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7 kwietnia 2013 r. – Niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, rok C, J 20, 1931

14 kwietnia 2013 r. – III Niedziela Wielkanocna, rok C, J 21, 119

Pośród siedmiu darów Ducha Świętego, które znamy z katechizmu, nie ma daru przebaczania doznanych krzywd, a jednak
pierwszym znakiem Jego obecności w życiu apostołów jest misja odpuszczania grzechów, jednania człowieka z Bogiem,
z bliźnim i z sobą samym. Ten potrójny wymiar przebaczenia winien nam przypominać przykazanie miłości, ono bowiem także
realizuje się w tych trzech wymiarach. Stąd prosty wniosek, że nie ma miłości bez Ducha Świętego. Nie ma miłości i nie może
być jej tam, gdzie nie ma doświadczenia przebaczenia grzechów.
Posyłaj mi, Panie, swego Ducha, abym mógł doświadczyć Twojego przebaczenia i ogłaszać je wszystkim ludziom
jako Dobrą Nowinę.

W trudnych momentach życia pojawia się pragnienie powrotu do czasów i miejsc, w których czuliśmy się szczęśliwi. Stąd
nostalgia za domem rodzinnym, wspominanie starych dobrych czasów… Uczniowie w obliczu śmierci Jezusa w podobny
sposób wracają do tego, co robili wcześniej, co dawało im satysfakcję. Jeszcze nie rozumieją, jaka czeka ich przyszłość i co
mają robić. I to wówczas Jezus pokazuje im fiasko powrotu do starych dobrych czasów. Oni zostali wezwani, aby iść za
Jezusem. Dlatego powrót do poprzedniego życia, życie wspomnieniami, jest niemożliwy. Piotr, a wraz z nim wszyscy pozostali
uczniowie otrzymują nowy fundament pod swoją egzystencję – relację miłości do Zbawiciela. Miłości, która nie gorszy się
zdradą ani słabością, która nie liczy na ludzkie siły i deklaracje, miłości, na której Piotr będzie budował nie tylko swoją
przyszłość, ale także przyszłość całego Kościoła.
Wobec pokus powrotu do przeszłości i lęku przed tym, co mnie czeka, spraw, abym jak Piotr znalazł odpowiedź
na pytanie o to, czy Cię kocham. Daj mi doświadczyć, jak wielka jest Twoja miłość i jak trwałym fundamentem
może się stać pod całe moje życie.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła

21 kwietnia 2013 r. – IV Niedziela Wielkanocna, rok C, J 10, 2730

Kiedy człowiek odkrywa, że zaangażował się po złej stronie, że słuchał złych doradców, czy naśladował głupie
wzorce, bardzo często nie chce się do tego przyznać i idzie w zaparte, przekonując cały świat, że dokonywał
słusznych wyborów. A Jezus zaprasza nas do refleksji nad tym, za kim idziemy, jakimi ideami kierujemy się
w naszym życiu, kto jest dla nas autorytetem. Który z naśladowanych przez nas liderów faktycznie daje swoje życie
za nas bez oczekiwania na rekompensatę? Tylko Jezus jest Dobrym Pasterzem, bo każdy, kto szuka własnego
zysku, nie zasługuje na to miano.
Ześlij mi, Panie, łaskę kroczenia za Tobą, abym potrafił odrzucić pokusy łatwych i egoistycznie nastawionych
ideologii.
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W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy
Święto Miłosierdzia Bożego. Tego dnia szczególne
uroczystości odbywają się w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
w Czechach, której historia sięga lat osiemdziesiątych.
Aby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za okazywaną opiekę,
mieszkańcy wsi Czechy pragnęli zbudować na chwałę Bożą
kaplicę pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Zorganizowano
więc Komitet Organizacyjny Budowy Kaplicy, w skład którego
weszli: ks. Henryk Pałucki  inicjator zebrania, na którym
podjęto decyzję o budowie, pan Jan Budka, pan Jan Kuc, pan
Zenon Sowała oraz grupy współpracujące. Po czteroletnich
staraniach uzyskano pozwolenie na budowę. Kamień węgielny
został wmurowany przez biskupa włocławskiego w dniu
6 września 1987. Od tej pory mieszkańcy z zapałem
i zaangażowaniem pracowali przy budowie wielkiego dzieła.
Pierwszym owocem było oddanie salki katechetycznej w dniu
28 sierpnia 1988 roku, w której zaczęły odbywać się lekcje
religii dla dzieci. Kolejnym etapem było w listopadzie,
poświęcenie kaplicy przez biskupa Henryka Muszyńskiego.
Pozostało jeszcze tylko wykończenie. Z dnia na dzień kaplica

stawała się przytulniejsza i piękniejsza.
Wystrój ołtarza dopełnił Obraz Jezusa Miłosiernego, na

którym napis „Jezu ufam Tobie” każdemu, kto się tam modli
dodaje otuchy.

