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16 września 2012 r. – XXIV Niedziela Zwykła, rok B, Ewangelia wg św. Marka 8,2735

23 września 2012 r. – XXV Niedziela Zwykła, rok B, Ewangelia wg św. Marka 9,3037
Jak bardzo nasza grzeszność potrafi zdeformować właściwe zrozumienie Słowa Bożego.Oto uczniowie stają się świadkami wszechmocy Chrystusa, więc dziwnymi się im wydająsłowa Mistrza zapowiadające Jego prześladowanie i śmierć. Usłyszeli też wprawdziezapowiedź jego zmartwychwstania, ale i to zrozumieli po swojemu, na miarę swej ułomności,wyobrażając sobie jedynie miejsce jakie mogą zająć w Jego królestwie.Nie myśleli o Jezusie. Myśleli o sobie. Czy nie powtarza się to często w naszym życiu?Patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, uczestniczymy w Eucharystii i znowu nie rozumiemy.Zajmujemy się sobą, porównujemy się z innymi, uważając w swej „skromności” że jesteśmylepsi od innych.A przecież pierwszym spośród nas jest ten, kto jest najbliżej Jezusowego krzyża.Nieważne są nasze sądy. On wie, kto z nas jest na pierwszym, a kto na ostatnim miejscu.

Oto Piotr jako pierwszy wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, w wyniku czego Zbawiciel czyni go znakiemjedności Kościoła. Jednak z czasem okazuje się, że pierwszy z Apostołów prawdziwie wierząc w boskość Jezusa,nie potrafi zrozumieć tajemnicy Jego Krzyża, dlatego w reprymendzie zostaje nazwany szatanem, który nie rozumietego co Boże, myśląc tylko i wyłącznie po ludzku.Cóż te słowa znaczą dla mnie i dla ciebie? Ostrzeżenie, że nawet najprawdziwsza wiara w Syna Bożego nic nam niepomoże, jeśli każdy z nas i wszyscy razem zamkniemy się na tajemnicę krzyża.Nikt z nas nie jest idealny, nawet Piotr zapiera się Chrystusa, ale później po trzykroć wyznaje Mu swą miłośći potwierdza ją oddając życie przez ukrzyżowanie.

Wtorek 18 września
Święto św. Stanisława Kostki
Piątek 21 września
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Sobota 29 września
Święto świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała
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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zwraca uwagę na rolę Krzyża w naszym codziennym życiu.Krzyż symbolizuje:  chrześcijaństwo, władzę Boga, nieśmiertelność, walkę ze złymi duchami.Krzyż jest znakiem zwycięstwa, fundamentem naszej wiary, jeżeli będziemy oparci o Krzyż Jezusa Chrystusato bezpiecznie i szczęśliwie przejdziemy przez całe życie. Krzyż jest drogą prowadzącą do Pana Boga, kładkąnad przepaścią, wskazuje nam na niebo, przypomina o Bożych przykazaniach jest kluczem otwierającym bramy nieba.Krzyż towarzyszy nam praktycznie od zawsze, jest w domu na ścianie, przy drodze, na cmentarzu, z wieżykościołów góruje nad naszymi miastami i wsiami. Dla wszystkich ochrzczonych ma On znaczenie wyjątkowe i święte,zasługuje na szacunek i to, aby Go bronić.Krzyż nie może być traktowany jako ozdoba (zawieszany na szyję przed wyjściem, jako gustowny element).Krzyż nie jest magicznym znakiem, ale najważniejszym symbolem wiary chrześcijańskiej – znakiem Zbawienia. Bez Krzyżanie można zrozumieć Chrystusa, bo jest On znakiem ogromnej miłości do człowieka.
Brońmy Krzyża! Pamiętajmy, że Krzyż możemy adorować nie tylko w Wielki Piątek i 14 września, ale każdego dnia,czyniąc na sobie znak Krzyża św.
Panie Ty widzisz Krzyża się nie lękam, Krzyż Twój całuję, pod Krzyżem klękam, bo na tym Krzyżu Boga widzę mego.

ks. Janusz Kęsicki***W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii Chrystusa trwająceprawie 300 lat. Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, około 320 rokukazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimiena Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana byłatakże Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwubazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. Później przeniesionoto święto na 14 września  najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego KościołaPowszechnego.
W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie pod wodzą Chozroeza. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także i kościółBożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje Krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił sięo odzyskanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz odniósł nad Chozroezem, w traktacie pokojowymPersowie zostali zmuszeni do oddania świętej relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy sam cesarz chciał na swoich ramionachzanieść Krzyż Chrystusa na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, kiedy zdjął swoje królewskie szaty. Jest to legenda,gdyż ze świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię podzielonona drobne części i rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych kościołach.

