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30 września 2012 r. – XXVI Niedziela Zwykła, rok B, Mk 9,3843.45.47n

7 października 2012 r. – XXVII Niedziela Zwykła, rok B, Mk 10,216
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”.
Od zarania dziejów ten sam problem człowieka.Co zrobić jak nie wychodzi, nic mi się nie udaje, bezsens życia widzęwokół siebie,nie można dojść do zgody. Rozwiązanie widzimy w zakończeniu: życia, pracy, dzieła,które zaczęliśmy robić, w rozwodzie.ABóg w swej łaskawości nie tylko dałczłowiekowi pomoc w postaci drugiego człowieka, alejeszcze wspomaga swym błogosławieństwem. Bo z „jednego wszyscy sąwzięci”, duszanasza z Boga wzięta i człowiekowi dana, by był z nim jedno. Każdy więc z nas jest taki sam!Z Boga wzięci, z Jego miłości stworzeni, by tąmiłością się dzielić.Jak wiec rozwiązać nasze problemy?
„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.Bóg kieruje sięMiłością, która rodzi zaufanie do człowieka.Dziecko kieruje sięmiłością, która rodzi się z zaufania do rodziców.MIŁOŚĆ I ZAUFANIETym kieruj sięw życiu, by wszystko wyszło na dobre, by mieć sens w życiu, by umiećrozmawiać z żoną, mężem. By stać się dzieckiem i być przyjętym do Królestwa Bożego.

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.
MiłośćBoża jest przeogromna, nie patrzy na wygląd, wiek, pochodzenie czy stanmajątkowy. Daje sięw całości tym, którzy są powołani, którzy sąwybrani, ale i tym,którzy po prostu są ludźmi dobrej woli. Wokół nas jest wielu takich, którzy nie pisząwielkichtraktatów teologicznych, nie mają tytułów naukowych, ale ich serca są zjednoczonez Bogiem. Ich myśli wypływają i jednoczą się z DobrąNowiną. Ich czyny to „kubek wody”podany bliźniemu, który będzie nagrodzony w niebie.Co więc mamy czynić, aby tam być? Psalmista podpowiada:
„Nakazy Pana są radością serca”.
„...Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie”.Ale Bóg nakazuje, żebyśmy uśmiercili to wszystko, co oddziela nas od Niego,bo nie wejdziemy do Życia.Współczesność każe nam korzystać z życia. Bóg uśmiercać złe pragnienia.Wybór należy do ciebie.

1 października Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła, Głównej Patronki Misji
2 października Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów 4 października Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
5 pażdziernika Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Zakonnicy 9 października Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa
13 października Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana
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Dzieło Rozkrzewiania Wiary zawdzięczamy
Paulinie Jaricot, która pragnęła, by modlitwa różańcowa

wsparła dzieło ewangelizacji na całym świecie.

Paulina Jaricot, a właściwie Pauline Marie Jaricot (ur. 22 lipca 1799 r. w Lyonie, zm. 9 stycznia 1862 r. tamże)  francuska
sługa Boża, założycielka Związku Lyońskiego  podstawy dzisiejszych Papieskich Dzieł Misyjnych. Urodziła się w rodzinie bogatego
przemysłowca, około 18. roku życia przeżyła nawrócenie do Chrystusa. W 1819 r. założyła lyońskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary,
zwane też Związkiem Lyońskim, które zajmowało się głównie zbieraniem pieniędzy na katolickie misje zagraniczne. W 1822 r.
Związek przeniesiono do Rzymu i uczyniono je oficjalnym organem Stolicy Apostolskiej do zbierania środków materialnych na
misje. W okresie rozruchów robotniczych w Lyonie w latach 30. XIX w. (np. powstania tkaczy) Jaricot wspierała robotników
duchowo i materialnie (próby zbudowania przedsiębiorstwa, którego udziały byłyby własnością robotników).

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Paulina organizuje "piętnastki"  grupy piętnastu osób, z których każda
zobowiązuje się do rozważania i odmawiania jednej  otrzymanej drogą losowania  tajemnicy dziennie. W ten sposób członkowie
Żywego Różańca stają się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludami świata. "Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą
się zaledwie, pozostałe są zimne  ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter Żywego Różańca".
Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI.