Od tamtej pory po dzień dzisiejszy w tej małej
świątyni sprawowana jest Msza św. i odbywają się
nabożeństwa w każdą niedzielę i święta. Corocznie odbywa
się dziękczynne święto plonów.

Trzykrotnie z wizytacją do kaplicy przybywał biskup
włocławski Bronisław Dembowski.

Pan Jezus podczas objawienia się siostrze Faustynie
powiedział: „Kto w pierwszą niedzielę po Wielkanocy przystąpi
do źródła życia , ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar”.

Niech ta niedziela będzie okazją do odwiedzenia
kaplicy w Czechach , uczestniczenia w Eucharystii
i dostąpienia łaski Miłosierdzia Bożego.

opracowała A. Kluska
na podstawie kroniki

prowadzonej przez p. Urszulę Sakiewę

Miłosierdzie Boże wyraża się w duszy, gdy człowiek potrafi jasno i prosto odczytać drogę dla swojego życia,
by realizować plan, który Bóg mu wyznaczył. Proponujemy kilka modlitw. Niech będą one dla młodych, pomocą
w rozeznawaniu drogi życia, dla rodziców w dotarciu do serc ich dzieci, a dla każdego z nas, umocnieniem w dążeniu
do doskonałości.

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam
bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie
całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej
doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnienie dzieł Miłosierdzia tak
względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę
potrzebującym, pomoc chorym i strapionym. Strzeż mnie, o Jezu, jako własności Twojej i chwały
Twojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie
mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną
głębię Twojego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen

Źródło: Modlitewnik
„Modlitwa Pokuta Ofiara”

Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2010



3

Mój Panie i mój Boże, Ty jesteś moją siłą, fortecą, wierzę w Twą
opatrzność boską. W pełni wierzę, że masz plan dla mojego życia.
Proszę Cię, aby Duch Święty skierował mnie na właściwe ścieżki
w moim życiu tak, abym rozpoznał to powołanie, które Ty
przygotowałeś dla mnie. Nie pozwól aby przyciągały mnie bardziej
światowe atrakcje od Twojej mądrości. Wiem i wierzę, że Twój plan
dla mojego życia jest o wiele lepszy i wspanialszy niż wszelkie inne
dostępne wokół mnie. Oto jestem gotowy zaakceptować
to powołanie, które jest dobre dla mojego zbawienia.
Do jakiegokolwiek powołania życiu, wezwiesz mnie Panie, chcę
przeżyć je w pełni dla Twej chwały, kochając Cię i służąc Ci
do końca. Wielbię Ciebie Panie. Dziękuję Ci Jezu.

Źródło: „33 MODLITWY CHARYZMATYCZNE”
O. James Manjackal MSFS

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich
uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące, szlachetne
umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi
sługami. Spraw, by dzielili twoje pragnienie powszechnego
odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty,
o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawić za nami, otwórz
przed nami horyzonty, byśmy dostrzegali świat, w którym wznosi
się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.
Aby, odpowiadając na Twoje powołanie, przedłużali tu na ziemi
Twoją misję, budowali Twoje ciało Mistyczne – Kościół i byli solą
i światłością świata. Rozszerz , o Panie, Twoje miłosne wołanie
również na wiele serc niewieścich, czystych i wielkodusznych,
i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się
służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości.
Amen

Źródło: Modlitewnik
„Modlitwa Pokuta Ofiara”

Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2010

Wyjątkowo w tym roku Uroczystość Zwiastowania Pań
skiego przeżywać będziemy w poniedziałek 8 kwietnia. Tego dnia
w sposób szczególny podejmujemy się Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego .

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitew
nego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby
adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu
od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga
Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres
9 miesięcy. Jej celem dodatkowym jest ochrona zdrowia psychicz
nego matki oraz sprawców i nakłaniających do aborcji (zagrożo
nych syndromem postaborcyjnym), a ponadto ochrona
i wspomaganie rozwoju rodziny, zapobieganie depopulacji i depre
sji demograficznej narodu.

