowe rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem odbywają sięwyłączniedrogą 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
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Rozpoczynamy przygotowaniado kolejnej, XXII pieszejpielgrzymki na Jasną Górę.Hasło wskazuje nam na prawdę,jaka kryje się we wspólnocie, którątworzymy od chrztu świętego.Uświadamiamy sobie cel naszego tegorocznegopielgrzymowania. Odnaleźć siebie w domuto stać się zatroskanym o dom i tworzoną rodzinę.Zapraszam na spotkania przedpielgrzymkowe:24 czerwca i 12 sierpnia, po Mszy św. o godz. 18.00oraz 21 sierpnia do przyjęcia sakramentu pokutyna godz. 17.30 oraz spotkanie po Mszy św. o godz. 18.00.Wszystkie spotkania odbędą się w Bazylice MniejszejParafii WNMP w Zduńskiej Woli.Zapisy, jak co roku od 16 sierpnia w godz. 10.0012.00 oraz16.0018.00.Dobre przeżycie pielgrzymki zależy od przygotowaniaduchowego i organizacyjnego. Zapraszam więc osobychętne do włączenia się w przygotowanie pielgrzymki orazspotkania z kierownikami służb celem podjęcia zadań natrasie naszego wędrowania.Wszystkie ważne informacje można znaleźć na naszejstronie: www.pielgrzymka.zdunskawola.pl oraz nafacebook.Kocham Was pielgrzymi!!!
Ks. Kierownik Krzysztof Kowal

***
Wyjście pielgrzymki 22 sierpnia po Mszy świętej

o godz. 7.00. Powrót 29 sierpnia.
*

Wszystkie osoby, które z różnych powodów nie będą mogły
wziąć udziału w pielgrzymce pieszej, zachęcamy

do pielgrzymowania duchowego.
*

Jak co roku 24 sierpnia wyruszy na Jasną Górę na
powitanie pielgrzymów pieszych pielgrzymka autokarowa.

*
Przyjmijmy życzliwie pielgrzymów, którzy w drodze na

Jasną Górę zatrzymują się w naszej parafii. Pamiętajmy, że
pielgrzymi zduńskowolscy na trasie swojej pielgrzymki

również korzystają z gościnności innych parafii.
28 lipca: Pielgrzymka Bydgoska, Msza św.

o godz. 12.00, a po niej obiad
7 sierpnia: Pielgrzymka Elbląska, nocleg

10 sierpnia: pielgrzymi z Konina, Turku i Dzierżaw,
Msza św. o godz. 10.00 i obiad

„Zaraz po Panu Bogu w niebie,najważniejszy jest tata”
(W. A. Mozart)

Ojciec  to osoba niezwykle ważna w życiu każdegodziecka, choć wciąż jego rola nie jest zbyt docenianaw naszej kulturze. Wiele osób nawet nie wie, kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. Dla przypomnieniawszystkim roztargnionym dzieciom: święto naszych ojców, czyli Dzień Taty obchodzimy co roku  23 czerwca.Dzień Ojca to święto, które nie jest tak mocno nagłaśniane w mediach, jak chociażby Dzień Matki. A szkoda,wszak ojcowie to obok matek najważniejsi ludzie w życiukażdego człowieka. Po raz pierwszy głośno i całemuświatu o tym, jak ważny jest ojciec, powiedziała Amerykanka Sonora Smart – kobieta, którą ojciec wraz z piątkąjej rodzeństwa, wychowywał sam po śmierci ich mamy.W Polsce ojcowie są w życiu codziennym nieco nadrugim planie. Zazwyczaj oczekuje się, że zapewnią onimaterialny byt rodzinie, zaś poświęcanie czasu dzieciom,to obowiązek kobiety. Wynika to z naszej historii, z narodzin ideału MatkiPolki – kobieta była najważniejsza dladzieci, ojciec zazwyczaj był na wojnie, brał udział w powstaniu lub siedział w więzieniu. Dzieci wychowane przezsamotne w rzeczywistości matki, były dobrze ułożone,miały poczucie patriotyzmu, gotowość walki za ojczyznę –ojcowie dla tych dzieci byli zazwyczaj postaciami jak„z portretu”. W naszym kraju zatem, historia zepchnęłaojców na drugi plan w rodzinie. Również druga wojnaświatowa sprawiła, że wiele kobiet zostało młodymi wdowami z dziećmi i one zazwyczaj podejmowały wyzwaniesamotnego wychowania swoich dzieci. Brakowało w tychdomach osoby mężczyzny, była tylko pamięć o ojcubohaterze.Dzień Ojca to piękne i zarazem ważne święto. Ma onoistotny wpływ na budowanie więzi w rodzinie i społeczeństwie. Ojcowie uczą dzieci odwagi, dają pewność w życiui tłumaczą zawiłości świata. Z ust maluchów nie raz można usłyszeć: „A mój tato powiedział, że...” – co jest niepodważalnym argumentem w każdym sporze, gdyż tatooczywiście ma zawsze rację. Dzień Ojca powinien byćobchodzony co najmniej tak uroczyście jak Dzień Matki.
Dobre rady dla każdego taty:

Opracowała Alicja Kluska



Jako jedyna odważyła się głośno skrytykować Harry’ego Pottera, nie zostawia suchej nitki na polityce genderowej, obnażyła katastrofalne skutki edukacji seksualnejw szkole. Niemiecka socjolożka Gabriele Kuby przeszłaburzliwądrogęwżyciu.Choć wydaje książki na pęczki i jest znana w Niemczech, tow świecie zasłynęła głównie z bezpardonowej krytyki słynnejserii przygód Harry’ego Pottera. Kiedy książki brytyjskiej pisarkiJoanne Rowling biły rekordy popularności, Gabriele Kuby,nie bacząc na konsekwencje, uderzyła pięścią w stół. „HarryPotter to okultyzm i czary. Wciąga młodych czytelników w świat

ciemnej magii, jest niebezpieczny” – napisała. W mediach wybuchła burza. Sama Rowling twierdziła, że Kuby jest po prostuzazdrosna o jej sukces. Fani Pottera rzucili sięna Niemkę z kłami. „Otrzymałam wiele złośliwych mejli od fanów Pottera. Ichgłównym przesłaniem było stwierdzenie, że nie ma dobra anizła. Stało się to, przed czym przestrzegam w książce.To bardzoniebezpieczne, gdy ludzie twierdzą, że zaciera się granica między dobrem a złem. Ich reakcja potwierdza jedynie moje tezy” –mówiła mi socjolożka. Jej zdaniem „młody czytelnik jest w świecie Pottera konsekwentnie pozbawiany umiejętności odróżniania dobra od zła. Dokonuje się to przez intelektualny zamęti emocjonalną manipulację. Harry Potter jest jedną z tych ofertkultury wypełniającej duszę treściami zabijającymi dążenie dopiękna i świętości, a aktywizującymi egoizm i pragnienie byciaBogiem”.W 2003 r. odbywa się w Watykanie konferencja prasowaw sprawie dokumentu o New Age. Ktoś nieoczekiwanie pytao. Petera Fleedwooda, członka Papieskiej Rady ds. Kultury, cosądzi o Harrym Potterze. Fleedwood odpowiada, że książkiRowling mówią „o wojnie dobra ze złem, a dobro zawsze tamzwycięża”, a prasa wypowiedź tę podnosi do rangi oficjalnegostanowiska Watykanu. „Watykan daje zielone światło Potterowi”–pisano.– Wówczas zdecydowałam się wysłać egzemplarz swojejksiążki kard. Ratzingerowi. W odpowiedzi otrzymałam list,a z czasem pozwolenie na jego publikację – mówi Gabriele Kuby. I tak były prefekt Kongregacji Nauki Wiary napisałw 2003 r.:„Dobrze, że wyjaśnia Pani sprawęHarry’ego Pottera, ponieważjest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie,a przez to głęboko, i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka,zanimmogłoonowogólewyrosnąć”.Jako jedyna Kuby wytknęła autorce Harry’ego Pottera profanację. Wyjaśnia: – Taką jest np. scena przemiany octu w winoza pomocą czarów! To właśnie Potter jest jak ocet, a ludzie myślą, że to wino, i upijają się nim. W tomie piątym są nawiązaniado Apokalipsy św. Jana: na niebie pojawia się postać, która magniewnespojrzenie,az jejustwyślizgujesięwąż.
Burza

