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5 maja 2013 r. – VI Niedziela Wielkanocna, rok C, J 14, 2329

Egoizm, rywalizacja, obmowa, wykorzystywanie drugiego – to tylko nieliczne grzechy z długiej listy zła czynionego przeciwko
przykazaniu miłości bliźniego. A Bóg doznaje chwały poprzez miłość. Jezus, który kocha Judasza do końca, wydaje swoje
życie za każdego grzesznika, jest uwielbieniem miłości Ojca. A jak my uwielbiamy Ojca? Czy te kilka punktów z długiej listy
grzechów przeciwko miłości nie są naszą powszedniością? To dlatego nasze rodziny, wspólnoty i parafie tak mizernie
świadczą o Bogu, o Jego naturze, bo tak mało jest w nas wzajemnej miłości na wzór miłości Chrystusa.
Panie Jezu, kiedy w obliczu trudności i problemów w relacjach do bliźnich pytam, co mam czynić, Ty ucz mnie
prawdziwej miłości, dawania samego siebie, jak Ty to uczyniłeś.

W każdym objawieniu się Boga słyszymy: „Nie bój się”. Bóg zawsze przychodzi z darem pokoju, którym napełnia nasze serca.
Ten pokój nie jest dziełem ludzkiej inteligencji, ale owocem przyjęcia Ducha Świętego. To dlatego mówimy, że pokój
zamieszkuje w nas. Drogą do posiadania tego pokoju jest życie nauką Jezusa. A to nie może się dokonać bez miłości. Bóg
pragnie, byśmy żyli Jego nauką, gdyż tak jak zakochanemu największy trud poniesiony dla ukochanej osoby wydaje się łatwy
i oczywisty, tak samo w nauce Bożej nie ma nic trudnego dla tego, kto kocha.
Proszę Cię, Panie, o miłosierdzie dla świata, który nękają konflikty i wojny, aby Twój pokój wypełnił nasze serca
i przemienił oblicze ziemi.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła

12 maja 2013 r. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, rok C, Łk 24, 4653

Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami. Jest zawsze
tam, gdzie jest głoszone wezwanie do nawrócenia, gdzie obwieszczane jest odpuszczenie grzechów. Każdy z nas jest
zaproszony do uczestniczenia w tej misji. Ojcowie, matki, świeccy, duchowni, wszystkim nam Bóg posyła Ducha Świętego,
byśmy mogli świadczyć o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie. A świadek to przede wszystkim ten, który jest pewien
tego, co mówi. Jezus potrzebuje każdego z nas na świadka miłości Boga.
Panie Jezu, wstępując do nieba, nie przestajesz być obecny w naszym życiu. Daj mi oczy widzące Cię, daj mi
serce pełne miłości do Ciebie, daj mi Ducha, bym całym moim życiem mógł głosić Dobrą Nowinę.
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W kalendarzu liturgicznym znajdujemy wspomnienia
Świętych, którzy swą postawą są dla nas wzorem do naślado
wania swym męstwem w przeżywanej wierze. To wzory z Nieba
dla wszystkich tych, którym na sercu leży odnowa moralna i któ
rzy bezwarunkowo poświęcają się jej szerzeniu.
Św. Katarzyna ze Sieny

