
9 CZERWCA  20 LIPCA 2013 R. • PISMO PARAFII PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ZDUŃSKIEJ WOLI

9 czerwca 2013 r. – X NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C, Łk 7, 1117

16 czerwca 2013 r. – XI NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C, Łk 7, 36  8, 3

Opisane w Ewangeliach uzdrowienia nie są wyłącznie odpowiedzią na ludzkie prośby. Wskrzeszenie młodzieńca z Nain dokonuje się
całkowicie z inicjatywy Jezusa. Nikt Go nie prosi, nikt się nie wstawia za cierpiącą matką, ale to Jezus sam dostrzega cierpienie,
któremu zaradza. W kontekście tego opowiadania św. Łukasz używa tytułu „Pan”, czym podkreśla boski autorytet Jezusa. Dla cierpiącej
kobiety źródłem pocieszenia jest nie tyle wskrzeszenie, ale osoba Boga, który pochyla się nad jej cierpieniem. To wskrzeszenie
zapowiada to, co Bóg uczyni wobec swego Syna, kiedy ten zostanie zabity na krzyżu. Wskrzeszając go z martwych, odda go wdowie,
która w Ewangeliach jest symbolem Kościoła.

Kiedy cierpienie współczesnego świata staje się dla wielu okazją, aby zaprzeczać Twej obecności, Panie, Ty bądź moim
pocieszycielem, daj mi pewność, że zanim wydam okrzyk bólu, Ty już widzisz moje cierpienie.

Jezus dokonuje ważnej konfrontacji dwóch rzeczywistości, które przez całą historię Kościoła będą w nieustannym napięciu. Czy wiara
w Jezusa wyraża się skrupulatnym wypełnianiem wszystkich przykazań i przepisów, czy też wystarczy sama miłość? Rozważana
Ewangelia jednoznacznie ukazuje fałsz tak postawionego pytania o sedno wiary. Otóż prawo zostało wypełnione przez grzesznicę,
która ukochała Jezusa. W sposób spontaniczny i bez wysiłku. To, co było problemem dla faryzeusza, zostało z łatwością wykonane
przez tę, która odczuła miłość, doświadczyła jej ze strony Jezusa oraz odpowiedziała na nią.
Świadom jestem bycia Twoim dłużnikiem, Panie, nie pozwól, bym umniejszał mój dług, lecz daj mi pewność Twego
przebaczenia, abym mógł przebywać zawsze w Twej obecności.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła
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Koncentrując się na treści Piotrowego wyznania wiary, możemy nie dostrzec jego pedagogicznego wymiaru. Pierwszym etapem jest
odkrywanie opinii innych na temat Jezusa. Drugi etap to pytanie o wewnętrzne przekonania uczniów, a ostatni – wyjaśnienie prawdziwej
natury misji Mesjasza. Ten schemat uczy nas, jak ma wyglądać nasze wyznanie wiary. Nie może być ono powtarzaniem opinii tłumów,
ale nie może być także nieświadome tego, co mówią inni. Nie może też pozostawać wyłącznie osobistym, subiektywnym przekonaniem,
ale musi prowadzić do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.
Ty, Panie, także mnie posyłasz, abym był Twoim świadkiem. Za św. Pawłem powtarzam więc: „Obym nie chlubił się
niczym innym, jak tylko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14).
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Święty szczególnie nam bliski,
najczęściej, gdy czegoś szukamy. Warto
dowiedzieć się czegoś więcej o Świętym,
który tak często pomaga nam
w codziennych potrzebach…

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15
a 20 rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych Św. Augustyna,
którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Tam był dwa lata,
po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok
Lizbony, było drugim ośrodkiem życia religijnego
i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne
i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu
franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. Z tej
okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św. Franciszka
z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się
przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand
zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary,
postanowił udać się do Afryki, by w Maroko oddać swoje życie dla
Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował
śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu
Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego statek na Sycylię.
W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego
zakonu. Antoni udał się tam i spotkał ze
św. Franciszkiem. Po skończonej kapitule udał się do eremu
w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas wykorzystał na pogłębienie życia
wewnętrznego i studiowanie Pisma świętego. Równocześnie
udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej.
Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św.
Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu. Odtąd
Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia
i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język,
postawa ascetyczna, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy
nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż
żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W południowej Francji,
z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów).
Kiedy powrócił do Italii, został wybrany ministrem (prowincjałem)
Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. Gdy
w roku 1228 udał się do Rzymu, papież Grzegorz IX zaprosił go
z okolicznościowym kazaniem, które wywarło na papieżu tak silne
wrażenie, że nazwałAntoniego "Arką Testamentu". Papież polecił mu
wówczas, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy

przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał
Kazania na święta i wygłosił tam kazania wielkopostne. Po powrocie
do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany
z okrucieństw i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza
i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża.
Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża
własne życie, miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę.
Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.