Jest rok 1996, 1 stycznia. Gabriele doskonale pamięta tę datę. Mąż staje z walizkami w progu domu i oświadcza, że sięwyprowadza. Kobieta zostaje z trójką dorastających dzieci. Mawtedy 52 lata, od dwóch dekad prowadzi badania socjologiczne– jest absolwentką socjologii na uniwersytecie w Berlinie i Koblencji. – Przeżyłam wielkie zwątpienie. Moje dwudziestoletnieposzukiwania okazały sięniczym, pozostały tylko zniszczenia –mówi w wywiadzie dla „Frondy”. – Wtedy przyszła do mnie mło

da sąsiadka mieszkająca naprzeciwko, przyniosła minowennę i powiedziała: „Módlsię”. Zrobiłam to, siedzącprzed statuetkąBuddy. Wtedypierwszy raz w życiu modliłamsię do Boga jak do Ojca – dodaje. Kiedy Gabriele kończyodmawiaćnowennę, czuje,żestanie się katoliczką. Do tejpory należała do Kościołaewangelickiego (wstąpiła doniego w wieku 8 lat na własneżyczenie!). – To była czystałaska, która na mnie spłynęła.Jakby Bóg chciał powiedzieć:„Teraz, kiedy jesteś już nadnie, weźmiesz ode mnie cały pakiet” – mówi. Krótko potemprzypadkowo ogląda film o objawieniach Matki Bożej. Późniejwychodzi jej pierwsza katolicka książka pt. „Moja droga do Maryi”. Wywołuje ona rodzaj szoku, bo Kuby znana jest z raczejantykościelnych publikacji. Jest siostrzenicą słynnego fizyka,noblisty Wernera Heisenberga i filara niemieckiej ekonomii Fritza Schumachera. Zajmuje się ezoteryką, psychologią. Fascynuje ją ideologia New Age. Nagle mówi światu głośno o Maryi.„Moja droga do Maryi” okazuje sięw Niemczech bestsellerem,wiele osób nawraca się. Od tego czasu Kuby jest zapraszanadoróżnychzakątkówNiemiec,bydaćświadectwowiary.
NIEdlaedukacjiseksualnej