Urodzona w Sienie w 1347 r., od
wczesnego dzieciństwa była obdarzona
niezwykłymi łaskami, które pozwoliły jej ry
chło wejść na duchową drogę wytyczoną
przez św. Dominika wiodącą do doskonało
ści dzięki modlitwie, ascezie i dziełom miło
sierdzia. Miała dwadzieścia lat, gdy
Chrystus objawił jej przez mistyczny sym
bol pierścienia małżeńskiego, że darzy ją szczególną miłością.
Było to zwieńczeniem głębokiego osobistego zjednoczenia, któ
re dojrzewało w ukryciu i kontemplacji, co prawda nie w murach
klasztoru, ale dzięki nieustannemu przebywaniu w owej ducho
wej siedzibie, którą święta nazywała często «celą wewnętrzną».
Milczenie panujące w tej celi pozwalało jej posłusznie przyjmo
wać Boże natchnienia, ale rychło dało też początek niezwykłej
aktywności apostolskiej. Wiele osób, w tym także duchowni,
tworzyło krąg jej uczniów, uznając jej dar duchowego macie
rzyństwa. Listy Katarzyny docierały do różnych części Włoch
i do całej Europy. Młoda sienenka potrafiła bowiem z głęboką
znajomością rzeczy i bardzo żywym językiem mówić o najistot
niejszych problemach kościelnych i społecznych swojej epoki.
Katarzyna niestrudzenie dążyła do rozwiązania licznych konflik
tów, nękających społeczeństwo jej epoki. Z tą pokojową kampa
nią docierała do władców Europy. Znamienne było jej
wystąpienie na rzecz pojednania Florencji z papieżem. Ukazując
zwaśnionym stronom «Chrystusa ukrzyżowanego i słodką Mary
ję», Katarzyna dowodziła, że w społeczeństwie kierującym się
wartościami chrześcijańskimi, żaden przedmiot sporu nie jest na
tyle poważny, aby wolno było stawiać prawo siły ponad racjami
rozumu.
Królom przypominała, że nie wolno im rządzić tak, jak gdyby
państwo było ich «własnością»: świadomi, że będą musieli zdać
sprawę przed Bogiem ze swoich rządów, władcy winni raczej
zabiegać o zachowanie «świętej i prawdziwej sprawiedliwości»
i stawać się «ojcami ubogich''. Sprawowanie władzy nie może
być bowiem oderwane od praktyki miłosierdzia, które stanowi
samo sedno życia osobistego i władzy politycznej.
Z taką samą mocą Katarzyna zwracała się do duchownych
wszystkich stopni, aby domagać się jak najściślejszego prze

strzegania zasad w życiu i w posłudze pasterskiej. Równie gorli
wie Katarzyna zabiegała o usunięcie podziałów, jakie pojawiły się
po wyborze kolejnego papieża, następcy zmarłego Grzegorza XI:
także w tym przypadku powoływała się z pasją na bezwarunko
wą konieczność zachowania komunii. To był najwyższy ideał,
którym kierowała się przez całe życie, oddając się bez reszty
służbie Kościołowi. Sama dała o tym świadectwo na łożu śmierci
w obecności swoich duchowych synów: «Zachowajcie przekona
nie, że oddałam życie dla świętego Kościoła» Trzydziestotrzylet
nie życie św. Katarzyny ze Sieny było tak różnorodne, owocne
i wielowymiarowe, że po tylu wiekach źródło jej duchowości po
zostaje niewyczerpane i bije wciąż życiodajnym światłem, mocą,
mądrością i pięknem, które wciąż zachwycają i inspirują kolejne
pokolenia tak duchownych, jak i świeckich.
Czego Katarzyna uczy nas dzisiaj?
Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor Kościoła, patronka
Europy. Nie umiała pisać, a została doktorem Kościoła. Surowy
inkwizytor po jej przesłuchaniu sprzedał wszystko, co miał, i roz
dał ubogim. Gdy wpadała w ekstazy, siostry widziały ją otoczoną
płomieniami. Jej główne zasługi to: wprowadzanie pokoju między
nienawidzącymi się rodzinami w Sienie i w innych miastach,
wprowadzanie pokoju między państwem kościelnym a Florencją
i innymi państwami, sprowadzenie papieża z niewoli awiniońskiej
do Rzymu, początek reformy Kościoła.
Św. Stanisław

