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14 października 2012 r. – XXVIII Niedziela Zwykła, rok B, Mk 10,1730

21 października 2012 r. – XXIX Niedziela Zwykła, rok B, Mk 10,3545
Iluż to ludzi narzeka na brak wolności, a w wielu zakątkach świata trwają walki.We współczesnym świecie nie brakuje równieżmęczenników. Szacuje się, że co3 minuty ginie jeden chrześcijanin prześladowany za wiarę, a więc 175 000rocznie.Jezus wiedział doskonale, że władza według tego świata niesie ze sobą ucisk, awielcy tego świata – o ile tylko mogą – dają odczuć swoją władzę, a więcwyższość. Nie komentował tej prawdy dalej i nie wyjaśniał. Zastrzegł sobiejednak, że takie relacje wśród Jego uczniów nie mogą mieć miejsca. Dlaczego?Ci, którzy przyznają się do Chrystusa, mają służyć bliźnim, tak jak On dałświadectwo wiernego sługi Boga Ojca.
Panie Jezu, który wypełniając wolę swojego Ojca stałeś się sługąwszystkich ludzi i wzorem dla sług, daj nam ducha służby i miłości w świetleprzykazania miłości Boga i bliźniego. Niech Twoje słowo będzie dla nasdrogowskazem, jak mamy wypełniaćwolę Ojca.
Źródło: "Ewangelia 2012", Edycja św. Pawła

Iluż to ludzi straciło bogactwo? Widzimy, że na świecie obok bogatych niebrakuje biedy, nędzy i ubóstwa. Okazuje się jednak, że ani bogactwo, ani biedanie są w stanie nikogo zbawić.Pełen ideałów człowiek stanął przed Jezusem. Miał jedno szczególnepragnienie sformułowane w pytaniu: Co ma czynić, aby osiągnąć wieczność?Jezus wylicza sześć z dziesięciu przykazań Dekalogu jako drogę do świętości.Gdy człowiek stwierdza, że to czyni, Chrystus wskazuje mu, co jest brakiem wjego życiu. Propozycja sprzedania wszystkiego, rozdania majątku ubogim ipójścia za Jezusem spotkała się ze smutkiem na twarzy. Szkoda. Zmarnowałszansę. Bał się być bez tego, co ma.
Panie dobry jak chleb, bądź nadzieją dla biednych, zapomnianych,samotnych. Okaż swoje bogactwo tym, którzy czują swoją duchową nędzę.Stań się ich mocą i tarczą. Ciebie, Panie Jezu, wysławiamy za darEucharystii. Niech Twoja miłość przemienia nasze życie.

15 października Wspomnienie św. Teresy z Avila, Dziewicy i Doktora Kościoła
16 października Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
17 października Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,

Biskupa i Męczennika
18 października Święto św. Łukasza Ewangelisty
20 października Wspomnienie św. Jana Kantego, Kapłana
22 października Wspomnienie bł. Jana Pawła II, Papieża
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11 października 2012 roku rozpoczęliśmy przeżywanie
Roku Wiary, a uroczystą inaugurację tego wydarzenia w naszym
mieście przeżyliśmy w sobotę 13 października, wraz
z pielgrzymką rodzin do św. Maksymiliana i z niezwykłym
koncertem młodzieży z Fundacji Pro omnibus oraz Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Bydgoskiej w naszej Bazylice
– Sanktuarium.