Obdarzony wielu charyzmatami  miał dar bilokacji, czytania
w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie
w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej Antoni zrzekł się
urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy.
Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając
z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie
O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku,
oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat. Jego pogrzeb był wielką
manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej.
W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył
go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały
rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego.
Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień
z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym
słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki
wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym
świecie bardzo szybko. W 1946 r. Pius XII ogłosił go doktorem
Kościoła.
Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: franciszkanów,
antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu;
dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich,
podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych.
Jego przepowiadanie, pisma, a nade wszystko świętość życia
dostarczają także dzisiejszemu człowiekowi bardzo wyrazistych
wskazówek i bodźców do działania, jakiego wymaga nowa
ewangelizacja. Tak jak w jego epoce, również dzisiaj potrzebna jest
odnowiona katecheza oparta na słowie Bożym, zwłaszcza na
Ewangelii, aby świat chrześcijański znów zrozumiał, jak wielkim
skarbem jest Objawienie i Wiara. Wspólnota wierzących musi wciąż
na nowo uświadamiać sobie wieczną aktualność Ewangelii, uznając,
że jej przepowiadanie dzisiaj — podobnie jak przepowiadanie św.
Antoniego — ukazuje nam Słowo Wcielone jako postać autentyczną,
aktualną i bliską naszej historii, bogatą w łaskę i zdolną wzbudzić
w sercach obfitość nadprzyrodzonej miłości.
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Święty Antoni radził: „Kiedy głosisz Chrystusa, rozpuszcza On twarde
serca; gdy wzywasz Go, osładzasz gorzkie pokusy; gdy myślisz
o Nim, rozjaśnia ci się serce; kiedy Go czytasz, nasyca On twój
umysł”. Gdy prosisz o wstawiennictwo św. Antoniego przed Bogiem
przypomnij sobie jego radę: „A zatem proszę was, niechaj zamilkną
słowa, a odezwą się czyny. U nas tym czasem pełno słów, ale
czynów prawdziwe pustkowie (...) Mowa zaś jest skuteczna
wówczas, kiedy przemawiają czyny’’.

Każdego dnia na świat przychodzi wiele dzieci. Ale nie każde jest
zapowiadane przez anioła. Wielu ludzi świętuje swoje urodziny. Ale
nie wszystkie są wspominane przez dwadzieścia wieków.
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle,
co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana
Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 580). Jego narodzenie z wcześniej
bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował
Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan
okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 817). Przyszedł na świat w sześć
miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Takiemu człowiekowi Bóg
powierzył misję wskazania na Jezusa jako na Oczekiwanego. Spełnił
to nad Jordanem, gdy wśród tłumu grzeszników rozpoznał Świętego.
Wzbraniając się, spełnił swą powinność: obmył Jezusa wodą pokuty.
Na tę chwilę przygotował go Bóg. A Jan został tej chwili wierny, tak
jak zawsze był wierny dobru. Tę wierność przypłacił życiem. Jako
Głos do końca był wierny Słowu. Jako człowiek zasłużył na jedyną
w swoim rodzaju pochwałę z ust Jezusa: „Między narodzonymi
z niewiast nie ma większego od Jana” (Łk 7,28). Wielki powołaniem,
wielki wiernością, wielki dobrocią Prorok znad Jordanu. Zniknął
w blasku Jezusa — ale do tego został powołany, aby Jezus wzrastał,
a on sam się umniejszał (J 3,30).

Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się
przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin.
U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich
śmierci jako dzień ich narodzin dla nieba. Aż trudno sobie wyobrazić,
ale w swojej ojczyźnie przez dłuższy czas, żyjąc w tym samym czasie
co Chrystus, Jan Chrzciciel był postacią bardziej znaną, i nie było mu
łatwo przekonać swoich uczniów, że „nie jest godny rozwiązać
sandałów na nogach” Temu, który przyjdzie po nim. Wielkim