Św. Stanisław ze Szczepanowa
(ur. ok. 1030 w Szczepanowie, zm. 11
kwietnia 1079 w Krakowie) – polski du
chowny katolicki, biskup krakowski, mę
czennik, uznany przez Kościół katolicki
za świętego patrona Polski.
Trudno powiedzieć dlaczego, ale dla wie
lu św. Stanisław jest znany przede wszystkim jako ten, który roz
pętał konflikt z królem i z tego powodu stracił życie. Działanie to
wielokrotnie było tematem dla dyskusji na temat rozdziału władzy
państwowej i Kościoła, jak to było naprawdę i kto miał rację. Wy
daje się jednak, że dla nas, katolików najistotniejsza powinna być
motywacja czynów tego świętego. Jak wskazują źródła, Stani
sław ze Szczepanowa (koło Bochni) był jedynym synem Wieli
sława i Bogny. Przyszedł na świat po trzydziestu latach
małżeństwa. Nic więc dziwnego, że szczęśliwi i wdzięczni
Opatrzności rodzice, postanowili poświęcić syna Bogu. Dlatego
też młody Stanisław odebrał bardzo staranne wykształcenie, naj
pierw w gnieźnieńskiej szkole katedralnej, potem aż we Francji.
Po powrocie do Polski, doskonale wykształcony kapłan szybko
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znalazł uznanie zarówno w oczach wiernych, jak i hierarchii ko
ścielnej. Zasłynął jako kaznodzieja i niestrudzony misjonarz Ma
łopolski. Pełnił różne funkcje jako współpracownik biskupa
krakowskiego Lamberta i pracował w kancelarii panującego. Co
prawda w tym czasie obowiązki kapelanów sprawowali zwykle
cudzoziemcy, ale za panowania Bolesława Śmiałego ten stan
rzeczy uległ zmianie. Stanisław ze Szczepanowa zarówno pod
względem wykształcenia, jak i siły wiary był doskonale przygoto
wany do pełnienia takich funkcji. Nic zatem dziwnego, że po
śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem diecezji. Nowy
biskup, światły i pobożny stał się doradcą księcia. Historycy
uważają, że okres posługi biskupiej Stanisława należy do naj
świetniejszych za panowania Piastów. To jemu zawdzięczać na
leży sprowadzenie do Polski legatów rzymskich i organizację (od
nowa) metropolii gnieźnieńskiej (było to jednym z warunków do
pełnienia koronacji). Biskup Stanisław podjął wiele skutecznych
działań, by w 1075 roku doszła do skutku koronacja Bolesława
Śmiałego. Wspierał także powstawanie nowych i umacnianie już
istniejących klasztorów benedyktyńskich, które stanowiły bardzo
prężne ośrodki ewangelizacyjne.
Był nie tylko hierarchą kościelnym, ale przede wszystkim dusz
pasterzem. Leżało mu na sercu szerzenie i umacnianie wiary
chrześcijańskie) w narodzie polskim. Nawoływał do przestrzega
nia Bożych przykazań, do życia według zasad religijnych i mo
ralnych, które zostawił nam Chrystus. Dla tych właśnie ideałów
nie wahał się wytykać przywar nawet samemu królowi. Gdy to
nie pomogło, Stanisław sięgnął po ekskomunikę. Zdało się to na
tyle, że gdy biskup stanął w obronie zbyt surowo karanych
członków spisku, król potraktował go jak najzwyklejszego podda
nego i zamordował bez sądu, w kościele na Skałce. Stanisław
pełnił swoją posługę heroicznie, przyjął śmierć z pobudek religij
nych i został męczennikiem. Straszliwy czyn królewski nie pozo
stał bez echa, wzbudził w całym kraju takie oburzenie,
że Bolesław Śmiały już w kilka miesięcy później musiał schronić
się na Węgrzech. Opinia świętości, którą cieszył się zamordowa
ny biskup sprawiła, że już w 1088 roku nastąpiło uroczyste prze
niesienie doczesnych szczątków męczennika do krakowskiej
katedry. Uroczystości kanonizacyjne odbyty się w bazylice św.
Franciszka z Asyżu 17 września 1253 roku. Do grona świętych
włączył polskiego biskupa papież Innocenty IV. Natomiast 8 ma
ja 1254 roku nastąpiło podniesienie relikwii męczennika w Kra
kowie i ogłoszenie kanonizacji w Polsce. Święty Stanisław
biskup i męczennik obwołany został patronem Polski. Jest nie
strudzonym Przyjacielem z Nieba wszystkich tych, którym na
sercu leży odnowa moralna i religijna narodu polskiego i którzy
bezwarunkowo poświęcają się jej szerzeniu.
Do św. Stanisława, wierni z całej Ojczyzny zwra
cają się słowami: „Święty Stanisławie Biskupie
i Męczenniku, módl się za nami, abyśmy się sta
wali świadkami wiary i polskości.”