Duchową Adopcję może podejmować każdy chrześcija
nin: osoby świeckie konsekrowane, mężczyźni i kobiety, ludzie
w każdym wieku, a jedynie dzieci powinny ją podejmować pod
opieką rodziców lub opiekunów. Nie mogą podejmować Duchowej
Adopcji ludzie zwalczający Kościół i jego nauki, niechrześcijanie
i ludzie obłożeni ekskomuniką, homoseksualiści itp., ponieważ
podstawą Duchowej Adopcji jest nawracanie rodziców dziecka,
aby z miłością przyjęli poczęte życie, bronili je, pielęgnowali
i kształtowali prawe i moralne wychowanie; a nawracać modlitwą
chrześcijańską i ku sprawiedliwemu życiu nie mogą ludzie z nie
uporządkowanym ku wierze chrześcijańskiej sumieniem.

Duchowa Adopcja poprzez modlitewne wstawiennictwo
wyprasza u Pana Jezusa łaskę ocalenia dziecka od aborcyjnej

śmierci. Jest to owoc najpierw
szy i najważniejszy.

Duchowa Adopcja le
czy ponadto zranienia we
wnętrzne wywołane grzechem
aborcji: pozwala penitentom od
zyskać wiarę w Boże Miłosier
dzie, przynoszące spokój
wewnętrzny oraz pokój ich ser
com. Posługa ta również uświę
ca podejmującego  pogłębia
jego kontakt z Bogiem, ucząc
systematycznej modlitwy oraz
formując go duchowo. Praktyka
adopcyjna kształtuje w ludziach postawy prorodzinne, wzbudza
pragnienie wzajemnej opiekuńczej troski i miłości wśród członków
tej samej rodziny. Inicjuje zwyczaj wspólnej modlitwy rodzinnej.
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem
św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się
Tobą po urodzeniu  proszę Cię w intencji tego nienaro
dzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj
rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozosta
wili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen”.
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Czym jest powołanie?
Najprościej można powiedzieć, że powołanie to propozy

cja podjęcia jakiejś misji, z którą Bóg zwraca się do człowieka.
W Starym Testamencie Bóg powoływał patriarchów i pro

roków. W Nowym Pan Jezus powoływał uczniów i posyłał ich, by
głosili Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę. Powołaniem wszystkich
chrześcijan jest świętość: „Chrystus wybrał nas abyśmy byli świę
ci…”(por. Ef 1, 34). Są powołania ogólne i szczegółowe, a wśród
nich powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa i do życia zakonne
go. Życie zakonne jest wynikiem dobrowolnej decyzji o wiernym
naśladowaniu Chrystusa przez zachowanie rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz wyboru życia we wspól
nocie z innymi na tej samej drodze powołania.

Aby młodzi ludzie mogli rozeznać i pójść za głosem po
wołania, potrzebna jest troska rodziny. W Dekrecie o formacji ka
płańskiej czytamy m.in.: „Obowiązek budzenia powołań ciąży
na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go
przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie. Najwięcej
przysługi oddają w tym rodziny, które jeśli ożywione są duchem
wiary, miłości i pobożności, stają się jakby pierwszym seminarium;
podobnie też parafie, w których w bujnym życiu religijnym uczestni
czą młodzieńcy. Nauczyciele i wszyscy ci, którzy w jakikolwiek spo
sób zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży, zwłaszcza
stowarzyszenia katolickie, niech starają się tak wychowywać po
wierzonych sobie młodzieńców, aby mogli oni uświadomić sobie
powołanie Boże oraz chętnie za nim podążać”(DFK 2).

Papież Benedykt XVI w Orędziu na 50. Światowy Dzień
Modlitw o Powołania napisał m.in.: Drodzy Bracia i Siostry!
W związku z pięćdziesiątym Tygodniem Modlitw o Powołania, który
rozpocznie się 21 kwietnia 2013 r., w czwartą Niedzielę Wielkanoc
ną, pragnę zaprosić Was do refleksji na temat: „Powołania znakiem
nadziei opartej na wierze”. Temat ten dobrze wpisuje się w kontekst
Roku Wiary i w pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia Ekumenicznego
Soboru Watykańskiego II. Sługa Boży, Paweł VI, w czasie Soboru
ustanowił ten dzień wspólnej inwokacji do Boga Ojca, aby nadal
posyłał robotników do swego Kościoła (por. Mt 9, 38). „Sprawa wy
starczającej liczby kapłanów – podkreślał wówczas Papież – doty
ka z bliska wszystkich wierzących: nie tylko dlatego, że od powołań
zależy religijna przyszłość społeczeństwa chrześcijańskiego, lecz
także dlatego, że ta sprawa jest precyzyjnym i nieubłaganym
wskaźnikiem żywotności wiary i miłości poszczególnych wspólnot
parafialnych i diecezjalnych, jak również świadectwem zdrowia
moralnego rodzin chrześcijańskich. Tam, gdzie rozkwitają liczne
powołania kapłańskie i konsekrowane, tam żyje się wielkodusznie
Ewangelią” (Paweł VI, Przesłanie radiowe, 11 kwietnia 1964).