szacunkiem darzyli Jana nawet jego adwersarze, jak na przykład król
Herod. Aby zasłużyć na szacunek ze strony swoich wrogów, trzeba
być człowiekiem nieprzeciętnej wielkości.
Śmierć św. Jana rozpatrywana od strony ludzkiej była nieracjonalna.
Wielki prorok zostaje ścięty tylko dlatego, że słaby król ulega
kaprysowi swej nielegalnej żony intrygantki. Pod tym względem Jan
Chrzciciel był tylko jedną z ofiar ludzkiej głupoty, i gdyby był tylko
przeciętnym człowiekiem, o jego śmierci nikt by nie wspominał. Ale
Jan przeciętnym człowiekiem nie był. Dlatego jego męczeńska śmierć
nie kończy jego biografii, ale nadaje jej nowy, pełniejszy,
historiozbawczy wymiar. Urasta do rangi świadectwa a, że śmierć jest
tylko ostatnią kartką , którą człowiek pisze przez całe ziemskie życie,
trzeba wrócić do początku, do dnia narodzin, a może nawet jeszcze
dalej, aż do tajemniczego zamysłu Boga, który zapragnął, aby ktoś
taki jak Jan Chrzciciel po prostu był.
Zachariasz usłyszał w świątyni proroctwo o swoim synu, czyli Janie
Chrzcicielu: „Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga; on
sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców
nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia
sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”.
W wigilię narodzenia Jana Chrzciciela przypada Dzień Ojca.
Proroctwo mówi, że Jan „serca ojców nakłoni ku dzieciom”. Słowa
mówiące o misji uzdrawiania ludzkich rodzin, warunkujące
uzdrowienie odniesienia człowieka do Boga. Tu rodzi się pytanie: czy
odtrącenie dziecka przez ojca naturalnego może wpływać na więź,
jaka powinna łączyć dziecko z Ojcem niebieskim?

Na podstawie www.brewiarz.pl.czytelnia
Opracowała Alicja Kluska
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Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ześw. Piotrem, gdyż obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminychrześcijańskiej w Rzymie oraz obaj w tym mieście oddali dla Chrystusażycie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednakzaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia,dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńskąw jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołówrazem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co bywskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obuApostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczneobchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) wyznawców.

Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). PanJezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszymspotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jegoprzyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nadJeziorem Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, którySzymona przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzeceJordan, jaki Chrystus Pan otrzymał z rąk Jana Chrzciciela. Fakt, że ChrystusPan zetknął się z Andrzejem i Szymonem w pobliżu rzeki Jordan,wskazywałby, że obaj bracia byli uczniami św. Jana. Ojcem Szymona Piotrabył Jona (Jan), rybak galilejski. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do gronaswoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudniłsię zawodem rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie wrazz bratem swoim, Andrzejem, został przy Chrystusie w charakterze Jegoucznia.Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiemżonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił.Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się potwierdzać, że miał dzieci,gdyżwymienia jako jego córkę św. Petronelę. Pewne to jednak nie jest.
Jezus bardzo wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apostołów. Piotr byłświadkiem  wraz z Janem i Jakubem  wskrzeszenia córki Jaira,Przemienienia na górze Tabor i krwawego potu w Getsemani. Kiedy Jezuszapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał na to różneodpowiedzi. Kiedy zaś rzucił im pytanie: "A wy za kogo Mnie uważacie?" usłyszał z ust Piotra wyznanie: "Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego".Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa:"Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nieobjawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobiepowiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój,a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwaniebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązanew niebie".Można byłoby wymienić jeszcze innehistorie związane z Piotrem. Jezusratuje Piotra, kiedy tonął w JeziorzeGalilejskim. Piotr płaci podatek zaJezusa i za siebie monetą, wydobytąz pyszczka ryby; od Piotra Pan Jezuszaczyna mycie nóg Apostołom przyOstatniej Wieczerzy. Przed pojmaniemMistrza Piotr zapewnia Go o swojej dla Niego wierności. W Getsemaniwystępuje w obronie Jezusa i ucina ucho słudze arcykapłana, Malchusowi.On jeden, wraz z Janem, idzie za Chrystusem aż na podwórze arcykapłana.Tu rozpoznany wyrzeka się ze strachu Jezusa i trzykrotnie potwierdzazaparcie się przysięgą. Kiedy zapiał kogut, przypomniał sobieprzepowiednięChrystusa i gorzko zapłakał.
Przed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzępasterzowania nad Jego wiernymi wyznawcami i pozostałymi Apostołami.Apostołowie od początku podjęli te słowa i uznali w Piotrze pierwszegospośród siebie. We wszystkich wykazach apostolskich Piotr jest zawszestawiany na pierwszym miejscu. Pisma Nowego Testamentu wymieniają go150 razy. Piotr proponuje Apostołom przyłączenie do ich grona jeszczejednego w miejsce Judasza. Piotr pierwszy przemawia do tłumu w dzieńZesłania Ducha Świętego i pozyskuje sporą liczbę pierwszych wyznawców.Uzdrawia chromego od urodzenia i nawraca kilka tysięcy ludzi. Zakładapierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie, sprawuje nad nią władzęsądowniczą i proponuje wybór siedmiu diakonów dla zastąpienia Apostołóww rozdzielaniu jałmużny ubogim Kościoła. To jego Chrystus pouczaw tajemniczym widzeniu, że ma także przyjmować pogan i nakazuje muudać się do domu oficera rzymskiego, Korneliusza. Na Soborze apostolskimPiotr jako pierwszy przemawia i decyduje, że należy iść także do pogan,a od nawróconych z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów,obowiązujących Żydów.
Piotr staje się głównym przedmiotem nienawiści i pierwszym obiektemprześladowań. Został nawet pojmany i miał być wydany przez króla HerodaAgryppę I Żydom na stracenie. Jednak anioł Pański wybawił go cudownieod niechybnej śmierci.Po uwolnieniu Piotr niebawem udał się do Antiochii, gdzie założył swojąstolicę. Stamtąd udał się do Małej Azji, aby wreszcie osiąść na stałew Rzymie. Tu także poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarzaNerona ok. 64 roku na krzyżu, jak mu to Chrystus przepowiedział.
Św. Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego NowegoTestamentu. Dyktował je uczniowi Sylwanowi. Wyróżniają się oneniezwykłą plastyką i ekspresją. Jako zwierzchnik Kościoła Chrystusa Piotr