Szybko podejmuje tematykę społeczną. Krytykuje Pottera,wyzywa na pojedynek lansowaną przez instytucje unijne tzw.politykę gender, homoseksualizm i przymusową edukację seksualną. Dzięki Kuby udaje się zmienić ustawodawstwo w kilkukrajach Europy. Księżna Lichtensteinu prosiła niemiecką socjolożkę o udziałw obradach rządowych, kiedy ważyły się losyustawy legalizującej związki homoseksualne. Także dziękiNiemce doszło do rewolucji w Szwajcarii, kiedy seksualizacjadzieci od wieku przedszkolnego nabrała tempa. Szwajcarskiplan nauczania miał nadać kierunek obowiązkowemu nauczaniu seksualnemu w przedszkolach i szkołach. Ale dzięki tekstom Kuby, opublikowaniu w prasie tzw. kuferka seksualnegodla dzieci – pakietu edukacyjnego oraz wystąpieniu na konferencji w Szwajcarii tamtejsi rodzice zwarli szeregi i ruszyli z protestami na władze. Petycję przeciwko wczesnej edukacjiseksualnej podpisało 90 tys. osób. W tym roku Szwajcarię czekawtejsprawiereferendum.W czasie ostatniego wystąpienia w Krakowie socjolożka zachęcała: „Szwajcarska petycja zawiera żądania, które powinnipostawić wszyscy chcący się przeciwstawić wywrotowi wartości rodzice w Europie. Żadnych obowiązkowych zajęć z kształcenia seksualnego, żadnego zachęcania dzieci do zabawi praktyk seksualnych w przedszkolach i szkołach, żadnej pornografii,żadnego wywierania wpływu na orientacjęseksualną”.Inicjatywę tę oraz działania Kuby poparł szwajcarski Kościół.Biskup miasta Chur, Vitus Huonder, w liście pasterskim napisał:„Rodzice muszą odrzucić plany nauczania, które stojąw sprzeczności z wiarą”. Opowiedział się przeciwko ideologiigender i zażądał dla rodziców prawa do zwolnienia swoichdziecizzajęćedukacjiseksualnej.W Polsce ukazały się książki Gabriele Kuby: „Moja droga doMaryi”, „Harry Potter – dobry czy zły?”, „Rewolucja genderowa.Nowa ideologia seksualności”. W 2008 r. Kuby dostała nagrodęDziennikarzRokuprzyznawanąprzez tygodnik „Idea”.
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Z Andrzejem Wronką rozmawia Małgorzata TadrzakMazurek („Don Bosko”)
– Jak można zdefiniować sektę?– Można powiedzieć, że sektą jest każdagrupa, w której jednocześnie występujewysoki poziom totalności, czyli ścisłegokontrolowania życia swoich członkówi wysoki poziom manipulacji. Ja staramsię nie używać za często tego słowa,gdyżniewiele ono wnosi do merytorycznej dyskusji, a często wprowadza antagonizmy. Nie jest najważniejsze czy danawspólnota nazywa się kościołem, organizacją, wyznaniem, stowarzyszeniem czyuniwersytetem. Ważne jest, czy głosi pełnięprawdy, jakąBóg Objawiłprzez wieki.– Ja jednak dla wygody pozostanęprzy tym określeniu... Czym sekta różni się od wyznań, np. katolickiego?– Na płaszczyźnie wiary musimy zauważyćprzede wszystkim, że tylko w Kościele katolickim jest pełnia prawdObjawionych przez Boga. To jest ten Kościół, który został założony nie przez jakiegoś człowieka, lecz przez samegoChrystusa z Piotrem na czele (por.Mt 16,1820).Ponadto ważnym elementem odróżniającym Kościół Katolicki od sekt jestwolność, jaką daje swoim członkom.Nie wszyscy muszą być głosicielami,nie wszyscy muszą kończyć te sameszkoły, nie wszyscy muszą chodzić nate same spotkania i czytać te sameksiążki. Zupełnie inaczej jest np.u Świadków Jehowy. Wszyscy  bezwzględu na wiek, zainteresowania, stopień zaangażowania, wykształcenie chodzą na te same spotkania, korzystają z tych samych książek, śpiewają tesame piosenki. Ja jako katolik mogęwydawać książki, pisać do gazet czy teżtworzyć gazetki parafialne.– Jak rozpoznać sektę?– To nie jest takie proste. Często ludziez sekt mówiąpięknie o Chrystusie, bywa,że siebie nazywają chrześcijanami. Dająjednak wymijające i niejasne odpowiedzina nasze pytania. Chcą decydowaćo miejscu naszego zamieszkania, sposobach spędzania wolnego czasu, miejscupracy, o naszym ubiorze, zachowaniui życiu rodzinnym. Przy werbunku nie podają pełnych informacji o panującychw grupie zasadach, z czasem zwiększająwymagania, uzależniająemocjonalnie.

– Co oferują sekty?– Wiele prostych odpowiedzi na ważnepytania. Rzekomo proste sposoby wyjścia z trudnych sytuacji. Ponadto na początku otaczają zainteresowaniemadepta, człowiek zaczyna się czućważny, doceniony, szanowany, akceptowany.Budują też nadzieję na lepszy świat dlawybranych, czyli członków sekt.– Dlaczego trafiają tam najczęściejmłodzi ludzie?– Właśnie dlatego, że o wiele bardziej niżdorośli potrzebują akceptacji, poczuciaprzynależności do grupy. Nie mająukształtowanego światopoglądu, spojrzenia na wiele życiowych spraw (rodzina, małżeństwo, praca, wychowaniedzieci, religia, cierpienie, Bóg, Kościół).Co więcej, są często w okresie buntu.Jednakże nie tylko oni dają sięoszukać.Wielu dorosłych także wplątuje sięw sekty.– Jakie są skutki przynależności dosekty?– Bardzo różne. Na płaszczyźnie psychicznej, fizycznej (zabójstwa, ubezwłasnowolnienia, okaleczenia), finansowej(pozbycie sięmajątku na rzecz organizacji, uzależnienie finansowe) i duchowej(odrzucenie sakramentów św.)– Jak się bronić przed sektą?– Przede wszystkim musimy mieć świadomośćproblemu oraz pogłębionąwiedzę religijną. Nie wystarczy byćkatolikiem tylko dlatego, że tak sięurodziłem. Należy samemu wiarę zgłębiać, poznawać, przemadlać i ze zrozumieniemjąpraktykować.– Jak pomóc ludziom "wmanipulowanym" w sektę?– Wymaga to pewnego przygotowania