Święty Andrzej Bobola
„Życie Andrzeja Boboli jaśniało

blaskiem prawdziwej wiary. Jej moc, mają
ca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała się
i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go
szczególnie i uczyniła niezłomnym w obli
czu męczeństwa" – tak napisał o nim
papież Pius XII w swojej encyklice. Dalej
w papieskim dokumencie czytamy: "Sprawiedliwy z wiary żyć bę
dzie''. Wymownym tego dowodem jest życie świętego Andrzeja.
Z głębi duszy przyjmował wszystko, co Kościół katolicki naucza
i każe czynić, i całym sercem do tego się przykładał. Usilnie wy
rabiał w sobie chrześcijańską postawę i cnoty.

Św. Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku.
Był jezuitą. Pełnił obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji
Mariańskiej w Wilnie, następnie został wędrownym misjonarzem
i utwierdzał wiarę ludu w tych trudnych dla Kościoła katolickiego
czasach. „Jestem kapłanem katolickim, urodziłem się w katolic
kiej wierze i w tej wierze chcę umrzeć, albowiem prawdziwa wia
ra prowadzi do zbawienia. Przyjmując moją wiarę poznacie
prawdziwego Boga i ocalicie wasze dusze" – tłumaczył Kozakom.
Zginął w roku 1657 śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu,
zamęczony z nienawiści do katolicyzmu przez zbrojną grupę Ko
zaków. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które
zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo
przez niego złożone zalicza się do najszlachetniejszych wśród
tych, które sławi Kościół. Św. Andrzej został kanonizowany w ro
ku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele Ojców Jezuitów w War
szawie.

Dzisiaj również religia katolicka jest w świecie wysta
wiona na ciężką próbę i ze wszelkich sił trzeba jej strzec, głosić ją
i szerzyć. Wiele tu trzeba przezwyciężyć trudności , bo chrześci
janin ma być niezachwiany w działaniu i w przeciwnościach.
Ale jeżeli istotnie chcemy mężnie dążyć do doskonałości chrze
ścijańskiej, wiedzmy, że i ona jest swoistym męczeństwem.
Bo nie tylko przez rozlanie krwi dajemy Bogu dowód naszej wia
ry, ale i przeciwstawiając się powabom grzechu i oddając się cał
kowicie i wielkodusznie Temu, który jest naszym Stwórcąi
Zbawcą, a który będzie kiedyś w niebie naszą nieprzemijającą ra
dością.
Niech więc będzie nam przykładem męstwo Andrzeja Boboli.
Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary, zachowajmy jąi
brońmy z całą mocą. Niech i nam się udziela jego gorliwość apo
stolska i niech każdy według swoich sił i możliwości przyczynia
się do umocnienia i szerzenia królestwa Chrystusowego na zie
mi.

Na podstawie
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

opracowała A. Kluska
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Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się
uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do
nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie"
pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach
Apostolskich (Dz 1, 911). Ewangeliści piszą o tym fakcie
niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek
wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został
wzięty do nieba" (Dz 16, 19). Jan wzmiankuje w formie
przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra
Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła
początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie
odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy
Zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 45). Po powrocie do
Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).
Przygotowanie

Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na
długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost
zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje
nawet konieczność swego odejścia: Jezus, widząc, że nadeszła
Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy
swoich na świecie, do końca ich umiłował... wiedząc, że...
od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3)
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,

to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem
(J 14, 23). Znacie drogę dokąd Ja idę... Jeszcze chwila, a świat
nie będzie Mnie oglądał... Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przychodzę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca (J 4, 19. 28)
Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie:
"Dokąd idziesz?". Ale przecież to wam powiedziałem, smutek
napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne
jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie
przyjdzie do was... A jeżeli odejdę, poślę Go do was...
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam
świat i idę do Ojca (J 16, 57. 28)