Skoro najbliższe miesiące mają nas skupić nad
rozważaniem tajemnicy wiary i odnową łaski wiary w naszym
życiu, warto zapytać się o to, czym jest wiara i skąd bierze się
w naszych sercach. Ponieważ doświadczenie wiary jest głęboko
osobistym przeżyciem, rodzi się często wrażenie, że początek
wiary ma miejsce w nas i nasza wola jest jej źródłem. Tymczasem
zapominamy, że wiara jest odpowiedzią na spotkanie
z objawiającym się Bogiem, czyli to On jest inspiratorem wiary
w sercu człowieka. Wiara ma swój początek zawsze w Bogu
i to Bóg jest źródłem i fundamentem wiary.
Celem Objawienia Bożego, jest człowiek, a ściślej mówiąc jego
zbawienie. Dokonuje się to, w podjęciu przez człowieka wspólnoty
z Bogiem, co jest równoznaczne z przyjęciem Objawienia.
Ten właśnie akt człowieka nazywamy wiarą. Objawienie i wiara
pozostają wobec siebie w stosunku współzależności. Jedno jest
nie do pomyślenia bez drugiego, gdyż Objawienie bez wiary
byłoby bezcelowe, wiara bez Objawienia jest bezpodstawna.
Dokładne zbadanie wiary jest niezbędne ponieważ nie ma innego
dojścia do objawiającego się Boga, jak właśnie przez wiarę.
Wobec tego wierzyć oznacza:
1. Przyjmować, że coś ma miejsce. Postawa wiary odnosi się
do określonych treści: wierzyć w coś (łac. crederealiquid).
W teologii mówi się o fides quae (creditur), o wierze iż (wierzę,
iż Bóg jest Stwórcą świata);
2. Wobec czyjegoś zapewnienia przyjmować, że coś ma miejsce.
Postawa wiary zostaje rozszerzona poza przyjęcie treści
o moment zaufania do kogoś: wierzyć komuś (łac., crederealicui);
3. Przyjmować coś ze względu na czyjąś miłość lub wierność.
Postawa wiary polega na tym, że przyjęcie treści zyskuje
pewność wobec dobroci, sprawiedliwości, życzliwości drugiej
osoby: wierzyć w kogoś (łac. creder in aliquem). W teologii
nazywamy tę formę fides qua (creditur) lub wiarątobie (wierzę
Bogu, gdy objawia mi, że to On stworzył świat). Jest to pewna
forma miłości, odpowiedzi na miłość.

Wiara we wszystkich jej możliwych znaczeniach jest
zawsze wydarzeniem osobistym. Polega najpierw na decyzji
podmiotu (ja wierzę). Wiara ta wymaga upewnienia
lub potwierdzenia. Upewnić może jeden rzut oka połączony

z doświadczeniem życiowym (wiem, że wkrótce będzie padało,
ponieważ nadciągają chmury, a ja z doświadczenia wiem,
że przynoszą one często deszcz); lub osoba, do której sądów
mam zaufanie.

Motywacja może być rozmaita. Najwyższa forma
zostaje osiągnięta, gdy podstawą zaufania jest niewzruszona
miłość jednej osoby do drugiej. W pełnym i właściwym
znaczeniu wiara jest wydarzeniem między osobą i osobą.
Jest to ta sama relacja Ja  Ty, jak w miłości: Ja kocham Ciebie
 Ja wierzę Tobie. Zarówno wiara, jak i miłość są jako osobiste
postawy zdane na poznanie. Tylko wtedy można odważyć
się na tak daleko idące poleganie na kimś, gdy wiemy,
na co się odważamy, komu wierzymy; ale dopiero w wierze
i w miłości dowiadujemy się, kim jest ten drugi człowiek i co on
znaczy. Paweł nie wstydził się tego, że był prześladowcą:
„Bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest
ustrzec mój depozyt" (2 Tm 1,12). Wiara i poznanie
oraz uzyskane dzięki temu rozumienie rzeczywistości, są więc
nierozłącznie ze sobą związane.
Wiara będąca odpowiedzią na objawienie Boże jest także
udzielana człowiekowi jako łaska. Działa ona tak na rozum,
jak i na wolę. W akcie wiary jest konieczna łaska, aby mógł
zaistnieć zbawczy akt wiary. Na początku XX wieku papież
św. Św. Pius X, w encyklice Pascendi Dominici Gregis, uczył:
„Wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się
z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem
dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym rozumowym
uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą
którego wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg
osobowy, Stwórca i Pan nasz, uznajemy za prawdę dla powagi
Boga najbardziej prawdomównego”.

Motywem i przedmiotem wiary jest Bóg w Jezusie
Chrystusie przez Ducha Świętego. Bóg objawił się na końcu
i ostatecznie w Jezusie Chrystusie. Chrześcijanie wierzą
w Niego jako w BogaCzłowieka. W Jezusie Chrystusie Bóg
i człowiek są w sposób absolutnie doskonały
zjednoczeni.Oznacza to, że akt wiary skierowany jest zawsze
ku Bogu „przez Pana naszego Jezusa Chrystusa". Oznacza
to dalej, że treści wiary nie są zbieraniną pobożnych
wypowiedzi, lecz są ujęte w pewną strukturę.
Mam nadzieję, że tych kilka refleksji na temat wiary, pomoże
nam uporządkować samo rozumienie tego, co nazywamy
wiarą i pozwoli owocnie ją rozwijać w naszych sercach,
dla naszego zbawienia i dla zbawienia całego świata.