fachowego. Nie radziłbym robić tego nawłasną rękę. Każdy z nas może jednaksięmodlićw intencji takiej osoby. Ważnejest także, żeby rodzice i znajomi poprzez często zbyt pochopne  działania nieprzyczynili siędo jeszcze większego odcięcia siędanej osoby, bo pomóc możnawyłącznie wtedy, gdy ma się jakikolwiekkontakt z osobą. Nie można więc dopuścićdo zupełnego zerwania kontaktów.– Dlaczego wśród sekt wymienia siętakże firmy tzw. sprzedaży bezpośredniej, np.Amvay?– Myślę, że względu na pewne mechanizmy psychologiczne, jakie wykorzystująby zdobyćnowych członków. Często posługują się manipulacją. Człowiek tamwchodzący po jakimś czasie odkrywa(choć częściej to czynią jego najbliżsi,gdyżon jużnie jest zdolny dostrzec zniewalających go mechanizmów), że jesto wiele za bardzo zaabsorbowany firmą,produktami, wyjazdami, mityngami, organizowaniem pokazów, spotkań, zdobywania nowych ludzi. Gdzieś na bokzostaje odstawione życie rodzinne, znajomi, a w konsekwencji wiara i Pan Bóg.

***Andrzej Wronka w swojej działalnościpodejmuje problem sekt, błędnychduchowości, psychomanipulacji,współczesnych elementów wojnyinformacyjnej; podkreśla wagę rozumuw dojrzałej wierze katolickiej.Jest autorem publikacji: ŚwiadkowieJehowy bez mitów, Magia, wróżby,opętanie, Czyściec i pomoc duszomczyśćcowym i in.Spotkania z Andrzejem Wronkąodbywają się w Ośrodku PamięciŚwiętego Maksymiliana.Więcej na stronie internetowej:www.andrzejwronka.com

Kochane dzieci!Wkrótce rozpocznie się dla Was czas zasłużonego odpoczynkuod zajęć szkolnych. Pamiętajcie jednak o codziennej modlitwie,niedzielnej Mszy świętej i pierwszych piątkach miesiąca. Bezwzględu na to, gdzie będziecie, niech nie będą to dla Waswakacje od Pana Boga. Nie zapomnijcie podziękować Mu zaprzeżyty rok szkolny i razem z Nim spędźcie swój wolny czas,bo tylko wtedy naprawdę odpoczniecie!



Brat Maksymilian z radością i wzruszeniem wstępowałna marmurowe schody [bazyliki Św. Piotra]. Przy wejściutrzymali straż halabardnicy w renesansowych strojach.Ojciec św., wszedłszy na salę audiencjonalną w otoczeniu swej świty, nie ograniczył się do udzielenia ogólnegobłogosławieństwa zebranym, ale pozwolił też każdemuprzy powitaniu i pożegnaniu ucałować pierścień Rybaka.Wysłuchał uważnie przemówienia ojca rektora i sam teżprzemówił. – Oto jest Piotr w osobie swego następcy – myślał wzruszony brat Maksymilian. – Jak wielki, jak świętyjest nasz Kościół katolicki, rozsiany po całym świecie. Czemuż to jeszcze nie wszyscy znają Chrystusa i słodką Matkę Bożą? Ogarnęło go pragnienie apostolstwa. Chciałbycały świat rzucić pod stopy Niepokalanej, jak najprędzej iśćgłosić słowo Boże. Na razie jednak przypomniał sobie, żejest tylko ubogim klerykiem zakonnym i niewiele znaczy natym świecie. Może się tylko uczyć, więc uczył się z zapałem.Nadeszła wiosna. Na ulicach Rzymu pojawiły się kwiaty:złote pióropusze mimozy, żonkile i fiołki. Niebo było lazurowe i słońce przypiekało lepiej niż u nas w lipcu. W bazyliceŚw. Piotra i we wszystkich kościołach odprawiały się wielkotygodniowe nabożeństwa z udziałem kardynałów i biskupów. Klerycy wybrali się do bazyliki Św. Piotra. BratMaksymilian stał w tłumie wiernych. Nagle zobaczył, żewszystkie głowy podniosły się w górę – na balkonie stałkardynał w purpurowym płaszczu i błogosławił lud wielkimzłotym relikwiarzem, w którym było drzewo Krzyża świętego. – Nic nie widzę, pożycz mi okularów – szepnął bratMaksymilian do kolegi, który stał obok. Kardynał skończyłbłogosławić, wziął w ręce drugą pamiątkę Męki Pańskiej –chustę św. Weroniki – i podniósł wysoko. Brat Maksymilianspojrzał. Przed nim widniała twarz Pana Jezusa cudownieodbita na chuście. Skłonił głowę razem z innymi. Tymczasem rozległ się głos dzwonu na znak, że benedykcja skończona. W czerwcu 1913 roku brat Maksymilian był jeszczedwa razy u św. Piusa X na audiencji publicznej. (…)Rok szkolny kończył się. Brat Maksymilian zdał dobrzeegzaminy i wyjechał na wakacje do Zagarolo, gdzie Franciszkanie mieli dość obszerny konwent. Dobre to były wakacje: stare włoskie miasteczko rozsiadło się wśród gajówpomarańczowych i słodko pachnących winnic. Brat Maksymilian chodził na przechadzki razem z klerykami. Odpoczywali nieraz, leżąc na łące. Brat Maksymilian nie kładł sięnigdy. Siadał obok nich i wyciągał z kieszeni polską książkę. Nikomu z nich nie chciało się czytać. W upalne popołudnie ogarniało ich lenistwo. Patrzyli w niebo i tęsknili dodalekiej Ojczyzny. W końcu któryś spytał:  Coś ty przyniósł, Maksiu? – Trylogię. – o, to dobrze, czytaj, czytaj…Trylogia pomagała im odetchnąć polskością. Więc bratMaksymilian czytał. Czasem opuszczał parę zdań ze sło