5

ma odwagę przestrzec wiernych przed zbyt dowolnym tłumaczeniem pismPawła Apostoła. Pierwszy list Piotr pisał ok. 63 r., przed prześladowaniemwznieconym przez Nerona. Pisał go z Rzymu. Drugi list, pisany równieżz Rzymu, prawdopodobnie został zredagowany w więzieniu, gdyż Piotrpisze o swojej rychłej śmierci. Tak więc list powstałw 64 lub 67 roku.
Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzuwatykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głowąna dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jakChrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jegogrobem Bazylikę. Obecna Bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wiekuXVIXVII, budowana została w latach 15061629. Przy Bazylice Św. Piotrajest usytuowane "Państwo Watykańskie", istniejące w obecnym kształcie odroku 1929 jako pozostałość dawnego państwa papieży. Liczy ono 0,440 km2powierzchni i zamieszkuje je ok. 1000 ludzi. Bazylika wystawiona na grobieśw. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. Rocznie nawiedza jąkilkanaście milionów pielgrzymów i turystów z całego świata.
Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła,w samym Rzymie istnieją ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej(Montorio), czyli na Janikulum, zbudowany na miejscu, gdzie Apostoł miałponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony namiejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony; kościół świętych Piotra i Pawła;kościółek "Quo vadis" przy Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzieChrystus według podania miał zatrzymać Piotra, usiłującego opuścić Rzym.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem blacharzy, budowniczych mostów,kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jakoorędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.
W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lubpapież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. ustalił się typ ikonograficzny św.Piotra  szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda.Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami KsięciaApostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze KrólestwaBożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci,skała  stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.

Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji  Mała Azja. Urodziłsię jako obywatel rzymski, co dawało mu pewnewyróżnienie i przywileje. W naglących wypadkachumiał z tego korzystać. Nie wiemy, jaką drogą Paweł to obywatelstwootrzymał: być może, że całe miasto rodzinne cieszyło się tym przywilejem;możliwe, że rodzina Apostoła nabyła lub po prostu kupiła sobie ten przywilej,bowiem i tą drogą także można było otrzymać obywatelstwo rzymskiew owych czasach. Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku po narodzeniuChrystusa. Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, cotakże i Paweł podkreślał z dumą. Dlatego otrzymał imię Szaweł