Uroczystość Wniebowstąpienia łączył pierwotny
Kościół z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.
Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w. O tym
święcie pisze Æteria w swoim pamiętniku. Potwierdza je św.
Augustyn (+ 430), gdy pisze: „Dzień dzisiejszy świętują na całym
świecie”. Św. Leon I Wielki (+ 461) poświęca tej tajemnicy dwa
kazania. Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim
przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania
liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha
Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do Ducha

Świętego. Z ołtarza zabiera się
figurę Chrystusa
Zmartwychwstałego; pozostają
natomiast paschał i krzyż
z przewieszoną czerwoną stułą.
Dni Krzyżowe

Św. Mamert, biskup
Vienne, kiedy ok. roku 450
nawiedziły Francję klęski
żywiołowe, polecił odprawiać
procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim
(poniedziałek, wtorek, środa). Synod w Orleanie zatwierdził ten
zwyczaj dla Francji w roku 511. Zwyczaj ten przyjął się w całym
chrześcijaństwie. Właśnie bowiem wtedy w Europie jest wiosna
w całej pełni, a wiosenne burze, deszcze, posucha mogą
zniszczyć cały dobytek i spowodować głód. W Polsce procesje
urządza się do krzyży przydrożnych. Stąd nazwa Dni Krzyżowe.

Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią
następujące słowa św. Leona I Wielkiego:
„Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa

Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako
świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty,
przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia,
aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara
nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia
Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura
rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące
godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się
wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa  bowiem Syn Boży
ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest
równocześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem pochodzi
z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy
umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki
łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak
bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości
niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem
po prawicy Ojca umieszcza”.
Wywyższenie

Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji
Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg
Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też
poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: "Ten Jezus, wzięty
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla
ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu
wszystko, by zgromadzić wszystkich i wszystko w Kościele.
Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym
wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem
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Niebawem maj, najpiękniejszy z miesięcy, bo to
miesiąc pierwszych kwiatów i świeżej zieleni. Wszystko w nim
umajone, pachnące, świeże. Ten właśnie miesiąc oddaliśmy
Matce Bożej  Najświętszej Maryi Pannie, Oblubienicy św.
Józefa. Jest Ona obecna u zarania naszego Odkupienia.
Przez Nią przyszedł do nas Chrystus, by za Jej
pośrednictwem zlać na nas potrzebne łaski. Najświętsza
Maryja Panna wyzwala nas od niezliczonych
niebezpieczeństw, których sami nie potrafilibyśmy uniknąć.
Ona ofiarowuje nam wszystko, co „zachowała w swoim
sercu” .

W Niej ludzkość znalazła pierwszą oznakę nadziei,
tu odzyskuje ją każdy mężczyzna i kobieta, każde dziecko,
każdy młodzieniec i dziewczyna. Zwracamy się do Niej, kiedy
czujemy się zagubieni, kiedy chcemy wyprostować kierunek
życia. Ona jest „pewną nadzieją zbawienia”, która przyświeca
pośród trudności życiowych. Zwracamy się do Niej wówczas,
gdy gaśnie wiara w naszych sercach.

Gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy
grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze
nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce
w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu
i Krakowie, a od 1852 r.  uroczyście w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo
popularne i znane w całym kraju.

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest
Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć
Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty
i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska
powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji,
a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę
„Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we

Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana
i odmawiana.

Jedną z miejscowości, która zasłynęła
z powodu objawień Najświętszej Maryi Panny, które do tej
pory jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie
uznane przez władzę kościelną jest Gietrzwałd, który zasłynął
w roku 1877 kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na
przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm
dziewczynkom: Barbarze Samulowskiej i Justynie
Szafryńskiej. Obie pochodziły z niezamożnych rodzin. Maryja
przemawiała do nich po polsku, co wywołało poruszenie, jako
że język polski był wówczas w Prusach zakazany. Na
zapytanie dziewczynek: „Kto Ty jesteś?” odpowiedziała:
„Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”.
Dziewczynki zadawały różne pytania, min.
„czy osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce
otrzymają kapłanów?”. W odpowiedzi usłyszały:
„Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół
nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają
kapłanów!”. Odpowiedzi Matki Bożej przyniosły w czasie
prześladowań pocieszenie Polakom, a wypełnienie Jej słów
sprawiło, że Polacy ze wszystkich dzielnic gromadnie zaczęli
nawiedzać Gietrzwałd.
Od czasu objawienia do Sanktuarium Maryjnego
w Gietrzwałdzie co roku przybywają liczne rzesze
pielgrzymów (łącznie nawet około 1 miliona rocznie).