***
Misyjne korzenie Żywego Różańca odkrył na nowo ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary
w USA (19501966). Pragnął, aby każdy chrześcijanin modlił się w intencjach całego Kościoła, dlatego każdy dziesiątek różańca
jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów.

Kolor zielony  za Afrykę  nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów
Kolor czerwony  za Amerykę  podkreśla kolor skóry Indian

Kolor biały  za Europę i za Ojca Świętego  oznacza kolor skóry Europejczyków
Kolor niebieski  za Oceanię  symbolizuje wody Oceanu Spokojnego

Kolor żółty  za Azję  przypomina ludy Azji
Ameryka
Modlitwa: Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk,
wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały
Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej
Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie, i błogosław
wychowaniu dzieci i młodzieży.
Azja
Modlitwa: Panie, wybrałeś sobie spośród narodów
Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko.
Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę
ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża
za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno
zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech
przyniesie obfity plon.
Afryka
Modlitwa: Boże, spojrzyj z miłością na młode
Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały,
że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą
się tym przekonaniem ze swoimi braćmi i siostrami,
którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Oceania
Modlitwa: Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, którą
obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej
Gwinei, dziękujemy za macierzyńską troskę
o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju.
Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania
do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana
żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.
Europa
Modlitwa: Królowo Apostołów, Matko Jezusa
Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia
i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy.
Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa
powróciły do swych chrześcijańskich korzeni.
Niech Kościół stanie się na nowo źródłem
licznych powołań misyjnych.

źródło: www.powolanie.wiara.pl
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"Echa rekolekcji.."
Świadectw ciąg dalszy,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W dniach od 2 do 5 sierpnia wraz z moją żoną braliśmy udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które prowadził Ojciec

James Manjackal. Do rekolekcji podchodziłem z dystansem, ale z nadzieją, że coś z nich skorzystam dla swojej duszy. Po wejściu
na halę odczułem ducha modlitwy i oczekiwanie na coś ważnego, czego jeszcze nigdy nie doznałem. Od 15tu lat chorowałem
na bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, miałem przepuklinę dyskową i dyskopatię odcinka L4 i L5. Na ostatniej wizycie
u neurochirurga nie zgodziłem się na operację, która miała być jedynym wyjściem. Po prostu bałem się, co będzie dalej ze mną
i z pracą, oraz że nie będę mógł pracować fizycznie, a na tym głównie polega moja praca i był to dla mnie problem. Po każdej
konferencji o. Jamesa zanurzałem się w modlitwie nad swoim przeszłym i obecnym życiem. Odbyłem porządną spowiedź świętą.
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prosiłem Jezusa o dar uzdrowienia duszy i ciała. W skrytości serca wierzyłem,
że Pan się zlituje nade mną. W sobotę podczas modlitwy ojca Jamesa o uzdrowienie, gdy wymieniał osoby, które doznały łaski
w pewnym momencie usłyszałem: „Arkadiusz jesteś uzdrowiony”. Tej radości nie sposób opisać, łzy szczęścia leciały jak grochy,
a ciało doznało takiego stanu jakbym się ponownie narodził. Wzruszenie było ogromne, mogłem tylko wykrztusić „Panie bądź
uwielbiony! Alleluja!!!”. Mogę stwierdzić – to była najszczęśliwsza chwila mojego życia! Teraz pracuję w pełni sił i nie ustaję wielbić
Pana za Jego miłość i łaskę jaką mi okazał . Chwała Panu ! Alleluja!!!

Arkadiusz

Maryja podarowała
Szkaplerz także nam..!