Ks. Dariusz Kaliński
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Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze
w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech
wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym
i charytatywnym.

Konferencja Episkopatu Polski, w roku Światowego
Spotkania Rodzin na przełomie maja i czerwca w Mediolanie,
z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI, postanowiła,
iż tegoroczny XII już Dzień Papieski będzie przeżywany
14 października, pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny.

Nie od dziś wiadomo, iż sytuacja Kościoła ściśle wiąże
się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół zawsze wspierał
rodzinę, z drugiej zaś, sam mógł na nią liczyć. Osłabianie życia
rodzinnego, które w historii było wynikiem przeróżnych
czynników, zawsze w jakimś stopniu odbijało się na życiu
wspólnoty wierzących, a także na życiu narodu. Ojciec Święty
Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, miał pełną świadomość
tego niezwykle ważnego faktu. Mawiał:
,,Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest organicznie
zespolona z narodem, a naród z rodziną (por. List do rodzin,
1994). Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną,
pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek’’.
Wielowymiarowa troska Jana Pawła II o rodzinę zawierała
między innymi:
• obronę godności sakramentalnego, nierozerwalnego,
monogamicznego małżeństwa, pomiędzy mężczyzną i kobietą;
• wzmacnianie małżeństwa i rodziny poprzez zachętę
do nieustannej modlitwy, życia sakramentalnego, rozważania
Słowa Bożego, zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła;
• promocję troski o dobro wspólne w małżeństwie i rodzinie,
uczenie bezinteresownego daru z samego siebie,
odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz religijnej czci wobec
rodziców, zgodnie z IV przykazaniem Bożym;
• dowartościowanie ojcostwa i macierzyństwa na gruncie
wierności Ewangelii;
• obronę życia ludzkiego, które przychodzi poprzez rodzinę,
od poczęcia do naturalnej śmierci;
• radykalny sprzeciw wobec technik sztucznej reprodukcji
człowieka (in vitro), które mimo intencji służby życiu

w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów
na życie; oddzielają także prokreację od prawdziwie ludzkiego
kontekstu aktu małżeńskiego;
• obronę praw rodziców do wychowania swego
potomstwa zgodnie z wyznawaną religią i tradycją kulturową;
• apel do instytucji państwa i organizacji międzynarodowych
o należyte zabezpieczenie praw rodziny, w tym szczególnie
rodziny wielodzietnej oraz realną pomoc materialną
umożliwiającą godziwe utrzymanie, wychowanie potomstwa
oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia;
• sprzeciw wobec zrównania związków jednopłciowych
z małżeństwem pomiędzy mężczyzną i kobietą,
przy zachowaniu szacunku wobec osób homoseksualnych;
• sprzeciw wobec promocji rozwodów w kulturze
i prawodawstwie;
• zachętę do mediów i ludzi kultury o adekwatne prezentowanie
zagadnień dotyczących rodziny z promocją postaw
wartościowych i godnych naśladowania.

Jan Paweł II przestrzegał także, by niezależnie
od warunków zewnętrznych i trudności, jakie pojawiają
się w życiu, zarówno tych ekonomicznych jak i społecznych,
dziecko nie było traktowane jako ciężar, czy zagrożenie dla ojca
lub matki, bądź dla ich rodziny. Podstawą miłości małżeńskiej
jest bowiem otwarcie na życie, mądre i odpowiedzialne
rodzicielstwo, które wynika ze świadomego przyjęcia każdego
życia, którym Bóg zechce małżonków obdarzyć. Jest to możliwe
wtedy, gdy opierają się oni w swojej miłości na wierze w Boga.