Ks. Przemysław Duczmański
Informacje o objawieniach w Gietrzwałdzie

na podstawie:
www.gietrzwałd.3c.pl/historia

i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej.
Nasza wiara i nadzieja chrześcijan zostają dzisiaj umocnione
i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by
rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową
przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia,
"przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy
jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom.
Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale
wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie
rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je
w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia
obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest

więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego.
Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie,
aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich
uwielbione ciała.

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia
"wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą wstąpił
na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas
wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy
o "wniebowzięciu".

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/



Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata
dr Dariusza Kalińskiego w Bazylice Mniejszej
w Zduńskiej Woli.

Podczas koncelebry będzie można podjąć duchową adopcję
dziecka poczętego.

Formowanie się marszu, ustawienie pocztów
sztandarowych, orkiestry, scholii parafialnej, szkół,
grupy teatralnej „Cultus” (św. Rodzina w otoczeniu
żołnierzy rzymskich), Rodzin oraz przedstawicieli

innych wspólnot, organizacji i stowarzyszeń.
Powitanie uczestników marszu.

„Rodzina  Rodzicielstwo  Macierzyństwo”
w kontekście artykułu 18’Konstytucji RP i innych;

Przemarsz uczestników ul. Kościelną, Łaską
do pomnika Jana Pawła II przy Al. Kościuszki;

„Rodzina w nauczaniu bł. Jana Pawła II”
w oparciu Encyklikę „Evangelium Vitae” i nauczanie
papieża; Przemarsz dalej ul. Łaską, ul. Osmolińską,
ul. Zieloną na teren parafii pod wezwaniem
św. Pawła Apostoła;

„Rodzina w nauczaniu ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego i Walentego
Majdańskiego”;

Piknik Rodzinny pełen różnych niespodzianek
i atrakcji na placu parafii pod wezwaniem św. Pawła
Apostoła;
Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu Plastycznego Marszu dla
Życia i Rodziny’ 2013 na baner reklamowy pod hasłem:
„Życie ludzkie najwyższą wartością”, wręczenie dyplomów
i nagród (szczegóły konkursu na w/w stronie);

Występ zespołu „Medium” .
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Serdecznie zapraszamy do udziału w Marszu dla
Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, który odbędzie się 26 maja
2013 r. W tym szczególnym dniu, bo w Dniu Matki, będziemy
maszerować ulicami naszego miasta, aby dziękować za dar
naszego życia, ale i upominać się o prawa dzieci
nienarodzonych, którym nie dano tej szansy ze względu na
ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia.

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę polskim
władzom na aktualną kondycję polskich rodzin i złą sytuację
demograficzną naszego kraju. Obecnie pod względem
dzietności Polska znajduje się na 211 miejscu wśród 222
państw, w których taka statystyka jest prowadzona. Prognozy
wskazują, iż za 40 lat będzie nas 32 zamiast 38 i pół miliona.
Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na wiele czynników
stanowiących o naszym codziennym życiu rodzinnym
i społecznym. W związku z powyższym hasło jakie zostało
obrane dla tegorocznych Marszów to „Kierunek: Rodzina”.

Marsze dla Życia i Rodziny odbywają się od 2012
roku w kilkudziesięciu miastach na terenie całej Polski.
Organizatorem całego przedsięwzięcia jest grupa
wolontariuszy, która założyła Komitet Organizacyjny Marszu
dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli.

Marsz rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 16.00
w Bazylice Mniejszej (ul. Kościelna 20). Podczas koncelebry
będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Przemaszerujemy ulicami Zduńskiej Woli, aż do parafii pod
wezwaniem św. Pawła Apostoła (ul. Zielona 49 a), gdzie na
placu tejże parafii około godziny 18.20 odbędzie się
uroczysty piknik.