źródło: brewiarz.pl
Ku czci Krzyża Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. W samej Polsce jest ich ponad 100. Tytuł Podwyższenia KrzyżaŚwiętego nosi również kaplica na naszym cmentarzu parafialnym. Stąd w tym dniu obchodzona jest tam uroczystośćodpustowa.
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Nie toczymy
bowiem walki
przeciw krwi

i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”
(Ef 6,12)

W dniach 25 sierpnia 2012 r. w naszym mieście
odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne, które poprowadził
o. James Manjackal. Mimo wielu trudności i przeciwności,
które stawały po drodze, Pan Bóg pozwolił poznawać Go
na nowo oraz doświadczać Jego działania w naszym
życiu. Ojciec James pokazywał nam jak kochać Boga
i ufać Mu. Przykłady, które słyszeliśmy dotykały głębi
naszego serca, gdyż w każdej z nich można było odnaleźć
siebie. Ojciec Manjackal głosił przede wszystkim Słowo
Boże, które popierał przykładami z życia. Przez cały czas
w pomieszczeniu obok hali, w której odbywały
się rekolekcje wystawiony był Najświętszy Sakrament
i wyznaczona osoba do adorowania Pana Jezusa.
Największym przeżyciem dla zgromadzonych było
dotykanie Pana Boga przez nałożenie rąk o. Jamesa
i modlitwa o wylanie Ducha Świętego.

Od początku zebrań komitetu organizacyjnego
przygotowującego rekolekcje rozpoczęła się walka, która
trwała do końcowego błogosławieństwa. Wciąż siły zła
pragnęły, aby nie było dogodnego czasu, miejsca,
a wreszcie ludzi, którzy je przygotują. Na kilkanaście dni
przed ich rozpoczęciem, pojawiła się nawet informacja,
że zostały odwołane. Walka trwała cały czas, co było
widać po nielicznych, którzy zamykali się w sobie
i uciekali nie wytrzymując mocnych słów prawdy, które
przenikały do szpiku kości. Dzięki Bogu, w większości,
ludzie wytrwali w walce o swą duszę, płakali i otwierali swe
serca, a Bóg leczył ich rany. Z wrzaskiem wychodziły
pokonane złe duchy, a Miłość Boża przez Ducha Świętego
wypełniała nas po brzegi. Odkrywaliśmy najbardziej
ciemne strony naszej osobowości, ujawniane były
najskrytsze zranienia, nie było takiego problemu z życia,
który nie byłby poruszony i ujawniony, aby mógł być
uleczony. Bóg ukazywał nam, gdzie tak naprawdę tkwi
problem i że Jego łaska jest nieskończona i zdolna
pokonać wszelkie zło, jakie w nas pozostało. O.Manjackal
uczył wielkiego szacunku dla kapłanów, oraz pokazał jakie
to szczęście, że jesteśmy członkami Kościoła Katolickiego.

Czas walki nie skończył się wraz z rekolekcjami,
ale umocnieni i uzbrojeni w oręż Bożą, idziemy dalej,
aby walczyć w imię Miłości. Wielki pokój w sercu,
uleczone zranienia, przebaczenie najskrytszym
wrogom, ale również uleczone bóle i choroby fizyczne
to znaki, które towarzyszą nam dzięki tym rekolekcjom.
Pamiętamy, że zwyciężyliśmy bitwę, ale wojna trwać
będzie do końca życia.