Włączmy się więc wszyscy do modlitwy o świętość
polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość
dla ustawodawców, odwagę dla samorządów, aby wzmocnić
rodzinę jako podstawową komórkę życia społecznego.
…Drogie rodziny, często proście w modlitwie o pomoc Panny
Maryi i Świętego Józefa, aby nauczyli was przyjmować miłość
Boga, tak jak oni ją przyjęli. Nie jest łatwo, zwłaszcza dziś, żyć
waszym powołaniem, lecz rzeczywistość miłości jest wspaniała,
jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić świat….
Jan Paweł II

Niedziela ta stanowi także doskonałą okazję
do solidarności z potrzebującymi. Każdy z nas może wziąć
udział w organizowanej tego dnia zbiórce pieniędzy pod hasłem
„Dzielmy się miłością". Zebrane w ten sposób środki
przeznaczone zostaną na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. W ten sposób, każdy z nas może włączyć
się do akcji wspierania rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej
oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenia szans
edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi
oraz upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II.

Opracowano na podstawie strony  dzieło.pl

Dzień Papieski



Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej duchowejwięzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji. Kościół niemalod zarania swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza zmarłych. Podczas każdej Mszy świętej modli się za wszystkich, którzy odeszli już z tego świata: „Pamiętaj także o naszychzmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszlijuż z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości” (por. II Modlitwa Eucharystyczna). Kościół więc nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, którzy należeli za życia dodanej wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie samBóg: „Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata (…) orazo wszystkich, których wiarę jedynie Ty znałeś” (por. I Modlitwa Eucharystyczna). I to tutaj właśnie po raz kolejny objawiasię wyznanie wiary Kościoła w miłosierdzie Boże względemzmarłych. To ono jest w stanie uratować także takiego człowieka, który – choć według naszego rozeznania – jest daleki odmiłości Bożej, nie ma zamkniętej drogi do życia wiekuistegow „Ojczyźnie Niebieskiej”.Skąd się wzięły wypominki jaki, sens ma wyczytywanie nazwisk zmarłych, skoro Bóg i tak ich wszystkich zna? Tak jakwiele zwyczajów, mają one początek w starożytnej liturgii. Odczytywano podczas niej tzw. dyptyki, na których zapisywanozarówno składających ofiarę jak i tych, za których była składana. Ich odczytywanie trwało niekiedy bardzo długo. Z czasemzastąpiły je krótsze mementa (czyli wspomnienia).Modlitwa wypominkowa ma większe znaczenie dla nas. Wymienianie zmarłych (i świętych co miało miejsce min. w dyptykach i pozostało w I modlitwie eucharystycznej) pokazujei umacnia łączność między żywymi a zmarłymi. Ktoś kiedyśpowiedział, że zapisując imiona naszych zmarłych na kartkachi potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane

w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele przypominanam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my.Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne. Wiernina kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz z ofiarą.Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (częstopołączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przezcały rok przed niedzielnymi mszami.
ks. Przemysław Duczmański

Delegacja asysty, na zaproszenie duszpasterzy spoza parafii, brała udział w procesjach podczas większych uroczystości w danym środowisku. Od czasu do czasu uczestniczyłarównież w procesjach we Włocławku. Każdemu nawiedzeniuparafii przez biskupa towarzyszyła asysta. Nie zabrakło jej też,i to w pełnym składzie, podczas uroczystości Prymicyjnych kapłanówrodaków tutejszej parafii. Z wielką radością pełniła tęposługę, idąc z Prymicjantem w procesji dookoła kościoła. Nazakończenie uroczystości robiono pamiątkowe zdjęcia.W trosce o właściwą formację duchową kilka razy w rokuodbywały się spotkania w domu parafialnym z opiekunką wspólnoty pod kierunkiem kapłana wyznaczonego przez ks. proboszcza. Powodzeniem cieszyły się też spotkania połączonez zabawą. Odbywały się one z reguły w karnawale i przed adwentem. Były okazją do bliższego poznania się wspólnoty.W latach 19471959 asysta liczyła: pięć chorągwi, trzy poduszeczki, 61 kompletów wełnianych, pięć kamizelek dla mężczyzn. Parafianie byli dumni z takiej asysty. Szczerze sięradowało serce ks. proboszcza, twórcy tej wspaniałej inwesty