(spolszczona wersja hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego królaIzraela z tego rodu (panował w wieku XI przed Chrystusem). RodzinaSzawła należała do faryzeuszów  najgorliwszych patriotów i wykonawcówprawa mojżeszowego. Uczył się rzemiosła  tkania płótna namiotowego.
Po ukończeniu miejscowych szkół  a trzeba przyznać, że Paweł zdradzaduże oczytanie  w wieku ok. 20 lat udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie"u stóp Gamaliela" pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną.Nie znał Jezusa.
Wiedział o chrześcijanach i szczerze ich nienawidził, uważając ich zaodstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją asystował przymęczeńskiej śmierci św. Szczepana. Nie mając jednak pełnych lat 30, niemógł wykonywać wyroku śmierci na diakonie. Pilnował więc szat oprawców izapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonali egzekucji. Kiedy tylko Szawełdoszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanówi Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział siębowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przedprześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie. Gdy Szaweł był bliskimurów Damaszku, został powalony na ziemię, oślepł i w jednej chwiliChrystus objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zacieklezwalczał, jest prawdziwą; że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnicStarego Przymierza; zrozumiał, że Chrystus nie jest zwodzicielem, alewłaśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem.
Po swoim nawróceniu (był to ok. 35 rok po narodzeniu Chrystusa, a więcdrugi po Jego śmierci) Szaweł rozpoczyna nową erę życia: głosiniestrudzenie Jezusa Chrystusa. Zawiedzeni Żydzi postanawiają zemścićsię na renegacie i czyhają na jego zgubę. Zażądali więc od króla DamaszkuAretasa, by wydał im Szawła. Szaweł jednak uciekł w koszu spuszczonymz okna pewnej kamienicy przylegającej do muru miasta. Udał się napustkowie, gdzie przebywał około trzech lat. Tam Chrystus bezpośredniowtajemniczył go w swoją naukę. Paweł przestudiował i przeanalizował nanowo Stare Przymierze. Udał się następnie do Jerozolimy i przedstawił sięApostołom. Powitano go ze zrozumiałą rezerwą. Tylko dzięki interwencjiBarnaby, który wśród Apostołów zażywał wielkiej powagi, udało sięprzychylnie nastawić Apostołów do Pawła. Ponieważ jednak takżew Jerozolimie przygotowywano na Apostoła zasadzki, musiał chronić sięucieczką do rodzinnego Tarsu. Stamtąd wyprowadził Pawła na szerokie polaBarnaba. Razem udali się do Antiochii, gdzie chrześcijaństwo zapuściło jużkorzenie. Oni gminie tamtejszej nadali niezwykły rozwój przez to,że kiedy wzgardzili nimi Żydzi, oni udali się do pogan. Ci z radościąprzyjmowali Ewangelię.
Paweł i Barnaba zwalniali Żydów od obrzezania i prawa żydowskiego,a żądali jedynie wiary w Chrystusa i odpowiednich obyczajów. Zostali jednakoskarżeni przed Apostołami, że wprowadzają nowatorstwo. Doszło dokonfliktu, gdyż obie strony i tendencje miały licznych zwolenników.Zachodziła obawa, że Apostołowie w Jerozolimie przychylą się raczej dozdania konserwatystów. Sami przecież pochodzili z narodu żydowskiegoi skrupulatnie zachowywali prawo mojżeszowe.
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Na soborze apostolskim jednakże (4950 r.) miał miejsce przełom.Apostołowie, dzięki stanowczej interwencji św. Piotra orzekli, że należypozyskiwać dla Chrystusa także pogan, że na nawróconych z pogaństwanie należy nakładać ciężarów prawa mojżeszowego. Było to wielkiezwycięstwo Pawła i Barnaby.
Od tej pory Paweł rozpoczyna swoje cztery wielkie podróże. Wśródniesłychanych przeszkód tak natury fizycznej, jak i moralnej, prześladowanyi męczony, przemierza obszary Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italiii prawdopodobnie Hiszpanii, zakładając wszędzie gminy chrześcijańskiei wyznaczając w nich swoich zastępców. Oblicza się, że w czterech swoichpodróżach, wówczas tak bardzo wyczerpujących i niebezpiecznych.Pierwsza wyprawa miała miejsce w latach 4449: CyprGalacja, razemz Barnabą i Markiem; druga  w latach 5053: FilippiTesalonikiBereaAchaiaKorynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecia  w latach 5358:EfezMacedoniaKoryntJerozolima.
Aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Kiedy namiestnik zamierzał wydaćPawła Żydom, ten odwołał się do cesarza. Przebywał jednak w więzieniuw Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa. W Rzymietakże jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku dowodów winy (Żydziz Jerozolimy się nie stawili) został wypuszczony na wolność. Ze swojegowięzienia w Rzymie Paweł wysłał szereg listów do poszczególnych gmini osób. Po wypuszczeniu na wolność zapewne udał się do Hiszpanii,

a stamtąd powrócił do Achai. Nie wiemy, gdzie został ponowniearesztowany. Jednak sam fakt, że go tak pilnie poszukiwano, wskazuje, jakwielką powagą się cieszył.Ok. 67 roku Paweł poniósł śmierć męczeńską. Według bardzo starożytnegopodania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie jest znany dzieńjego śmierci. Za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwaAquae Salviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożononajpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W roku 284 zaczasów prześladowania, wznieconego przez cesarza Waleriana,przeniesiono relikwie Apostoła do Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbamiśw. Sebastiana przy drodze Apijskiej. Być może, na krótki czas spoczęły tutakże relikwie św. Piotra. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313)ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejscejego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę podwezwaniem św. Pawła.
Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych doksiąg Nowego Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu,Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossyoraz marynarzy, powroźników, tkaczy.W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutamisą: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