Agnieszka Rosiak
Jan Kaczmarek

Kiedy dowiedziałem się o rekolekcjach, że mam
włączyć się w pomoc przy organizacji, nie bardzo
wiedziałem kim jest o. James Manjackal. Zacząłem
przeglądać jego stronę i tam przeczytałem świadectwa
ludzi, którzy brali udział w rekolekcjach i zostali
uzdrowieni. Podchodziłem do tego z niemałym
dystansem. W czasie rekolekcji o.Manjackal mówił,
by nie traktować go jako uzdrowiciela, bo on swoje
życie oddał Bogu, a tym co otrzymał, dzieli się
z Kościołem. Gdy słuchałem jak o. James wymienia
osoby i schorzenia, z których ludzie byli uzdrawiani
poprosiłem o uzdrowienie mnie i bólu w plecach. Tego
dnia nic się jednak nie stało, ale dziękowałem, że Pan
Bóg uzdrawia innych. Najbardziej wyczekiwałem
modlitwy o wylanie Ducha Świętego, co nastąpiło
trzeciego dnia rekolekcji. Zanim to nastąpiło
adorowałem Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Przed modlitwą o. James odprawił
egzorcyzm, wtedy usłyszałem straszny krzyk jednej
z osób, aż mi „włosy stanęły na głowie.” Potem były
uzdrowienia i w pewnym momencie usłyszałem:
„Daniel, jesteś uzdrowiony…”, gdy zastanawiałem się,
czy to o mnie chodzi dotarło do mnie, że ból w plecach
ustąpił. Zostałem uzdrowiony! Potem nastąpiła
modlitwa z nałożeniem rąk i jak wielu tam obecnych
doznałem zaśnięcia w Duchu, po którym doznałem
wewnętrznego pokoju.