Przez pięćdziesiąt już lat różne wspólnoty kościelne, roz
siane po całym świecie, łączą się duchowo każdego roku,
w czwartą Niedzielę Wielkanocną, aby błagać u Boga dar świętych

powołań i poddawać wspólnej refleksji potrzebę odpowiedzi na Bo
że wezwanie. To ważne doroczne wydarzenie ułatwiło mocne za
angażowanie na rzecz postawienia w centrum duchowości, a także
w centrum działań duszpasterskich i modlitwy wiernych ważną
sprawę powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego”.

Powierzajmy dzieło budzenia powołań Opatrzności Bo
żej. Ona to udziela odpowiednich przymiotów i wspomaga swą ła
ską. Czyńmy to nie tylko w Światowym Dniu Modlitwy o powołania,
ale każdego dnia, by młodzi ludzie nie zagłuszali wezwania Bożego
w swych sercach, by nie zabrakło tych, którzy pójdą na cały świat
głosić Ewangelię, by Dobra Nowina dotarła aż na krańce ziemi.

s. Faustyna Pietrzak
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„Przyszło nowe, przyszło do tej ziemi, a Wojciech miał w tym zasadniczy
udział. Zasiew Jego krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Jest on
tym ewangelicznym ziarnem, które wpadło w ziemię i obumarło,
i przyniosło plon, plon wieloraki. Po tysiącu lat, które dzielą nas od jego
śmierci nad Bałtykiem, uświadamiamy sobie jeszcze pełniej, że ta właśnie
krew męczeńska, przelana na tych ziemiach dziesięć wieków temu,
przyczyniła się w znacznej mierze do ewangelizacji, do wiary, do nowego
życia”. Jan Paweł II

Św. Wojciech, urodzony w Czechach w epoce bliskiej
jeszcze czasom, gdy Cyryl i Metody rozpoczynali ewangelizację
Słowian, potrafił — wzorem swoich wielkich poprzedników
— łączyć duchowe tradycje Wschodu i Zachodu. Zdobywszy
wykształcenie w Magdeburgu, został kapłanem, a potem biskupem
w Pradze. Poznał Rzym, stolicę papieży, i Pawię. Pielgrzymował
też do Francji. Przebywał w Moguncji, gdzie zaprzyjaźnił się
z cesarzem Ottonem III. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji
dotarł do wybrzeży Bałtyku. Był człowiekiem głębokiej duchowości.
W ciągu krótkiej działalności misyjnej wpisał się na trwałe w dzieje
kilku narodów. Polska uznaje św. Wojciecha za jednego ze swoich
głównych patronów i ze czcią przechowuje jego relikwie wśród
swoich najcenniejszych skarbów.
Świadectwo św. Wojciecha jest nieprzemijające, gdyż cechuje je
przede wszystkim umiejętność harmonijnego łączenia różnych
kultur. Jako człowiek Kościoła zawsze zachowywał niezależność
w niestrudzonej obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu
życia społecznego. Z duchową głębią doświadczenia
monastycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie
te przymioty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on
natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej
Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych.
Św. Wojciech żył w niespokojnych czasach; przeżył tragedie
rodzinne i zmagał się z przeszkodami w swoim apostolskim
posługiwaniu; na koniec przyjął śmierć męczeńską, ponieważ nie
chciał wyrzec się głoszenia orędzia o zbawieniu. Ważne jest, aby
dzisiaj nauczyć się czytać życie św. Wojciecha. Kroczyć
po drogach, na których on uczy myśleć, modlić się i pracować.

Do św. Wojciecha przyznają się trzy narody: Polska,
Czechy i Węgry. W Czechach urodził się i był biskupem Pragi,
stolicy państwa; w Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły
jego śmiertelne szczątki; Węgry kilka razy nawiedzał i udzielił
sakramentu bierzmowania św. Stefanowi.