Już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
http://zycieirodzinazdw.cba.pl/, a także do czynnego
włączenia się w pomoc przy obsłudze Marszu dla Życia
i Rodziny. W sprawie pytań prosimy pisać na adres:
marszzdw@gmail.com Naszą inicjatywę można wesprzeć
również materialnie, wpłacając dowolną sumę. Numer
rachunku bankowego podajemy poniżej: 34 1240 3305
1111 0010 2403 7544 z dopiskiem w tytule
Marsz dla Życia i Rodziny. Już dziś z całego serca
dziękujemy za okazane wsparcie.
Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny
Marszu dla Życia i Rodziny

w Zduńskiej Woli



Na podstawie książki Stanisława Krajskiego „SAVOIRE VIVREW KOŚCIELE – podręcznik dla świeckich” i portalu : www.wiara.pl
CHRZTY, PIERWSZA KOMUNIAŚWIĘTA, BIERZMOWANIE, ŚLUBYW najbliższych dniach czeka naswiele wydarzeń związanych z uroczystościamirodzinnymi. Warto pamiętać o sprawachzwiązanych z savoir vivre.1. UbiórChodzi tu przede wszystkim o ubiór kobiet.Przychodzą często do Kościoła na takieuroczystości w stroju mającym być ich ozdobąna przyjęciu, które będzie miało miejscepóźniej. Stroje takie są zwykle eleganckiei wyszukane, ale nie zawsze stosownew świątyni, bo np. prześwitujące, odsłaniającenadmiernie nogi, plecy, ramiona czy dekolt.Jak uczy savoir vivre strój musi byćstosowny do miejsca. Nie można ubrać się napogrzeb tak jak na wesele i na wesele tak jakna pogrzeb.Do kościoła wchodzimy zatem tylkow stroju, który jest stosowny w tym miejscu.Kobieta udająca się po chrzcie czy ślubie, nazwiązane z nim przyjęcie ma tu trzy wyjścia:1. ubrać się w taki strój, aby był odpowiedni

i do kościoła i na przyjęcie;2. do kościoła ubrać się w strój stosownydo niego, a po wyjściu z niego przebrać sięw strój przeznaczony na przyjęcie;3. zniwelować niestosowne w kościeleelementy stroju przeznaczonego na przyjęcienarzucając na siebie płaszcz, zakrywającodkryte plecy, ramiona, dekolt dużą ozdobnąchustą itp. Kobiety wkraczające do kościoław ubiorze przeznaczonym na przyjęciepowinny też pamiętać o tym, że buty, któremają na nogach mogą dawać w kościeleniespodziewane efekty. Pantofelki na wysokimobcasie mogą głośno stukać o posadzkęi rozpraszać uwagę wiernych szczególniewtedy, gdy przemieszcza się przez świątynięw momentach ciszy.2.Negatywne zachowaniaChrzest, bierzmowanie, PierwszaKomunia Święta naszego dziecka, ślub osóbnajbliższych to momenty, które często bardzoprzeżywamy emocjonalnie, niekiedy takbardzo, że zapominamy o wszystkim, równieżo dobrym wychowaniu.Nigdy nie zapominajmy,że jesteśmy w tym momencie w kościelew trakcie Mszy św., o tym, że są tutaj inniwierni. Nie kręćmy się po kościele, nie