Na podstawie:
brewiarz.pl/czytelnia/swieci/

W poprzednim numerze zwróciliśmy uwagę naszym
czytelnikom na zabawki, których naszym pociechom lepiej nie
kupować. Dziś uchylamy rąbka tajemnicy i przedstawiamy popularną
miłą kotkę Hello Kitty i inne zagrożenia.

Kitty White przyszła na świat dnia 1 listopada 1974 roku, na londyńskich
przedmieściach. Czy to przypadkowa data, zwłaszcza dla wyznawców
Chrystusa? Japońska firma Sanrio jest producentem HK. A jakie są
korzenie kotka, którego zna cały świat? Czy ludzie mają wiedzę na ten
temat? Chyba nie wszyscy.

Według hiszpańskich źródeł, postać kociaka została
stworzona przez zrozpaczonego ojca, którego chora na nowotwór córka
umierała. Ojciec, by ratować życie dziecka zawarł pakt z demonem,
ofiarowawszy za ocalenie życia swej córki, stworzenie symbolu, który
będzie czczony w świecie, oczywiście – ku chwale piekieł. Nazwa jest
następująca: Hell – o – Kitty. Jak widać kotek nie ma... Ust! Dlaczego?
Dlatego, że dziecku jest je łatwo zamknąć i wtłoczyć wszelką treść.
Dziecko jest nieświadome.

Także, kto kupuje przedmioty z wizerunkiem tego kociaka,
naraża dziecko na poważne niebezpieczeństwo sfery duchowej. Oddaje
malucha w ręce demonów!!!

Sama Lady Gaga – tuba iluminatów, przebiera się w odzież
zdobną w wizerunek tego kota. Kłania się demonom na swych
teledyskach i koncertach, cytuje zaklęcia, narażając
na niebezpieczeństwo słuchaczy, poddając ich diabelskiej manipulacji
i hipnozie, poprzez znaki, słowa i zaklęcia, rytualne formuły, ruch ciała
i symbolikę okultystyczną!

Hello Kitty – to rozbudzanie w dzieciach sfery seksualnej,
a to przecież taka niewinna miła kotka! Kolor różowy – to nie tylko kolor
związany z seksualnością, ale przede wszystkim kolor mocno związany
z ideologią New Age, podobnie jak symbol motyla i "klucz nilu"
– pogarda dla dziewictwa!

Ten piekielny japoński kotek omamił umysł niejednego
dziecka na świecie i opróżnia portfele nieświadomych rodziców.
 Mamo, mamo! Kupisz mi nowy piórnik?
 Przecież kupiłam ci na początku roku.
 Ale ja chcę taki w Hello Kitty!
Powstają szpitale, żłobki i przedszkola, sale kinowe wystrojone
w tę diabelską symbolikę.
Oto adres kiciego piekła...
http://www.kittyhell.com/
Pamiętajcie: strategia szatana jest właśnie taka – niszczyć pod pozorem
niewinności, działać w ukryciu, tak, by jak najtrudniej można byłoby go
rozpoznać i tępić. Dodatkowo najkorzystniej mu uderzyć w dzieci, gdyż



Na podstawie książki Stanisława Krajskiego „SAVOIRE VIVREW KOŚCIELE – podręcznik dla świeckich” i portalu : www.wiara.pl
Czy można uczestniczyć we Mszy św.przebywająć przed kościołem?W niektórych parafiachdysponujących niewielką liczbą miejscw kościele proboszczowie z koniecznościdopuszczają szczególnie w porze letniej,gdy drzwi do kościoła są szeroko otwarte,przebywanie części wiernych podczas Mszyśw. na świeżym powietrzu. W takichwypadkach ustawia się specjalne ławkiprzed kościołem. Możemy jednak w wieluparafiach, w których kościoły sądostatecznie duże, by pomieścić wszystkichwiernych zauważyć, że część wiernych„wysłuchuje” Mszy św. stojąc lub siedzącprzed kościołem. Jest to dopuszczalne tylkow niektórych, granicznych przypadkach– gdy ktoś naprawdę źle się poczuje lubmusi wyprowadzić na zewnątrz małekapryszące i zakłócające spokój innymdziecko lub uśpić rozkrzyczane niemowlę.W pozostałych przypadkach można zadaćteologicznie uzasadnione pytanie: czy takie

