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Bóg przychodząc do człowieka, przynosi mu pokój, który usuwa lęk. Jezusowe „nie bój się” nie jest ani moralizowaniem, ani
naiwnym pocieszeniem. On jest Księciem Pokoju, który pokonał śmierć, główną przyczynę naszych lęków. Ale tylko ten może
trwać w Jezusowym pokoju, kto przyjmie Jego sposób życia. Rozważana Ewangelia wskazuje na trzy konieczne elementy:
wyrzeczenie się idolatrii pieniądza, pragnienie bycia z Jezusem oraz pełnienie woli Boga. To te postawy czynią z nas
„posiadaczy” królestwa Bożego, zdolnych do miłości, z sercem prawdziwie kochającym Boga.

Dzisiejszy świat nie myśli o wieczności, nawet nie troszczy się o losy następnych pokoleń. Pozwól mi, Panie, być świadkiem
innego, wiecznego życia, które przewidziałeś dla każdego człowieka.

Jezus nie odpowiada wprost na postawione Mu pytanie, ale ukazuje, co jest konieczne, aby wejść do Jego królestwa. Surowa
odpowiedź gospodarza: „nie znam was” odnosi się do najważniejszego wymiaru wiary: znać Boga to znaczy być z Nim
w osobistej relacji. Teoretyczna wiedza o Bogu czy też znajomość Jego nauki nie wystarczą. Ciasna brama to brama osobistej
więzi z Bogiem, brama poznania Go i bycia poznanym przez Niego. W tym kontekście „dopuszczanie się niesprawiedliwości”
jest aktem odrzucenia woli Boga. Mówiąc natomiast o wielu, którzy przyjdą z daleka i przekroczą tę bramę, Jezus podkreśla
dramat odrzucenia Go przez tych, którzy są tak blisko Niego.

Chcę Cię znać i chcę pełnić Twoją wolę, Panie, ale nie potrafię tego uczynić bez Twej łaski, bez Twojego poznania mnie,
bez świadomości, jak bardzo mnie akceptujesz i kochasz.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła
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Jezus przynosi ogień, który ma rozpalić ludzkie serca miłością. Chrzest, o którym mówi uczniom, to Jego krzyż, którym otwiera
ludzkości nowy wymiar miłości do Boga i do bliźniego. Ta miłość jest darem czynionym ze swego życia, w każdym jego
wymiarze. Święty Paweł świadczy: „Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”
(Ga 2, 19n). Tak szalona miłość do Boga rodzi sprzeciw najbliższych. Korzeniami tego sprzeciwu jest zazdrość o czas dany
Bogu i wspólnocie oraz o znaczenie nadane Bogu i Jego woli. Jedynym sposobem uzdrowienia jest poddanie się tej samej
miłości.
Panie, naucz mnie swoich pragnień, abym myślał i czuł tak jak ty, abym nigdy nie był letni i obojętny. Niech Twój pokój panuje
w moim sercu i nad całym światem.
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Ewangelia tego dnia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem
i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego
twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli
zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której
po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą
dla pozostałych uczniów  dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu.

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej XXIII pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Hasło wskazuje nam na prawdę, jaka kryje sie
we wspólnocie, którą tworzymy od chrztu świętego. W Roku Wiary uświadamiamy sobie cel naszego tegorocznego pielgrzymowania,
Chrystus zaprasza nas do pogłębiania wiary, by nadać smak chrześcijaństwu. „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli 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.

Zapraszam na spotkania przedpielgrzymkowe: 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.
Kierownik Ks. Krzysztof Kowal i Pielgrzymi

Tradycyjnie, już od wielu lat wierni ze Zduńskiej Woli okolic, całymi rodzinami,
odbywają pielgrzymki do oddalonej o kilka kilometrów, położonej na malowniczym
wzgórzu, parafii w Strońsku. W kościółku pw. św. Urszuli i 11 tysięcy dziewic, odbywa się tego dnia ,,odpust''. Dlaczego tak
ważne jest to spotkanie na Górze Przemienienia właśnie tam?