cji, kiedy słyszał słowa uznania i gratulacji ze strony parafiani gości – sympatyków tej świątyni.Taka była wówczas rzeczywistość. Kościół cieszył się najwyższym autorytetem i szacunkiem ze strony ludzi wierzących.Mimo różnych utrudnień ze strony władz komunistycznychw korzystaniu z praktyk religijnych, kościoły były wypełnionewiernymi, a młodzież garnęła się na katechezę przy kościele.Tamte czasy pozostają już tylko wspomnieniem. Dziś asystykościelne prawie zanikają. Młodzież nie widzi motywacji należenia do takich wspólnot. Jest to zjawisko smutne. Wydaje się,że dla ożywienia takiego stanu rzeczy potrzebny jest większywysiłek tak ze strony opiekunów – osób świeckich, jak i kapłana: zachęta, spotkania itp. Pomimo kryzysu funkcjonowaniaasyst kościelnych, w trosce o dobro duchowe wiernych i piękno procesji, warto nawiązać do tradycji i podjąć próbę wskrzeszenia choćby w małej cząstce dobrych zwyczajów. Oby takieżyczenie się spełniło…
świadek i rodak – ks. prałat dr Bolesław Kawczyński

4



5

Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami po pielgrzymce do miejsc, które od lat wywierają wielkie wrażenie na przybywających tam.
Lourdes

Do Lourdes dojechaliśmy późnym wieczorem. Nazajutrz,po krótkim śnie, jeszcze przed świtem poszliśmy do groty,gdzie nasz Proboszcz ks. Dariusz Kaliński sprawował mszęświętą. Staliśmy w tym miejscu, gdzie Matka Boża objawiłasię małej Bernadecie. Świadomość świętości miejsca, którezmieniło losy tysięcy ludzi, uzdrowionych ze zranień duszyczy ciała powodowało, że czuliśmy się jak w raju. Radośći pokój, które zagościły w naszych sercach towarzyszyły namprzez cały dzień. Mieliśmy szczęście spotkać się z naszymrodakiem, zduńskowolaninem, księdzem Zbigniewem Musielakiem, który pokazał nam szpital, w którym pracuje jakokapelan oraz oprowadził po najbardziej tajemniczych zakamarkach sanktuarium. Wokół widzieliśmy setki ludzi na wózkach, czy nawet łóżkach, uśmiechających się do innych,pozdrawiających się wzajemnie. W Lourdes cierpienie niejest bez sensu, jest wielką potrzebą Kościoła, dzięki któremu Łaska Boża rozlewa się obficie na wszystkich, którzy proszą z wiarą. Miejsce „jak u Pana Boga za piecem”, z któregonie chce się wyjeżdżać. Nabraliśmy wody z „cudownego” źródełka dla najbliższych i ruszyliśmy w drogę do Fatimy.
Fatima

W trakcie podróży i na miejscu słuchaliśmy księdza Proboszcza, który uświadomił nam doniosłość objawień fatimskich i moc jaką miało wypełnienie nakazu oddania RosjiRadzieckiej Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana PawłaII, czego następstwem była „Pierestrojka” i upadek „Imperium Zła”. Nasze osobiste przeżycia wiązały się z modlitwąw czasie drogi krzyżowej na wzgórzach, gdzie objawił sięAnioł zapowiadający objawienia Matki Bożej. Wielkim wydarzeniem była też msza święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w miescu objawień Matki Bożej,a wieczorem różaniec i procesja fatimska pośród wielu tysięcy wiernych z całego świata. Mimo tego, że wokół nas rozlegała się modlitwa Ojcze Nasz czy Zdrowaś Maryjo mówionaw wielu językach, kiedy wszyscy podnosiliśmy lampiony śpiewając "Ave, Ave, Ave Maryja", w naszych sercach panowała jedność i radość, jaka może pochodzić tylko od Boga.Nasze oddanie siebie samych, naszych najbliższych i wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi poskutkowało wielkim pokojem w naszych sercach, że Ta, która stoi najbliżejsamego Boga, wskaże nam właściwą drogę do Jego domu.Po powrocie nie ustaje nasze pogłębianie wiedzy o Objawieniach Maryjnych.Ta pielgrzymka dała nam przede wszystkim świadomość,że przesłanie, które płynie z Lourdes czy Fatimy, jest wciążżywe i ważne dla życia Kościoła.
Pielgrzym