Święty Marek, zwany także Janem, był synem Marii,
właścicielki jerozolimskiego domostwa, być może samego
wieczernika i krewnym Barnaby. Prawdopodobnie ochrzcił go sam
św. Piotr Apostoł. Wśród apostołów dojrzewał do pracy misyjnej.
Praca ta pociągała go, ponieważ widzimy go najpierw u boku
Pawła Apostoła w czasie jego pierwszej wyprawy misyjnej,
a następnie u boku Piotra Apostoła jako „ucznia i tłumacza". Znał
doskonale całą treść nauczania Piotra, którą spisał w Ewangelii.
Tradycja podaje, że Piotr wysłał go do Egiptu jako biskupa
Aleksandrii. Zakładał tam nowe gminy chrześcijańskie. Tam
również poniósł śmierć męczeńską. W IX w. Wenecjanie przewieźli
jego relikwie do swojego miasta, gdzie zbudowali mu wspaniałą
bazylikę patriarchalną. Dzień św. Marka (25 IV) zbiegł się
z procesją błagalną, praktykowaną od starożytnych czasów dla
uproszenia u Boga dobrych urodzajów. Tak więc św. Marek stał się
orędownikiem u Boga o dobrą pogodę i obfite plony. Jest on także
patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, szklarzy. Zwłaszcza
notariusze widzą w nim swojego patrona. Był bowiem towarzyszem
apostołów Pawła i Piotra, którym usługiwał: pisał dyktowane listy,
tłumaczył nauki Piotra i pozostawił po sobie Ewangelię, w której
chodziło mu o doprowadzenie czytelnika do wiary w Jezusa
Chrystusa. Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam
napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia
miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Zaczyna się od
Chrztu Pana Jezusa i od powołania św. Piotra na Apostoła. Podaje
on jako szczegół charakterystyczny: pobyt Pana Jezusa w domu
św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 2931).
Modlitwa
Boże, który łaską swoją podniosłeś św. Marka do godności
Ewangelisty, udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy
za jego wskazówkami w nauce Ewangelii świętej coraz
więcej się utrwalali i skutkiem jego wstawiania się za nami
uwolnieni byli od wszelkiego zła. Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

opracowała A. Kluska
na podstawie

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci
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Święty Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza).
Zachowały się o nim niewielkie dane biograficzne, jednak
istnieją bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego.
Ojcem Jerzego miał być Pers  Geroncjusz. Syn został
wyproszony długą modlitwą przez rodziców w ich późnej
starości. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich,
gdzie doszedł do rangi wyższego oficera. Podczas
prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin
odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim, a wcześniej rozdał
cały swój majątek ubogim. Poddano go okrutnym i długim
męczarniom  według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat.
Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole.
Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny. Okrucieństwo
zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro
wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas
zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika.
Jego kult na Wschodzie był tak popularny, że zajmował
pierwsze miejsce po Najświętszej Pannie Maryi i św. Michale.
W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono ku jego czci 60
kościołów. W Jerozolimie już w wieku IV istniał kościół, a od
wieku VI również klasztor ku jego czci. Podobny kościół
i klasztor powstały w wieku VI w Jerycho. W Etiopii (Abisynii)
do dzisiaj kult jego jest bardzo żywy. Na Kaukazie cała

prowincja otrzymała
jego nazwę (Georgia
Gruzja).
Do kultu i legendy
o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna
stacjonowała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: Anglia,
Holandia, Niemcy, Szwecja, Litwa i Bośnia; archidiecezja
białostocka i wileńska oraz diecezja pińska; m. in. miasta:
Ferrara i Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele
bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych. Stał się
patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią
i walką  rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów,
wojsk pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. Jest
orędownikiem podczas epidemii oraz w chorobach skóry i trądu.
W ikonografii Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako
rycerz na koniu zabijający smoka. Jego atrybutami są: anioł
z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub
lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz
m. in. przedmioty jego męki  gwoździe, kamień młyński i koło,
miecz, smok u stóp, smok zabity.

www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

Wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża był ogromnym zaskoczeniem
dla wszystkich i unaoczniał każdemu z nas ewidentne działanie Ducha Świętego
w Kościele. Stał się również okazją do tego, aby przyjrzeć się postaci św. Jerzego, który jest
patronem obecnego papieża Franciszka, a wydaje się być trochę zapomnianym świętym.

Kościół to wspólnota założona przez Jezusa
Chrystusa, czyli grupa ludzi działająca na tej ziemi mająca od
swego Mistrza polecenie uświęcania i głoszenia Dobrej Nowiny,
posiadająca dar w postaci Ducha Świętego, który ją umacnia
i uświęca. Nasz Pan żyjąc na ziemi, chodził od wsi do wsi
od miasta do miasta, spotykał się z ludźmi, poznawał ich
problemy, zwyczaje i głosił „bliskie jest Królestwo Boże
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To zadanie pozostawił
swoim uczniom, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie.