W strońskim kościele nie brakuje niespodzianek. Są np. dwa obrazy przykrywane innymi obrazami. Najważniejszy,
przy ołtarzu, to XVIwieczny obraz Matki Boskiej ze Strońska. Zazwyczaj przykrywa go obraz patronki kościoła św. Urszuli. Nie
wiadomo też, czemu świątyni patronują właśnie św. Urszula i 11 tys. dziewic. Tajemnicą są też relikwie, których świętych
skrywają w skrytkach bocznych ołtarzy?.

Faktem jest to, że właśnie w tym kościele słynie z cudów obraz Przemienienia Pańskiego. Tu właśnie, przed tym
obrazem gorąco modlono się i proszono o potrzebne wsparcie. W 1852 roku Zduńską Wolę i jej okolice nawiedziła epidemia
cholery. Bardzo wielu ludzi zmarło. Wtedy, jeszcze zdrowi ruszyli pieszo do parafii św. Urszuli w Strońsku, by przed obrazem
prosić o ratunek. Choroba ustała, a tradycja corocznego dziękczynienia za ten jawny cud przetrwała dzięki Bogu do dziś.

"Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu" (Rz 12, 2)

Przemienienie to nie tylko pamiątka dokonanego faktu na górze Tabor. To nie tylko nadzieja także naszego
zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom.
Warunkiem naszego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.
Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności.
W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.

Na podstawie: brewiarz.pl i źródeł historycznych o Zduńskiej Woli:
opracowała Alicja Kluska
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6 lipca 2013r. w mediach publicznych głównym tematem
dnia był „Jezus na Stadionie Narodowym”. Dziennikarze stawiali
wiele pytań, typu: Czy Jezus jest obecny na Stadionie Narodowym
w Warszawie? Kto Go tam widzi? Kto przyjechał na to spotkanie?
Czy nie przypadkiem „nawiedzeni” i fanatycy religijni? A kim jest
ojciec Bashobora? Czy to on będzie uzdrawiał ?itp. I mimo, iż nie
uczestniczyli w rekolekcjach, z wielką dociekliwością doszukiwali się
w nich sensacji. Swoimi subiektywnymi przypuszczeniami
powodowali wiele zamieszania.

Byłam na tych rekolekcjach, doświadczyłam głębokiego
uzdrowienia serca i chcę się podzielić kilkoma refleksjami z moich
przeżyć.

Przede wszystkim chcę podkreślić, że były dobrze
i solidnie zorganizowane. Opiekę patronalną sprawowała diecezja
warszawsko  praska, której biskupi od początku aż do końca (przez
13 godzin) czuwali i uczestniczyli w ustalonym programie spotkania.
Jako, że Rok Wiary wciąż trwa, celem głównych treści tematycznych
było pogłębianie wiary. Hasłem rekolekcji były słowa: „Jezus zbawia,
każdy kto w Niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony” (por.
1P2,6). Najważniejsze części spotkania prowadził charyzmatyk
z Ugandy, który już wielokrotnie gościł w Polsce ojciec John Baptist
Bashobora. Wygłosił trzy konferencje pełne mocy, przejęcia oraz
zaangażowania (jedną z nauk głosił tak długo, że wszyscy
się obawiali, iż Ksiądz nie posiada zegarka. I faktycznie,
usprawiedliwił to przeoczenie czasowe faktem, iż „Europejczycy
mają zegarki, a Afrykańczycy  czas”). W głoszonych konferencjach
o. Bashobora mówił o tym, że powodem, dla którego wszyscy (ok.
60 tysięcy osób) na stadionie się zgromadzili, jest „odkrywanie
i pełnienie woli Bożej każdego dnia”. Zaś najważniejszą Osobą tutaj
obecną jest Jezus Chrystus, a nie on  afrykański ksiądz  który jest
tylko narzędziem w rękach Boga. Ojciec John zachęcał
do odkrywania swojej własnej wędrówki ku wierze. Mówił,
iż „wrota wiary są nieustannie otwarte, abyśmy mogli przez nie
wejść”. Przypominał, aby zawsze nosić przy sobie Pismo Święte,
które jest bronią w walce ze złym duchem. Akcentował także,
iż czytanie Biblii powoduje wzrost w wierze. Mimo,
iż w przeważającej mierze na spotkaniu obecni byli członkowie
wspólnot „Odnowy w Duchu Świętym”, ojciec rekolekcjonista
podkreślał, iż wszyscy zgromadzeni jesteśmy w Kościele katolickim,
a cały Kościół jest wspólnotą Ducha Świętego. Dlatego stosownie
do głoszonych treści, każdej konferencji towarzyszyła modlitwa

o uproszenie darów i charyzmatów niezbędnych do wzrastania
na drodze wiary.