W analogiach myślowych fundament kojarzony był nierozerwalnie z kamieniem lub skałą, na której wznoszono budowlę.W proroctwie Izajasza kamień węgielny staje się symbolemprzywódców narodu izraelskiego, a nawet typem samegoMesjasza: Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się. I wezmę sobieprawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. (Iz 28,16).W Księdze Psalmów czytamy: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przezPana: cudem jest w oczach naszych. (Ps 118, 22).Kamieniem tym jest sam Jezus odrzucony i odepchniętyprzez swój lud. Św. Paweł w listach apostolskich wskazujewprost na Jezusa, sięgając po symbol węgła. Fundamentubowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jestpołożony, a którym jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3, 11). …niejesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga  zbudowanina fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniemwęgielnym jest sam Chrystus Jezus. (Ef 2, 20n).Święty Piotr powraca do symbolu kamieniaChrystusa,który dla wierzących stał się powodem chwały, a dla niewtajemniczonych przyczyną upadku i zgorszenia: Wam zatem,którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał sięgłowicą węgła  i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia.(1 P 2, 7n).Tekst ten jasno wskazuje na kamień węgielny, jako naostatni, który kładziony jest na placu budowy, który spaja węgła i jest ich zwornikiem.W Apokalipsie, św. Jan mówi o Nowej Jerozolimie, której mury będą posadowione na dwunastu warstwach fundamentów z wypisanymi na nich imionami Apostołów: A murMiasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion, dwunastu Apostołów Baranka. (Ap 21, 14).Kamień węgielny w tradycji był wmurowywany w fundamencie, ścianie lub był umieszczany w obiekcie jako ostatni, a nie pierwszy, jak zwykło się uważać.Kamień Węgielny, który zostanie poświęcony i wmurowany w ścianę nowej świątyni 28 października 2012 roku,jest wyjęty z miejsca męczeńskiej śmierci św. Pawła Apostoła z Tre Fontane. Jest symbolem jedności w wierze i budowaniu na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniemwęgielnym jest sam Chrystus Jezus (Ef 2, 20b), czego przykładem i wzorem jest św. Paweł Apostoł Narodów. Zakończeniem dzieła wznoszenia Świątyni będzie konsekracja –poświęcenie miejsca i budowli na chwałę Jedynemu Bogu,z którego lud gromadzący się będzie czerpał moc i siłę nadrogę do Królestwa Niebieskiego.
źródło: Głos św. Pawła Apostoła 4/2012
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W roku 1915 Włochy przystąpiły do wojny. W kolegium
franciszkańskim zapanował niezwykły ruch. Klerycy z Małopolski spod
zaboru austriackiego wyjeżdżali pospiesznie do neutralnej Szwajcarii.
Z bratem Maksymilianem nie wiadomo było, co robić. Nie miał żadnych
dokumentów, a w Rzymie, jako obcokrajowiec, nie mógł pozostać.
Ojcowie wysłali go z bratem Albinem do małej republiki San Marino.
Wszędzie panowało podniecenie wojenne. W miesiąc po przyjeździe,
w nocy, ktoś w pobliżu ich mieszkania zapalił światło. Może dawał jakieś
sygnały. Policja zaczęła szukać winowajcy i zwróciła uwagę na
cudzoziemców. Chociaż byli niewinni, kazano im wyjechać z San Marino.

Wrócili do Rzymu. Na szczęście znalazł się jakiś Polak, który
w ambasadzie rosyjskiej ułatwił im zdobycie paszportów. Odtąd brat
Maksymilian mógł spokojnie pracować. 22 października 1915 roku
uzyskał doktorat z filozofii i studiował teologię na Papieskim Wydziale
Teologicznym Św. Bonawentury Ojców Franciszkanów w Rzymie. Był tak
pobożny, że koledzy uważali go niemal za świętego. Zwykle przychodził
do kaplicy jeden z pierwszych, a wychodził ostatni. Modlił się z ufnością
dziecka. Po Komunii świętej w jego oczach malowała się nieziemska
radość. Podziwiali jego drobiazgową wierność regule. Na głos dzwonka w
pół zdania przerywał rozmowę i szedł na wezwanie. Ojciec rektor Bondini
miał do niego wielkie zaufanie. – Maksymilian jest pewny – mówił. – Jak
co powie, to tak jest. Potem wybrano rektorem ojca Ignudiego.
Był to wybitny kaznodzieja, literat, znawca Dantego. Ojciec Ignudi nie mógł
się pogodzić ze zniesieniem Państwa Kościelnego i z rządami masonerii
we Włoszech. Pewnego dnia brat Maksymilian zwrócił się do ojca Józefa
Pala z propozycją, aby mu towarzyszył do Palazzo Verde Della
Masoneria. – Po co? – spytał ojciec Pal. – Poprosimy o rozmowę
z wielkim mistrzem i masonami. Spróbujemy ich nawrócić – mówił gorąco
brat Maksymilian. – Dobrze, jeśli ojciec rektor pozwoli, chętnie z tobą
pójdę. Po rekreacji brat Maksymilian udał się natychmiast do ojca
Ignudiego i przedstawiłmu swój zamiar. Oczywiście spotkał się z odmową.
Zmieszany i zrezygnowany wrócił na dziedziniec klasztorny. – No i cóż? –
zagadnął ojciec Pal, który czekał na odpowiedź. – Ojciec rektor powiedział,
że nie jest temu przeciwny, ale może lepiej będzie na razie modlić się
za masonów. Wobec tego chodźmy do kaplicy – dodał pokornie.
– Pomodlimy sięwspólnie w tej intencji.