Daniel



W dniach od 16 do 22 września,już po raz drugi będziemy przeżywali TydzieńWychowania, pod hasłem: "Wychowywać… ale jak?"TydzieńWychowania to inicjatywa, która nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dnimodlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Będzie on obchodzony zawsze w tygodniu, w którymwypada święto św. StanisławaKostki, patrona dzieci i młodzieży,które przypada 18 września.Św. Stanisław Kostka w szczególny sposób chroni dziecii młodzież. Dzisiaj szczególnie młodzi ludzie potrzebująautorytetów. Nastały czasy swobody obyczajowej i wolnościw różnorodnych kontekstach. Warto więc dzieciom i młodzieży przedstawić osobę świętego, bo nikt tak jak święci nie potrafi wspieraćnas modlitwą i wyjednaćpotrzebne łaski.Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowiek. Przasnysza (diecezja płocka). W tym roku przypada 444.rocznica jego śmierci.Młodzi ludzie często pytają, co ma dzisiaj do zaproponowania chłopak z XVI stulecia – młodzieży początku XXI wieku, młodzieży nasyconej kulturąabsurdu, konsumpcji, seksui zmysłów, kulturąutraty sensu i wyśmiewanej wiary, szukającej różnych wzorców do naśladowania, mającej idoli nie zawsze reprezentujących dobre wartości. Okazuje się, że mai to wiele. Po kilku wiekach od śmierci, może być światłem,wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach czy decyzjach współczesnej młodzieży. Jak można czerpać wzorce z przeszłości wspaniale ukazał badaczdziejów ks. Janusz Cegłowski w swojej książce zatytułowanej "Święty Stanisław Kostka". Przytoczę istotny fragment:"Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiemrodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującymmodom na życie. Nie chciał tylko wypełniać żołądka, imponować strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkiezłudzenia, za którymi często biegniemy, przeskoczył je,odkrył głębię, którą każdy z nas posiada, a która częstoprzez całe życie jest w stanie uśpienia. Miał swoją klasę,styl. Był silną osobowością. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to szalenietrudne, zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją.To siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, który niewie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający odinnych, a nie dający nic z siebie. Swą porywającą miłośćmłodzieńczą skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. On wiedział,że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzejczy później poczułby się oszukany lub zawiedziony.Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Boguodpowiedział." opracowała Alicja Kluskaźródło: brewiarz.plks. Janusz Cegłowski,"Święty Stanisław Kostka"
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Co jakiś czas przeżywamy w naszej parafii, podobnie jaki w innych, uroczystości kościelne z procesją i udziałemasysty. Orszak, jakim jest asysta kościelna, ubogaca modlitewne spotkanie, dodając mu splendoru.W ostatnim czasie nasza parafialna asysta wzbogaciłasię o dwie chorągwie: nową, z wizerunkami Świętej Rodzinyi św. Józefa, poświęconą w ostatnią środę kwietnia 2011 r.w czasie Mszy św. w intencji rodzin oraz odnowioną, MatkiBożej Królowej Polski i św. Maksymiliana – Męczennika Miłości, poświęconą w czasie uroczystości upamiętniających70tą rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona naszego miasta.Te dwa wydarzenia przenoszą nas w przeszłość, do czasów, kiedy nasza parafia szczyciła się bogatą asystą, ubraną w regionalne stroje. Nie brakowało osób chętnych doposługiwania w niej: starszych, młodzieży, dzieci. Uważanosobie za zaszczyt należeć do tej wspólnoty. Uczestniczącyw niej byli prawdziwymi świadkami wiary, ceniącymi sobieżycie Eucharystyczne.Po zakończeniu drugiej wojny światowej nasza parafianie miała asysty. Wszystkie chorągwie i sztandary zostałyzniszczone podczas okupacji. Trzeba było zaczynać od początku. Zajął się tym ówczesny proboszcz, ks. kan. Stanisław Masłowski. Utworzona przez niego skromna asystafunkcjonowała do 1948 roku. Po jego śmierci, w 1947 rokuproboszczem został jego ksiądz prefekt, który pracowałz nim w parafii już przed 1938 rokiem i po wojnie  ks. JózefBalcerczyk. Kapłan pogodnego usposobienia, wspaniałyduszpasterz i organizator, człowiek z dużym doświadczeniem, dbający o porządek w świątyni i otoczeniu, wyczulonyna piękno, cieszący się szacunkiem wśród parafian. Lubiłstrój ludowy. Wspominał, że zetknął się z tym folkloremsztuki kościelnej w środowisku sandomierskim, gdzie przebywał całą okupację hitlerowską jako wygnaniec, pomagając w duszpasterstwie tamtejszemu księdzu proboszczowiw parafii Czyżew Szlachecki, włączając się również w działalność konspiracyjną jako duszpasterz oddziałów partyzanckich. Podkreślał, że tamte strony Polski okupowanejmają piękne stroje ludowe i bogate asysty. Był tym folklorem kościelnym zachwycony. Te przeżycia stały się inspiracją do zorganizowania asysty w tamtejszym stylu. Takiezadanie nie było łatwe do wykonania zaraz po wojnie, gdziewszędzie odczuwało się braki finansowe. Gorliwy duszpasterz ufał, że z pomocą Bożą i Matki Bożej Częstochowskiej, która zawsze mu pomagała w niebezpiecznychsytuacjach w czasie jego posługi partyzantom, uda mu sięzrealizować te zamierzenia.