Kiedy przeczytałam artykuł w naszej gazetce parafialnej,
poświecony Matce Bożej z Góry Karmel, bardzo zapragnęłam
przyjąć szkaplerz, o którym wcześniej trochę słyszałam.
Droga mojej wiary pokazywała, jak bardzo Jezus jest z Maryją,
a Ona z Nim. Dostrzegłam, że Maryja ochrania i broni tych, którzy
Jej się powierzyli, że bardzo chce nas zaprowadzić do celu,
którym jest Jej Syn. Moje pragnienie przyjęcia szkaplerza stawało
się coraz większe, aż zamieniło się w decyzję. Jedno wiedziałam
 chciałam przyjąć szkaplerz w sposób uroczysty,
ale nie wiedziałam jak to zorganizować. Swym pragnieniem
dzieliłam się ze znajomymi i przyjaciółmi. Niespodziewanie, nasi
przyjaciele zaproponowali, że chętnie zawiozą mnie i męża
do miejsca, gdzie sami przyjmowali szkaplerz. Byliśmy szczęśliwi.
Naszym celem był Klasztor oo.Karmelitów Bosych w miejscowości
Zawoja – Przysłop. Trasa wyjazdu była tak przygotowana,
by po drodze odwiedzić Maryję w Jej Sanktuariach; wpierw
pokłoniliśmy się Matce Bożej na Jasnej Górze, a 13 lipca
uczestniczyliśmy w procesji Fatimskiej w Klasztorze Karmelitów

Bosych w Zawoi, później odwiedziliśmy Ją w Ludźmierzu
i w Zakopanem na Krzeptówkach. Wreszcie wyczekiwany dzień
16 lipca 2012 roku, a tu od rana leje. W deszczu dotarliśmy
do Klasztoru Karmelitów Bosych wysoko w górach, przygotowani
duchowo uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, po której
odbyło się przyjęcie kandydatów do Rodziny Szkaplerznej.
Ojciec Karmelita nałożył na moje i męża ramiona brązowy
zrobiony z sukna szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel
 niesamowite przeżycie!, a po zakończeniu obrzędu wskazał
modlitwę do codziennego odmawiania. Nałożenie Szkaplerza
poczuliśmy jak dobre ręce Maryi i znak szczególnej opieki, gdyż
pozwoliliśmy się Jej w naszym życiu prowadzić. Wpis do Księgi
Rodziny Szkaplerznej był dopełnieniem uroczystości. Po wyjściu
z kościoła powitało nas pięknie świecące słońce. Byliśmy
szczęśliwi. Noszenie szkaplerza jest dla nas, widzialnym znakiem
 niewidzialnej obecności Maryi w naszym codziennym życiu.
Dzięki szkaplerzowi w trudnych jak i w radosnych chwilach
czujemy rzeczywistą obecność Maryi. Przeżyliśmy wspaniałe dni
z przyjaciółmi i Maryją. Dziękujemy!

Pragniemy, aby jak najwięcej ludzi przyjęło szkaplerz
Maryi i powierzyło Jej swoje losy. Nam pozostaje modlitwa
w ich intencji.

Bożena i Zdzisław



To już 30 lat, kiedy Papież Polak Jan Paweł II ogłosiłzduńskowolanina Błogosławionego Maksymiliana MarięKolbego ŚWIĘTYM! Msza św. Kanonizacyjna odbyła się wmiesiącu Matki Bożej Różańcowej, dnia 10tego, 1982roku na placu przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie.Całe jego życie było jednym Magnificat na cześć Maryi– Tej, w której ręce wszystko powierzył. Starał się przejśćniedostrzeżony. „Pragnąłbym  mówił  doszczętnie zużyćsię w służbie Niepokalanej i zniknąć nie zostawiając śladu,tak by wiatr rozniósł moje popioły na cztery strony świata”.Pozostaje w naszej pamięci wiecznie żywy wzór świętego,realizującego się w codzienności współczesnego świata.Dla ilu ludzi obozów i łagrów pozbawionych wolnościi odartych z praw człowieka  męczennik Auschwitz stałsię patronem, dla ilu kapłanów przykładem apostolskiejgorliwości! Dla nas wszystkich jest wzorem heroicznejmiłości bliźniego i bezgranicznego oddania sięNiepokalanej. Na polu katechetycznym oryginalnym rysemOjca Kolbego był fakt, że najgłębsze prawdy teologiczneusiłował udostępnić maluczkim i ubogim. Jego błękitnepisemko „Rycerz Niepokalanej” szło pod strzechy,przemawiało do rozumu i serc. Ponadto, całe życiei apostolska gorliwość jest czytelna dla współczesnejmłodzieży, co jest pomocą w katechezie.Ogromne wrażenie robi na mnie konsekwencja, z jakąrealizował stworzony przez siebie, podczas rekolekcjiduchowych w 1920 roku, REGULAMIN ŻYCIA:

Porażający jest fakt konsekwencji przede wszystkimpierwszego punktu regulaminu życia św. MaksymilianaMarii Kolbego. Życzę wszystkim takiej determinacjii gorliwości w dążeniu do celu, którym jest Bóg.Zapraszam serdecznie na nową wystawę w MuzeumUrodzin Świętego M. M. Kolbego, która będzie otwartadnia 10 października 2012 r. z okazji 30lecia KanonizacjiPatrona Naszego Miasta.
Marta Cieślak
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Jak zauważymy, nabywanie nowych chorągwi związanebyło z bieżącymi wydarzeniami w Kościele lub znaczniejszymi rocznicami. Zbliżała się wielka Rocznica TysiącleciaChrztu Polski. Była ona poprzedzona dziewięcioletnią Nowenną. Parafie żyły tym wielkim wydarzeniem i pod kierunkiem swoich duszpasterzy gorliwie przygotowywały się doniego. Rodziła się potrzeba upamiętnienia tego historycznego faktu także w jakiś zewnętrzny sposób. Najwłaściwszym było zakupienie nowej chorągwi. Tak więc się stało.Ksiądz proboszcz poprosił o przygotowanie chorągwiz Matką Bożą Częstochowską. Siostry wykonały ją w 1956roku. Przedstawia ona ręcznie tkany wizerunek Matki Bożejwraz z napisem: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. 966 – 1966”. Była to już piątachorągiew. Wpisała się ona szczególnie w dzieje parafiii Kościoła, brała bowiem udział w procesji z CudownymObrazem Matki Bożej na Wałach Jasnogórskich w dniu złożenia Ślubów Jasnogórskich 26 sierpnia 1956 r. Piszący tesłowa uczestniczył w tej podniosłej uroczystości wrazz ks. proboszczem jako kleryk piątego roku WłocławskiegoSeminarium.Pojechaliśmy do Częstochowy przepełnionym pociągiem,z delegacją asysty. Wieźliśmy ze sobą dwie chorągwie,zwinięte i okryte pokrowcami – w tym czasie komuniści zabraniali organizowania jakichkolwiek pielgrzymek bez zezwolenia. Mieliśmy tego świadomość, jednak ks. proboszczodważnie, po wojskowemu zdecydował, że udajemy się naJasną Górę z nowymi chorągwiami. Młodzież była ubranaw swoje regionalne stroje. Dotarliśmy ze sporym opóźnieniem i przeciskając się przez tłum pielgrzymów, poszliśmypieszo – nie grupą – na Plac przed Szczytem. Był przepełniony. Nie ma możliwości, by zbliżyć się do Kaplicy. Ojcowie Paulini informowali, że Cudowny Obraz będziewyniesiony w procesji i umieszczony nad ołtarzem na wałach. Zatrzymaliśmy się na końcu placu, rozwinęliśmy chorągwie. Ks. proboszcz udał się do ojca Paulinaczuwającego nad porządkiem i przedstawił prośbę, aby nasza asysta mogła włączyć się do procesji. Otrzymał zgodę.Przyszedł do nas i przeprowadził wśród niezliczonej rzeszypielgrzymów. Asysta znalazła się jak najbliżej CudownegoObrazu. Była to chwila niezwykła. Obraz był niesiony powałach przez delegacje różnych stanów. Po procesji zostałumieszczony przy ołtarzu sprawowanej Eucharystii, na wałach. Tłumy wiernych, licznie zgromadzone duchowieństwona czele z biskupami i osoby konsekrowane brali udziałw tym modlitewnym zgromadzeniu. Jednakże tej wielkiejmodlitwie i przepięknej uroczystości towarzyszył smutek.Brakowało tutaj ojca narodu, duchowego przywódcy,ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który był wówczas internowany przez władze komunistyczne. Obok ołtarza stałfotel przeznaczony dla ks. Prymasa, a na nim leżała wiązanka białych i czerwonych róż. Piszący te słowa miałmożliwość ją oglądać i modlić się wraz z innymi podczasEucharystii o uwolnienie ks. Prymasa.Po powitaniu zebranych przez ówczesnego generała,o. Tomzińskiego, rozpoczęła się Msza św., której przewod