uczestnictwo we Mszy św. można uznać zaważne? W perspektywie moralnej, należystanowczo stwierdzić, że mamy tu doczynienia z poważnym wykroczeniem, gafąi nietaktem, tak przeciwko Bogu, księżomjak i pozostałym wiernym. Przecieżw kościele obowiązują te same zasadysavoir vivre, co w życiu publicznymi towarzyskim oraz, że obowiązują specjalnezasady, odnoszące się do Boga.Zauważmy co by było, gdybyśmyodwiedzili z wizytą dom znajomychdeklarując wzięcie udziału w jakiejś ważnejdla tego domu uroczystości, a następnienawet nie przekroczyli jego proguprzebywając cały czas podczas jej trwaniaw ogrodzie. Tam w domu gospodarzeprzyjmują gości, oznajmiają im o ważnychwydarzeniach, wydają dla nich ucztę.Wszyscy są ze sobą i dzielą się chlebemi radością, a my w tym czasie stoimy sobiew ogrodzie, nie widzimy i w części niesłyszymy tego, co dzieje się w środku, niebierzemy w tym wydarzeniu faktycznieudziału. Należy uznać za oczywiste,że tak gospodarze jak i pozostali gościeuznaliby nas za nieokrzesanych ludzi, którzy

ponadto ich lekceważą i obrażają, nie okazująim szacunku w podstawowym nawetwymiarze.Przytoczę taką historię, którąopowiedział mi ktoś z południa Polski.W jednej z wiejskich parafii zwyczaj„ wysłuchiwania” Mszy św. przed kościołembył z dawien dawna bardzorozpowszechniony. Kolejni proboszczowiepróbowali usilnie, ale wciąż bez skutku gowykorzenić. Udało się to wreszcie jednemu,który w tej parafii był już dobrych kilkanaścielat. Gdy umarł jeden z tych, którzy przez wielelat nie weszli do kościoła proboszcz kazałprzed Mszą św. pogrzebową postawić jegotrumnę przed kościołem pod drzewem. Kazałtam również stać mężczyznom z jego rodziny.Do kościoła pozwolił wejść tylko kobietommówiąc: „ Zmarły i mężczyźni z jego rodzinyniech przebywają tam, gdzie zawsze bylipodczas wszystkich niedzielnych Mszy św. ”.Czyż w postępowaniu tego proboszcza niebyło trochę racji? Podobno po tymwydarzeniu wszyscy wierni z tej parafiiw czasie Mszy św. niedzielnej byli w środkukościoła.
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są niewinne!! Są małe, czyste i nieskalane, a ich dusze mają dla niego
wartość najwyższą. Już nie atakuje wyłącznie dorosłych poprzez
ezoterykę i okultyzm, narkotyki i alkohol, rozpustę, teraz w na przełomie
wieku XX i XXI przypuścił szalony atak na dzieci.

Niegdyś zagrożenie przyszło także z „kraju kwitnącej wiśni”,
przez „niewinną” bajkę „Pokemon”  pocket demon – kieszonkowy
demon. W Japonii po czasie rozpętała się seria samobójstw pośród
dzieci. Powodem była... Finalna walka z przeciwnikiem, którego należało
pokonać poprzez... Ofiarę z siebie, ze swojego życia!!

Inne formy zagrożenia: Barbie, Halloween, Dragon Ball,
Konik Pony, Batman.

Monster High – wampiryzm wśród
dzieci (satanizm, okultyzm, New Age)

Logo Monster High –
producenta zabawek, kreskówek,
odzieży. Ukazuje trupią czaszkę

z różową kokardką. Jest to symbol śmierci, która wchodzi w świat dzieci
i go przeobraża.

Czaszka jest także symbolem powszechnie używanym przez
satanistyczne sekty. Trupie czaszki na ubrankach i zabawkach

– promowanie kultury śmierci i satanizmu.
Książki – kult ciemności, zła, magii, okultyzmu, np. Harry Potter.

Dziś do sklepów trafiają laleczki woodoo w formie
breloczków i w wersjach dla dzieci…

Przedmioty związane z woodoo należą
do najbardziej niebezpiecznych narzędzi,
za pomocą których, przy udziale demonów,
zadaje się ludziom ból na odległość.