Zwrócił się z prośbą do Zgromadzenia Sióstr Urszulanekw Sieradzu, które tkały ręcznie różne materiały i wykonywały hafty, o wykonanie chorągwi i kompletu strojów. Dlapanów niosących chorągwie były to kolorowe tkane kamizelki, dla dziewcząt – bluzki i kolorowe spódnice.Pierwszym dziełem była chorągiew św. Józefa. Wykonana w 1947 roku z materiału tkanego z wełny, z ręcznym haftem postaci świętego i szarfami. Poświęconaw Uroczystość św. Józefa, brała w tym dniu udział w procesji, podziwiana przez wszystkich uczestników nabożeństwa.Parafianie dopytywali się o kolejną chorągiew i chętnieśpieszyli z ofiarami na ten cel. Proboszczowi dawało tochęci i siły do realizowania swoich zamierzeń, a siostrymiały pełne ręce roboty.Ze względu na swoją wartość chorągwie od początkuprzechowywane były w pokrowcach, a stroje umieszczanow szafach w zakrystii. Opiekowała się nimi pani EugeniaKowalczyk z Czechów – starsza panienka, która cieszyłasię szacunkiem wśród członków asysty.W 1949 roku siostry wykonały drugą chorągiew – SerceJezusa – i stroje do niej. Powiększyła się tym samym liczbaczłonków asysty, którzy pięknie prezentowali się w regionalnych strojach. Można to było zauważyć szczególniew czasie procesji w Uroczystość Bożego Ciała, kiedy to niebrakowało także dzieci sypiących kwiatki, również ubranychw ludowe stroje.Kolejną chorągiew – z wizerunkiem św. Teresy odDzieciątka Jezus i napisem „Opiekuj się młodzieżą” –siostry wykonały w 1950 roku. Rozgłos o pięknej asyścierozchodził się poza parafię. Okazją do tego był międzyinnymi uroczystości ślubne członka asysty, podczas którego orszak w strojach wprowadzał młodą parę do ołtarza, ustawiając się w szpaler. Młodzi przechodziliśrodkiem nawy w otoczeniu witającej ich asysty, którapozostawała na swoim miejscu do zakończenia Mszy św.Takie wydarzenia podobały się młodzieży i dlatego chętnie garnęła się do tej wspólnoty.W 1952 roku zakupiono kolejną chorągiew – JezusaMiłosiernego. Postać sługi Bożej Faustyny Kowalskiejbyła w tym czasie mało znana naszym rodakom. Kult jejjednak powoli rozszerzał się, bo wielu ludzi przez jejwstawiennictwo otrzymywało łaski. Kościół był ostrożnyw tych sprawach. Badał, zbierając materiały do procesubeatyfikacyjnego. Ksiądz proboszcz śledząc na bieżącotę rzeczywistość mówił, że kult szybo się rozwinie i o Sekretarce Bożego Miłosierdzia stanie się głośno. Powiedział nam klerykom: „Zobaczycie! Jeszcze świat będzieją podziwiał”. Dlatego natchniony takim duchem zamówiłu sióstr chorągiew. Sam nie doczekał radosnych chwilbeatyfikacji (1993 r.) i kanonizacji (2000 r.) czczonejprzez siebie siostry Faustyny – zmarł 15 grudnia 1980 r.Sprawdziły się jednak jego słowa o jej wielkości i świętości. Tym samym chorągiew nabrała większego szacunku(cdn.) świadek i rodak  ks. prałat dr Bolesław Kawczyński
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Szła piosenka żołnierska przez Polskę, od Błoń krakowskich,
przez granicę w stronę Miechowa, Konar, Kielc. Szły oddziały legionistów
uzbrojone w stare karabiny austriackie, bez prawa kombatantów, bez
żadnych praw. Jedynym ich świętym, niewzruszonym prawem było
prawo człowieka do wolności. Szedł z nimi Juliusz Kolbe w mundurze
oficerskim pogodny, wesoły jak zawsze. Że też doczekał się tej chwili!
Oto na własne oczy ogląda wolną Polskę. Każdy krok żołnierski, każdy
zatknięty wysoko biało  czerwony sztandar śpiewa mu w duszy pieśń
o zmartwychwstałej Ojczyźnie. Niedługo
się cieszył. Jesienią 1914 roku, pomiędzy
Olkuszem, a Miechowem, otoczyli ich
Rosjaniew przeważającej liczbie. Żołnierz
strudzony spał. Nagle rozległ się gwizdek.
Zerwali się, chwycili za broń. Zawrzała
bitwa, jedna z tych krótkich, gwałtownych
potyczek,w których walczy się na życie
i śmierć. W blasku pożaru chłopcy
ostrzeliwując się opuszczali wieś. Juliusz
Kolbe krył odwrót. Ściskał w ręku
rewolwer, chciał się bronić do ostatka,
ale nagle w oczach zrobiło mu się ciemno
i upadł lekko ranny. Otoczono go
i związano ręce w tył. – Koniec ze mną –
pomyślał i zaczął się modlić. Na drugi
dzień zawisł na szubienicy, na skraju wsi
na postrach dla „buntowszczyków”.
Zacny, bohaterski Juliusz Kolbe.
W Krakowie brat Walerian Franciszek
Kolbe chodził szybkim krokiem po ogrodzie klasztornym. – Wojna…
Gazety ogłaszają komunikaty. Ofensywa rosyjska na Lwów, a on tu
zamknięty w murach klasztornych. Na co czeka? Legioniści wyruszają
z Krakowa. Może to już ostatnia chwila, żeby iść. Później wrócę…
będziemy się uczyć… teraz chodźmy się bić – szeptał sam do siebie.
I poszedł. Brat Maksymilian na próżno pisał listy do kraju. „Żadnej
wiadomości od Mamy nie otrzymałem. Od Taty zaś już od roku
nie dostałem listu. Co się tam dzieje z Tatą i z Józiem” zapytuje w liście
do matki. On sam jest bardzo zajęty. Studiował filozofię ścisłą, nadto
uczęszczał przez dwa lata na wyższy kurs matematyki oraz na fizykę,
chemię, biologię, astronomię, historię sztuki. Jak zwykle pochłaniała
go matematyka i nauki przyrodnicze, ale ponad tym wszystkim żył
życiem modlitwy i przygotowywał się pilnie do święceń kapłańskich. Dnia
28 października 1914 roku ukląkł na stopniach ołtarza w kaplicy Collegio