niczył arcybiskup Klepacz, biskup diecezji łódzkiej, któryzastępował uwięzionego Prymasa w rozmowach pomiędzyduchownymi a władzami komunistycznymi. On też wygłosiłpłomienne kazanie, co pewien czas przerywane oklaskamii okrzykami „Wypuścić Prymasa”, wznoszonymi przez ponadmilionową rzeszę wiernych. Po Mszy św. zostały odmówione modlitwy w intencji ks. Prymasa i Ojczyzny, z racjitrzechsetlecia Ślubów Jana Kazimierza. O. Tomziński dziękował wszystkim tak licznie zebranym, także członkomwszystkich asyst. Po uroczystości kilka osób miało życzenie zrobienia sobie zdjęcia z młodzieżą ubraną w regionalne stroje. Sprawiło nam to dużą radość. Po odprawieniudrogi krzyżowej i nawiedzeniu Kaplicy udaliśmy się nadworzec.Mieliśmy bilety powrotne, ale dostanie się do pociągu było niemożliwe z powodu wielkiego tłumu pielgrzymów. Pasażerowie wchodzili drzwiami i oknami. Ksiądz proboszczw wojskowym stylu porozumiał się z konduktorem, aby tenotworzył awaryjne przejście na perony, a sam stanął naznajdującym się obok słupku i krzyknął: „Asysta, przechodzić!” Młodzież szybko dostała się do pociągu i zajęła nammiejsca. Ktoś widząc, jak ksiądz wydaje rozkazy, odezwałsię: „Zachowuje się jak gestapo”. Proboszcz spokojniei z uśmiechem przyjął te słowa. Ale dzięki takiemu manewrowi mogliśmy wrócić do domu – utrudzeni, ale uradowani.Wszystkie te przeżycia głęboko zapadły w serca młodzieżyz asysty. Byli dumni, że dane im było uczestniczyć w takpięknych uroczystościach. Mobilizowało ich to do jeszczewiększej gorliwości i aktywności w pełnieniu posługi. Zachęcało też innych do włączenia się w tę wspólnotę.(cdn.)
świadek i rodak – ks. prałat dr Bolesław Kawczyński

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



6 Rady św. Maksymiliana
Tajemnica powodzenia…

Ileż to razy można słyszeć narzekania gorliwych nawet
działaczy katolickich, że akcja tak opornie naprzód postępuje,
że tak nikłe i nietrwałe wydaje owoce. Gdzie przyczyna? (…)
Akcja katolicka to praca wzniosła, bardzo wzniosła, to współpraca
(jeżeli tak wyrazić się wolno) z samym Bogiem nad
udoskonaleniem, uświęceniem i uszczęśliwianiem ludzi. O tej
to właśnie pracy powiedział wyraźnie sam Zbawiciel Apostołom:
„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić”.(J15,5) Nie mówi tu Zbawiciel,
że bez Niego nie mogą „wiele” zdziałać, ale nic, zupełnie nic.
Owocność więc pracy nie zależy od zdolności, zabiegów,
pieniędzy, chociaż i to są dary Boże pożyteczne i dla katolickiej
akcji, ale tylko i jedynie od stopnia łączności z Bogiem. Jeżeli tego
zabraknie, albo ten węzeł osłabnie, na nic się zdadzą wszystkie
inne środki. Jeżeli zaś łączność ta jest żywotna, wszystko inne
nietrudno się znajdzie. Biskup z Arezzo, świątobliwy ks.Volpi pisał:
„Często odczuwałem potrzebę wzmocnienia się na duchu
w samotności i uciekania się do modlitwy, by zebrać z mojej
działalności pożądane owoce”.