20 stycznia 1917 roku brat Maksymilian odprawiał rozmyślanie
poranne. Była to rocznica objawienia się Matki Bożej Ratisbonne’owi, który
został cudownie nawrócony. – Jaka Matka Boża jest potężna! Jeśli
zechce, może przemienić duszę, może przemienić cały świat – mówił tego
dnia do ojca Pala z błyskiem nadprzyrodzonej radości w oczach.
– Musimy się gorąco modlić, aby Niepokalana zwyciężyła. Brat
Maksymilian całkowicie był pochłonięty tąmyślą.

Na wakacje udał się do biskupa Bertiego w Amelii.
Było to wymarzone dla niego miejsce. Pachnące słodko winnice,
w ogrodzie przepych południowych kwiatów i niebo włoskie – czyste,
lazurowe, bez kresu i końca. W tym otoczeniu, pełnym piękna i harmonii,
mógł obcować z biskupem, który był wielbicielem Biedaczyny z Asyżu,
gorliwym franciszkaninem i mądrym pasterzem. Biskup Berti dojrzał
w młodym kleryku z Polski kiełkujące znamiona świętości, zrozumieli
się doskonale. Niedaleko był też przyjaciel, ojciec Pal. Z alumnami
kolegium spędzał lato w winnicy Terme di Caracalla i spotykali się często.
Pewnego dnia poszli razem na przechadzkę. – Zobaczy ojciec – mówił
z zapałem brat Maksymilian – że Matka Najświętsza uczyni wielką rzecz
przez jednego z naszych braci. Odnowi ducha zakonnego w wielu
sercach naszego zakonu i w innych zakonach, rozbudzi ducha
chrześcijańskiego wśród wiernych wielu narodów. – I nagle, jakby
się zastanowił, że za dużo powiedział, dodał:  Tak mówił jeden z naszych
biskupów. – Oczywiście – pomyślał ojciec Pal. – Któż inny mógłby
to uczynić? Świątobliwy biskup Berti i młody zapaleniec, Maksymilian.
Odtąd codziennie rozmawiali o tej sprawie, układali statut nowego
stowarzyszenia, które miało objąć cały świat. Brat Maksymilian postanowił
działać. Wtajemniczył w swoje plany brata Girolamo Biasiego. – Słuchaj,
bracie – mówił do niego – my, młodzi franciszkanie, musimy odnowić świat
zniszczony przez wojnę. Matka Boża chce ratować dusze ludzkie, które
giną. Założymy stowarzyszenie, aby szerzyć Jej cześć. W Viterbo
przyłączyli się do nich bracia: Antonio Mansi, Enrico Granata i Quirico
Pignalberi. Wszyscy byli młodzi, gorliwi i zapalni. – Zobaczycie – mówił
brat Maksymilian. – Jeżeli zrealizujemy nasz program, otworzą się nowe
źródła łask Bożych przez pośrednictwo Niepokalanej. Młodzi rycerze mieli
też swoją pieśń, którą śpiewali codziennie. Wówczas na twarzy brata
Maksymiliana igrał uśmiech chłopięcy i wielka słodycz.

Maryja była Panią jego serca, przysiągł Jej wierną służbę aż
do śmierci. Ona, najczystsza, najpiękniejsza, godna uwielbienia i czci.
W jej imię brat Maksymilian postanowił walczyć z fałszem, ze złem.
On – rycerz Maryi. (cdn)
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