komentujmy głośno ( ani półgłosem, a nawetszeptem) uroczystości (będzie na to czasw domu), nie rozmawiajmy, nie zasłaniajmywidoku ołtarza innym. Zachowujmy umiarrobiąc zdjęcia fotograficzne. Zapytajmy sięwcześniej gospodarza świątyni proboszcza, jakto robić, by nie zakłócać Mszy św., nierozpraszać księdza odprawiającego i wiernych.3.Nasi goście w kościeleWreszcie pamiętajmy o tym,że odpowiadamy za naszych gości rodzinęi znajomych, których zaprosiliśmy na tęuroczystość. Mogą wśród nich być niewierzącyw tym również tacy, którzy nie zetknęli sięw ogóle z katolicyzmem (np. gościez zagranicy) czy osoby, które bardzo dawno niebyły już w kościele, a zatem ludzie, którzy niewiedzą lub nie pamiętają o tym, jak należy sięw nim zachowywać. Przed Mszą św., w sposóboczywiście delikatny i taktowny, poinstruujmyich o tym, jak powinni się zachowywać,wyjaśnijmy im, ewentualnie, podstawowewydarzenia i pojęcia, ukażmy im przedewszystkim w jak bardzo dla nas ważnymi świętym wydarzeniu uczestniczą. W czasieMszy św. bądźmy przy nich i czuwajmy, byprzestrzegali norm obowiązujących w kościele.
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Zduńska Wola, Ośrodek Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbe, ul. Kościelna 20
4 maja 2013 r.
18.45

doktorat uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w 1981 roku.
Pracownik dydaktyczny Politechniki Krakowskiej (1971–2011), redaktor: Tygodnika Rodzin Katolickich “Źródło”, Dwutygodnika
Młodzieży Katolickiej “Nasza Droga”, Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Wychowawca”, “Służby Życiu. Zeszytów
Problemowych” (red. naczelny)
Autor ponad 40 publikacji naukowotechnicznych oraz licznych artykułów z dziedziny ochrony życia dziecka poczętego, organizator
seminariów naukowych, uczestnik wielu konferencji naukowych oraz międzynarodowych kongresów, współorganizator dwóch
Nar¬o¬dowych Marszy w Obronie Życia oraz II Światowego Modlitewnego Kongresu dla Życia Łagiewniki 2007.



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

Było to 1 kwietnia 1656 roku. W Katedrze lwowskiejprzed ołtarzem Najświętszej Maryi Panny klęczy król JanKazimierz i w otoczeniu duchowieństwa, senatorów,szlachty i wieśniaków i całego narodu składaślubowanie.(…) Powszechne „amen, amen, amen” całegoludu przypieczętowało te śluby. Obecny przy tym nuncjuszpapieski Piotr Vidoni odmówił głośno litanię loretańską,dodając przy końcu na prośbę króla: „Królowo Polski, módlsię za nami”.Po odzyskaniu wolności Episkopat Polski zwracasię do Ojca św. z prośbą o ustanowienie w dniu 3 majaświęta Królowej Korony Polskiej, wykonując ślub króla, „abyrocznica w państwie odprawiała się solennie aż doskończenia świata”. Ojciec św. przychylił się do tej prośbydnia 12 października 1923 roku.Święto więc 3 maja to już nie tylko obchódprzypominający nam konstytucję, ale uroczystość naszejKrólowej, która w szczególny sposób okazuje miłość dlaswej Rzeczypospolitej. Serce każdego Polaka zabije w tymdniu radośniej i złoży hołd – Królowej.(…)My jednak, Rycerze i Rycerki Niepokalanej, nieograniczymy się do naszej Ojczyzny, ale nie szczędzimy

modłów i wysiłków, by Ona, Niepokalana, stała się jaknajprędzej Królową całego świata i każdej duszyz osobna(…), by każde bez żadnego wyjątku, każde sercemiłością ku Niej biło, bo Ona najłatwiej i najprędzej połączyserca biednych ziemian z gorejącym Sercem Zbawcy Boga.
Miłość Boga to jedyne źródło prawdziwej szczerejmiłości bliźniego. Znikną wtedy walki klas, a ludzkość zbliżysię, o ile to jest na tym świecie możliwe, do szczęścia,przedsmaku tego, do czego naturalnie już każdy z nas dąży,tj. do szczęścia bez granic – w Bogu, w niebie.

Rycerz Niepokalanej
Grodno, przed majem 1925

Majowe wolne dni… Dla wielu okazja, bywiosenny czas wykorzystać na odpoczynek i relaks.Święty Maksymilian przypomina, że wszędzie gdziesię udamy, nie przestajemy być Polakami, a tym bardziejchrześcijanami. Dlatego, gdziekolwiek byśmy byli, nie wolnonam zapomnieć z jakiego powodu mamy te wolne dni.
Małgorzata Kamińska

,

•