Dobra to wskazówka i dla nas członków Milicji Niepokalanej,
Rycerzy Jej i Rycerek, w jaki sposób zabierać się do pracy
nad naszym otoczeniem. Łączność z Niepokalaną, być narzędziem
w Jej niepokalanych rękach – oto tajemnica zapewniająca
powodzenie.

Rycerz Niepokalanej
Grodno, 1924 r.

***
Jesień. Liście coraz bardziej żółte, kasztany pod nogami… to znak,
że każdego dnia będziemy gromadzić się w świątyni, by przez ręce
Maryi wypraszać wiele łask. Zmienia się pora roku, coraz więcej
siwych włosów na skroniach… tylko Maryja niezmiennie czeka
 na każdego z nas. Czeka, by wypraszać to, czego nam dla duszy
potrzeba.

Niech nas nie zabraknie na modlitwie różańcowej, która
ma moc wypraszać pokój w Ojczyźnie, w rodzinach i w nas
samych, a wtedy wielkie sprawy będą rozwiązywać się „same”.

Małgorzata Kamińska

Już za kilka dni, w sobotę
5 października 2012 r., z naszej parafii po raz
kolejny wyruszy autokarowa pielgrzymka
do Oświęcimia. Auschwitz to cały
kompleks Niemieckich Obozów Zagłady.
W jego skład wchodził więc nie tylko obóz
w Oświęcimiu (obóz pierwotny  Auschwitz I),
ale również m.in. obóz Birkenau (Auschwitz II),
znajdujący się na terenie miejscowości
Brzezinka. Nasza pielgrzymka udaje
się właśnie do tych dwóch miejsc. Każdy Polak
powinien choć raz w życiu je zwiedzić,
a nawet ośmielę się napisać, że każdy
ma obowiązek je zobaczyć. Jest to symbol
pamięci po strasznych wydarzeniach, które

były udziałem tylu niewinnych ludzi.
Miejsca te pozostawiają na odwiedzających
swój ślad. Pamiętam do dziś, jak oglądaliśmy
baraki, w których w nieludzkich warunkach
mieszkali więźniowie obozów. Niezwykle
szokujące były dla wszystkich, nie tylko
dla mnie, sterty ludzkich włosów, szczotek,
garnków i dziecięcych bucików… Wszystkie
te rzeczy i zdjęcia rodziły w każdym silne
emocje, zmuszały do refleksji i sprawiały,
że tragiczna historia ożyła w naszych sercach.
Dodatkowym punktem pielgrzymki jest
zwiedzanie Centrum Świętego Maksymiliana
w Harmężach. W podziemiach tamtejszego
kościoła znajduje się wystawa szkiców
ocalonego więźnia Auschwitz, Mariana
Kołodzieja, zatytułowana „Klisze pamięci.
Labirynty”. Przyglądając się poszczególnym
pracom znajdziemy wiele odniesień

do św. Maksymiliana, ale także doświadczymy,
jak trwałe piętno odcisnął na ich autorze pobyt
w obozie. Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu
nieodłącznie kojarzy się z naszym patronem,
św. Maksymilianem Kolbe. Jego ofiara
za współwięźnia konkretyzowała nadzieję,
że człowieczeństwo jest jeszcze możliwe,
nawet w nieludzkich warunkach i trzeba
go szukać i bronić właśnie na linii wiara
– nadzieja – miłość. W celi, w której umierał
św. Maksymilian, zawsze płonie znicz – symbol
obrony życia, uznania i pamięci potomnych.
Są także inne świadectwa męczenników takich
jak: Edyta Stein, Stanisława Leszczyńska,
czy doktor Korczak oraz wielu, wielu innych.
Świat idzie do przodu, a my wraz z nim,
ale nie wolno nam zapomnieć o przeszłości,
to nasz patriotyczny obowiązek!

Ala Kluska
Głos Maksymilianowy – Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20, www.bazylika.dl.pl
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