Obecnie misję apostołów pełnią biskupi, których
zadaniem jest – jak za czasów apostolskich – odwiedzanie
poszczególnych wspólnot parafialnych. Biskup ma obowiązek
przynajmniej raz w roku wizytować parafię diecezjalną, wynika
to z Kodeksu Prawa Kanonicznego, gdzie w księdze II „ Lud

Boży”, w kanonie 396  § 1 jest napisane: „Biskup obowiązany
jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo
częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat
zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełniać
osobiście”. Celem takiej wizyty jest późniejsze sprawozdanie,
które co pięć lat musi złożyć Biskupowi Rzymu – Papieżowi,
wynika to z kanonu 399  § 1.

W bogatej historii Kościoła, wizytacje pasterskie
parafii, zwane były niegdyś lustracjami. Ich celem nie tylko
wówczas, ale dziś także, było:
1. zapoznanie się ze stanem konkretnej parafii,
2. utwierdzenie w wierze katolickiej wiernych,
3. ukazanie jedności pomiędzy Kościołem powszechnym,

a Kościołem partykularnym w osobie biskupa.



Na podstawie książki Stanisława Kraj
skiego „SAVOIRE VIVRE
W KOŚCIELE – podręcznik dla świec
kich” i portalu : www.wiara.pl
Podstawowe zachowania podczas Mszy św.

Pierwsza rzecz musimy pamiętać
o innych. Nie przeszkadzamy im w żaden
sposób, nie rozpraszajmy ich.

Nie rozmawiajmy w kościele nie
tylko podczas trwania Mszy św., ale również
przed rozpoczęciem i bezpośrednio po jej
zakończeniu. Dom Boży nie jest miejscem
na pogaduszki. Tutaj rozmawiamy przede
wszystkim z Bogiem. To tutaj Bóg do nas
mówi i tutaj nas wysłuchuje. Nie przerywaj
my Mu. Nie kierujmy naszych wypowiedzi,
gdy On czeka na to, co powiemy, do innych
osób. Ponadto przed rozpoczęciem Mszy
św. nasza rozmowa może w poważny spo
sób zakłócić czyjąś modlitwę, utrudnić sku
pienie i przygotowanie innych do Mszy św.
Musimy sobie uświadomić jak inni nas od
bierają, gdy zachowujemy się w kościele,
w tej właśnie perspektywie w sposób nie
stosowny, czyli nie czyniąc rozróżnienia
między kościołem a jakimkolwiek innym

miejscem publicznym.
Nie módlmy się również zbyt gło

śno, ani zbyt głośno nie śpiewajmy. To in
nych rozprasza. Kościół przypomina trochę
salę koncertową. Gdy wielki artysta wyko
nuje właśnie jeden z utworów Chopina, słu
chacze powstrzymują się od wydawania
wszelkich dźwięków. Zasada absolutnej ci
szy w równym stopniu obowiązuje w świą
tyni. Jeśli mamy niespodziewany,
gwałtowny i długotrwały napad kaszlu opu
śćmy kościół. Jeśli przychodzimy do niego
bardzo zaziębieni, a więc możemy się spo
dziewać, że będziemy kasłać i kichać za
trzymajmy się przy drzwiach kościoła,
by hałasować jak najmniej i nie skupiać na
sobie uwagi innych. Nie chrząkajmy głośno,
szczególnie, gdy akurat w kościele zapadła
cisza. Powstrzymajmy się od głośnego
(i widocznego dla innych) ziewania.
Nie stawiajmy parasola czy laski w taki spo
sób, by te przedmioty wciąż przewracały się
z hukiem.

Nie przechodźmy przez kościół
szczególnie w momentach ciszy w taki spo
sób, by echo roznosiło po całej świątyni stu
kot naszych obcasów.

Nie przesuwajmy z hałasem ławek czy krze
seł.

Pamiętajmy cały czas o tym, że je
steśmy w domu Bożym, w którym wszyscy
skupiają się na uczestniczeniu we Mszy św.
i modlitwie, i nasze głośne zachowania mogą
to skupienie zburzyć.

Kościół nie jest miejscem, w któ
rym prowadzimy życie towarzyskie. Na ten
temat pisze ks. A. Witkowiak stwierdzając
miedzy innymi: „Ponieważ ośrodkiem zainte
resowania w kościele jest Bóg, dlatego też
w kościele ustają takie obowiązki towarzy
skie, jak np. ukłony, witanie się. Kłanianie się
znajomym lub uśmiechanie się do nich w ko
ściele jest gorszące”. Jeszcze bardziej gor
szące są wszelkie przejawy męsko –
damskich czułości. Pary nie powinny zatem
w żadnym przypadku tulić się do siebie, doty
kać, trzymać się za ręce i w jakikolwiek inny
sposób okazywać swoje do siebie przywiąza
nie. Na to jest miejsce poza świątynią.