Bądźcie czujni, Opatrzność o nas dba, ale szatan nie śpi.
Polecamy:
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/
wolnioddemonow.wordpress.com/zagrozeniaduchowe/

Na podstawie: Gloria.tv: Hello Kitty a satanizm
Ks. Sławomir Kostrzewa

Zabawki, które szkodzą dzieciom



NIE WIERZĘ, że wszechświat powstał sam
ze siebie, bo z niczego samo ze siebie nic nigdy nie powstało
i powstać nie może.

NIE WIERZĘ, że wszechświat powstał przypadkiem
z jakiejś materii, bo żadna dotąd maszyna nie zbudowała się sama
przypadkiem, nawet skromny zegarek; a tym bardziej żadna
maszyna nie stworzyła maszyny podobnej sobie,
a twory żyjące przechodzą z pokolenia na pokolenie przez tyle już
tysięcy lat.

NIE WIERZĘ, że szympansy czy inne pociechy
darwinowskie (małpy) prześcigną nas w budowie samolotów lub
innych wynalazków, bo nie widać u nich postępu. Po tylu wiekach
nie zdobyły się nawet na napisanie skromnych dziejów swego
małpiego postępu.

NIE WIERZĘ, że dusza ludzka umiera razem
z ciałem, bo na cóż wtedy to nieprzeparte pragnienie szczęścia i to
bez granic, nawet i w trwaniu.

NIE WIERZĘ, że nasi „zawodowi niedowiarkowie” nie
mają nigdy okresów jasnego poznania, w których zdają sobie
sprawę, że okłamują tylko siebie.

NIE WIERZĘ, że znajdzie się pod słońcem człowiek, co
by nie pragnął szczęścia i to możliwie największego, bez
ograniczeń, czyli… Boga.

Maksymilian Kolbe
Niepokalanów, 1933

Dobry moment, żeby w Roku Wiary zrobić sobie
rachunek sumienia, w co i komu już nie wierzę. Trzeba podjąć
decyzję właściwą i zawierzyć Temu, Który nas nigdy nie oszuka
i nie zawiedzie.

A jeśli wiary mamy zbyt mało, by taką decyzję podjąć
wołajmy każdego dnia: „Panie, przymnóż nam wiary!”.

Małgorzata Kamińska

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej XXIII pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Hasło wskazuje nam na prawdę, jaka kryjesie we wspólnocie, którą tworzymy od chrztu świętego. W Roku Wiary uświadamiamy sobie cel naszego tegorocznegopielgrzymowania, Chrystus zaprasza nas do pogłębiania wiary, by nadać smak chrześcijaństwu. „Wy jesteście solą ziemi. Leczjeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” (Mt 5,13).Trud pielgrzymowania ofiarujemy o pomyślność w naszych rodzinach, parafiach i ojczyźnie.Wielu z nas – zwłaszcza młodzież  potrzebuje pomocy materialnej, by mogli uczestniczyć w pielgrzymce, dlatego zwracamysię z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców naszego miasta o wsparcie Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej. Zbiórkado puszek przed kościołami odbędzie się  za pozwoleniem Ks. Dziekana Dariusza Kalińskiego  we wszystkich parafiachnaszego miasta w dniu 23 czerwca 2013r.Za zebrane pieniądze będziemy dofinansowywać: strój pielgrzymów, noclegi, wyżywienie oraz transport.Równocześnie zapewniamy o modlitwie i comiesięcznej Eucharystii sprawowanej w intencji sponsorów i pielgrzymów.Dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc.
Z poważaniem

Kierownik Ks. Krzysztof Kowal i Pielgrzymi
Zapraszam na spotkania przedpielgrzymkowe: 30 czerwca i 11 sierpnia, po mszy św. o godz. 18.00 oraz 21 sierpnia do przyjęcia
sakramentu pokuty na godz. 17.30 oraz spotkanie po mszy św. o godz. 18.00.
Zapisy, jak co roku od 16 sierpnia w godz. 10.00 12.00 oraz 16.00 18.00.
Wszystkie spotkania odbędą się w Bazylice Mniejszej Parafii WNMP w Zduńskiej Woli.
Zapraszam więc osoby chętne do włączenia sie w przygotowanie pielgrzymki oraz spotkania z kierownikami służb celem podjęcia zadań
na trasie naszego wędrowania.

Wszystkie ważne informacje można znaleźć na naszej stronie: www.pielgrzymka.zdunskawola.pl oraz na facebook.