wami:  Co wam po tym! Wiedzieli, dlaczego. Był bardzodelikatny pod względem cnoty czystości. Bardzo skromnyi uważny. Usuwał się nieraz nieznacznie od kolegów, idąculicą, spuszczał oczy. Nie chciał widzieć różnych ludzii spraw, które mogły mu zmącić duszę.W październiku wrócili do Rzymu i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zdrowie brata Maksymiliana, które naglepsuć się zaczęło. – Cóż to, Maksymilianie, taki jesteśsmutny – zagadnął go, przechodząc, ojciec rektor. BratMaksymilian szedł właśnie od lekarza z ręką na temblaku,owiniętą grubo bandażem. Nie wiem, proszę ojca rektora,co ze mną będzie, palec się nie chce goić. Lekarz mówi, żekość się psuje; trzeba będzie skrobać, a może odjąć palec.Niby mała rzecz, a przeszkoda do kapłaństwa. – Z małejrzeczy nieraz wielkie powstają. Ja ci dam lekarstwo. Wiesz,co to jest? – mówił ojciec rektor, pokazując mu flaszkę, gdyweszli do celi. – Woda z Lourdes. Gdy miałem dwanaścielat, psuła mi się kość w stopie. Krzyczałem z bólu, nie mogłem wcale spać. W końcu mieli mi odjąć nogę. Widząc to,moja zacna matka wystarała się o wodę z Lourdes. Odrzuciła maści. Wymyła mi nogę wodą z mydłem, a potemprzyłożyła cudowną wodę. I cóż powiesz? Pierwszy razzasnąłem. Gdy się obudziłem byłem zdrów. Lekarz niechciał wierzyć, dopiero gdy kawałek zepsutej kości oderwałsię i wyszedł na wierzch – uznał, że uzdrowienie było niezwykłe i – nawrócił się. Pomódl się do Matki Bożej i spróbuj. Ale najpierw idź z tym do lekarza. – Co, wodaz Lourdes? – ucieszył się lekarz. – Spróbujemy. Wodaz Lourdes ma w sobie coś uzdrawiającego. Medycyna niewie, co to jest, ale fakt faktem, trzeba uznać niezwykłedziałanie. Jakaż była radość brata Maksymiliana, gdy nadrugi dzień lekarz obejrzał palec i powiedział:  Ależ tak,jest lepiej. Nie potrzeba już operacji. Po kilku opatrunkachzgoiło się wszystko. Chwała Bogu i Niepokalanej! BratMaksymilian utwierdził się na swej drodze. Powołanie kapłańskie, a może i życie, zawdzięczał niepojętej dobrociMatki Bożej. Czymże Jej się odpłaci? (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