Nie rozglądajmy się i nie wpatrujmy
w innych szukając znajomych czy patrząc jak
inni ubrali się na te okazję. Nasze takie za
chowanie może przyciągnąć wzrok innych
lub rozproszyć.
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W sposób wyraźny i bardzo jednoznaczny cel i sens
wizytacji pasterskich biskupa w parafiach jemu podległych,
został nakreślony przez papieża bł. Jana Pawła II,
w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis.
W punkcie 46 tego dokumentu czytamy między innymi,
że wizytacja pasterska to „autentyczny czas łaski
i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu
spotkania i dialogu biskupa z wiernymi”. To czynność
apostolska ukazująca, że biskup jako głowa Kościoła
diecezjalnego jest jego fundamentem i znakiem jedności.
Ojciec Święty wskazuje, że najważniejszym elementem tej
wizyty jest spotkanie z drugim człowiekiem w duchowej
jedności, poczynając od proboszcza danej parafii i innych
kapłanów po wszystkich wiernych. Wówczas przeprowadzana
wizytacja staje się znakiem obecności Chrystusa, który
nawiedza swój lud. Jednocześnie należy zauważyć,
że podczas tego spotkania biskupa z daną wspólnotą
parafialną następuje pogłębienie kontaktów z duszpasterzami
i wiernymi oraz wspólnotami działającymi przy parafii.

Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy,
którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci
i młodzieży.Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny
życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno
gospodarczego: stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic,
spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków
gospodarczych, kancelarii parafialnej. Wizytacja parafii składa
się niejako z dwóch części: wstępnej wizytacji kanonicznej
i wizytacji pasterskiej. Wielokrotnie z wizytacją pasterską
połączony jest obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowania
młodzieży z wizytowanej parafii.

W naszej wspólnocie parafialnej, w Roku Wiary będzie
przeprowadzona wizytacja kanoniczna połączona
z udzieleniem sakramentu bierzmowania w dniu 16 czerwca br.,
której dokona ks. Biskup Stanisław Gębicki.
Niech nasze serca przepełnia Duch modlitwy w intencji tego
szczególnego spotkania, który jest szczególnym dniem Łaski.

ks. Krzysztof Kowal



Z Władziem zaczęło się od ministrantury. Chciał służyć do
Mszy świętej. – Dobrze, dobrze – ucieszył się brat Gabriel. – Ja cię na
uczę. Włóż komeżkę i chodź ze mną. Ojciec dyrektor będzie teraz od
prawiał Mszę świętą. I Władzio służył razem z bratem, potem dostał
książeczkę dla ministrantów i wyszedł uszczęśliwiony. W domu uczył
się zapamiętale: „Suscipiat Dominus sacrificium…”. Ojciec dyrektor po
chwalił go i spojrzał tak jakoś serdecznie, że Władzio Karpuć bardzo
się ucieszył. Przychodził teraz codziennie i zaprzyjaźnił się z braćmi.
A najwięcej z bratem Gabrielem, bo brat Gabriel był taki wesoły – jakby
mu było nadzwyczaj dobrze w tym klasztorze, a przecież Władzio wie
dział, że u braci jest wielka bieda. Kiedyś było zimno i brat Gabriel za
brał go do kuchni na rozgrzewkę. Brat kucharz chciał mu dać kubek
kawy i chleba, ale Władzio podziękował. Grzał sobie ręce przy piecu
i patrzył, jak bracia szykują śniadanie. Kawa była bez mleka, z sachary
ną, a chleb czarny jak święta ziemia. Aż się Władzio zdziwił. I ojciec dy
rektor je czarny chleb, chociaż bracia mówili, że jest chory. Mimo to
u braci jest wesoło.