Pio Latino – Americano, by otrzymać tonsurę, i ze wzruszeniem
powtarzał słowa: „Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego.
Tyś jest, który mi wrócisz dziedzictwo moje”. Nożyce kardynała dotknęły
jego pochylonej głowy. „Niech cię Pan oblecze w nowego człowieka,
który stworzony był na wzór Boga w sprawiedliwości i prawdziwej
świętości” – mówił biskup, wkładając na niego komżę. 1 listopada 1914
roku odbyła się uroczystość zakonna: brat Maksymilian złożył profesję
uroczystą i przybrał imię: Maria. Odtąd hasłem jego było: „miłość bez

granic”. Miłość do Eucharystycznego Chrystusa
i do Matki Najświętszej przenikała najgłębsze
tajniki jego serca. Wpisał się do Bractwa
Nieustającej Adoracji Najświętszego
Sakramentu w klasztorze Sióstr Franciszkanek
fuora Porta Pia. Nawet w czasie przechadzek
z kolegium do kościoła i z powrotem, na jego
propozycję, klerycy odmawiali wspólnie
różaniec i inne modlitwy, szczególnie: „Pomnij,
o najdobrotliwsza Panno Maryjo” i „Pod Twoją
obronę”. W rozmowie z kolegami nazywał
Matkę Bożą zawsze tym słodkim imieniem
„Mamma mia”. Pewnego dnia szli z ojcem
Palem z kościoła Dwunastu Apostołów
do kolegium. Naprzeciwko nich szła z pracy
gromada młodych robotników. Może byli
podpici, albo czymś rozgoryczeni. Zachowywali
się hałaśliwie i głośno bluźnili Najświętszej
Pannie. Brat Maksymilian, zwykle tak łagodny
i pokorny, zaczerwienił się z oburzenia. Zostawił

swego towarzysza i szedł ku nim energicznym krokiem. – Nie chodź
do nich, Maksymilianie, to łobuzeria, jeszcze ci co zrobią – wołał za nim
ojciec Pal. Brat Maksymilian podszedł do nich i ze łzami w oczach
zapytał: Dlaczego tak bluźnicie? – A tak, żeby sobie ulżyć
– odpowiedzieli trochę lekkomyślnie . – Ulżyć. Na pewno jest wam
jeszcze ciężej. Co się dzieje w waszych duszach? Przecież to straszny
grzech; nie uszanować Najczystszej, Najświętszej Matki Boga. Proszę
was, nie czyńcie tego więcej, opanujcie się. Zobaczycie, Ona wam
będzie błogosławić. Ojciec Pal czekał trochę niespokojnie na wynik
tej rozmowy. Brat Maksymilian nie ustąpił jednak. Doprowadził do tego,
że obiecali się poprawić. – O, Santa Maria! – modlił się wieczorem brat
Maksymilian w kaplicy kolegium. – Miej miłosierdzie nad ludźmi.
Patrz, co się dzieje na świecie – dusze giną. Uproś nam pokój, pokój dla
mojej skołatanej Ojczyzny, pokój dla Europy, pokój dla dusz. (cdn)

Maria Kączkowska
Głos Maksymil ianowy - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli , ul . Kościelna 20, www.bazylika.dl .pl
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