W domu jest zupełnie inaczej. Mama ciągle narzeka, że ma
za mało pieniędzy, a tata irytuje się na wszystko. Brat Gabriel mówi mu
często o Niepokalanej. Ona jest tu Panią. Władzio pokochał szczerze
Matkę Bożą. Teraz wie, że dla Niej nawet pocierpieć przyjemnie,
bo można ofiarować to za grzeszników. Nigdy przedtem nie myślał, że
Ona jest taką dobrą, najlepszą Matką w niebie. Chciałby też dla Niej
pracować, poświęcić Jej swoje życie. Pewnego dnia brat Gabriel powie
dział, że Władzio musi sam służyć do Mszy św. On jest bardzo zajęty,
bo „babcia” się popsuła, musi ją wysmarować. Władzio otworzył oczy
szeroko, a brat Gabriel się śmieje. Tak jakoś po cichu, radośnie. – Co to
za „babcia”? – Władzio był bardzo ciekawy, ale musiał prędko iść do oł
tarza, bo ojciec Maksymilian czekał. Dopiero po Mszy świętej dowiedział
się Władzio, że to jest taka stara maszyna drukarska, którą bracia nazy
wają „babcią”. Bardzo był ciekaw tej maszyny i pewnego dnia wkręcił
się, zapewniając, że będzie pomagał. Oj, było tam pracy niemało. Jeden
brat kręcił korbą, drugi przyciskał pedał, a trzeci podkładał arkusze
i przyciskał drugi pedał. W górze na półeczce stała figurka Matki Bożej.
Wszystko tu było dla Niepokalanej: modlitwa, praca, radość i trud. Oj
ciec dyrektor też pomagał. Robił korektę, sprawdzał razem z bratem Al
bertem Olszakowskim i poprawiał błędy składu. Brat Gabriel kazał
Władziowi układać ołowiane literki. Ni to robota, ni zabawa. Nic trudne
go, ale Władzio myślał, że i takie „nic” można ofiarować Matce Bożej,

więc się bardzo starał. – Gdzie byłeś? – spytał go pewnego dnia Staś
Kazimierowicz, ministrant. – W drukarni. – Coś tam robił? – Pomagałem
braciom drukować „Rycerza Niepokalanej” – odpowiedział z dumą Wła
dek. – To my też pójdziemy. – No, to chodźcie. Był wtedy Felek Kopeć
i Zygmuś Gajewski. Wepchnęli się przez wąskie nie malowane drzwiczki
na korytarz. Ciemno było. Jakieś góry i doły pod nogami. Nie było wcale
podłogi, tylko stare, pokruszone cegły. Szli, śmiejąc się po cichu i po
szturchując. W drukarni jak zwykle wrzała praca. – Czego wy chcecie
chłopcy? – spytał brat Gabriel. – Chcemy pomagać. – Bóg was chyba
zesłał i Matka Boża – roześmiał się brat Gabriel serdecznie. – Zobaczy
my, co wy potraficie robić. Roboty było tyle, że bracia nie mogli podołać.
Pracowali do upadłego, nawet w nocy, aby pisemko było na czas, aby
więcej numerów rozesłać w świat na cześć i chwałę Niepokalanej. Brat
Albert przydzielił chłopców do składania arkuszy. Felek spinał. Wkrótce
jednak znużyła ich ta jednostajna praca. – Ja bym może pokręcił
tę „babcię” – poprosił nieśmiało Zygmuś. – No, to chodź – powiedział
wszechwładny brat Albert. I Zygmuś kręcił, a bracia pilnowali, żeby się
zanadto nie zmęczył. Chłopcy przychodzili teraz codziennie i uczyli się
sztuki drukowania.(…) Władzio Karpuć naprawdę pomagał. Jaki to zdol
ny, inteligentny chłopiec – mówił ojciec Maksymilian. – Będziemy mu
płacić za dniówkę. Rodzice jego są niezamożni, to im się przyda trochę
grosza. Władzio nie tylko pomagał. Miał wielką chęć wstąpić do zakonu.
Cóż, kiedy rodzice się nie zgodzili. – Władzio musi dla nas pracować
– powiedziała matka. Ojciec Maksymilian zawezwał ojca i próbował mu
wytłumaczyć. Nie i nie. – Władzio będzie nam pomagać materialnie, bo
nam jest ciężko. Niech idzie na czeladnika. Będzie miał w ręku chleb.
– Szkoda – powiedział ojciec Maksymilian. – Władzio ma powołanie, to
jest wola Boża. Niech się pan nie sprzeciwia. Nic nie pomogło. Władzio
przestał przychodzić do klasztoru. W pół roku później zaziębił się i za
chorował ciężko. – Mamo – prosił – niech ojciec redaktor przyjdzie
do mnie, wyspowiada mnie i namaści, bo ja jestem coraz słabszy, pew
nie umrę niedługo. Ale ojca Maksymiliana nie było wówczas w Grodnie,
więc poszedł do Władzia ojciec Maurycy, gwardian, i słuchał jego chło
pięcej spowiedzi. – Ja się zgadzam – mówił Władzio – na wszystko,
do Bóg chce. Nie boją się umierać. Wkrótce zobaczę Niepokalaną.
Chciałem Jej służyć, ale mi rodzice nie dali. A teraz odchodzę do nieba.
Kiedy ojciec Maksymilian wrócił do Grodna, Władzio już nie żył. (cdn)

Maria Kączkowska