Centralnym punktem programu była Eucharystia, której
przewodniczył i wygłosił homilię bp Marek Solarczyk. Msza Święta,
Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa o uzdrowienie
były szczególnie wielkimi przeżyciami dla mnie jak i tysięcy
zgromadzonych osób. Przedstawiciele miast całej Polski wspólnie
modlili się, śpiewali, klaskali i tak jak potrafili wielbili Jezusa
Chrystusa obecnego pośród nas. Uwielbienie Jezusa płynęło
ze szczerze kochających Go serc i miało potężną moc. W czasie
modlitwy Pan Jezus hojnie udzielał swoich łask, błogosławił
i uzdrawiał. Usłyszeliśmy słowa poznania, że „każda osoba modląca
się dzisiaj na stadionie została dotknięta i uzdrowiona przez Jezusa”.

Myślę, że wszyscy, którzy mieli możliwość doświadczenia
wspólnoty modlitwy w Warszawie z wielką radością wspominają to,
co się tam działo, tak jak ja wspominam i dziękuję Panu Jezusowi za
każdą łaskę, która na mnie spłynęła.
Owoce tego pięknego spotkania wciąż się rodzą. Kto wie, może
w przyszłości jednym z nich będzie kolejne narodowe uwielbienie
Jezusa na Stadionie Narodowym w Warszawie?

Marta Siniarska



Człowiek święty to piękny umysł i piękne serce. Świętość to
doskonała miara człowieka i jego człowieczeństwa. Niestety,
obecne czasy charakteryzuje dość swobodny stosunek do tej
najwspanialszej perspektywy, którą Bóg oferuje człowiekowi.
Słowo "święty" dziś prawie zniknęło z codziennego użycia.
O świętości i o świętych można usłyszeć jedynie w kościele.
Współczesny człowiek hołduje zewnętrznej stronie życia.
Wnętrze wydaje się mu puste i niegodne zainteresowania. Tak
myśli wielu ludzi. Bo kto widział dbać o jakąś duszę, której nikt
nie oglądał? Co może wnieść pustelnik w dzieje ludzkości?
Czy świętość to nie strata czasu?
Świat nie kocha świętych. Po co zatem św. Maksymilian?
Patron rodzin
Oddał życie dla ocalenia jednego człowieka, ojca rodziny.
Dobrowolnie wyszedł naprzeciw niebezpieczeństwu, by
dostąpić dobra, którego się spodziewał. Pewności dodawała
mu wiara. Ona była mu poręką. Do bunkra śmierci pozwolił się
wrzucić nagi, całkowicie ogołocony. Można powiedzieć: nic nie
krępowało jego kroków do nieba. Mógł więc swobodnie nieść
zapaloną pochodnię. Nawet gdy zmarł, po dwóch tygodniach
męki głodu, dobity zastrzykiem fenolu, jego pochodnia nadal
jaśniała. Także jego ciało i dusza, jego wiara. I nie jest
to bynajmniej jakaś alegoria. To opis faktu, potwierdzony
stosownymi procedurami.
A jednak pytamy: Po co nam św. Maksymilian dzisiaj?
Kościół ustanowił go patronem rodzin. Mogłoby się wydawać,
że to jakieś nieporozumienie, wszak zakonnik to "zaprzeczenie
życia rodzinnego". A jednak skarga skazańca: "Ach, jak mi żal
żony i dzieci…"  sprawiła, że więzień o numerze 16670
wystąpił z szeregu. Uratował nie tylko znanego mu z numeru
5659 człowieka. W istocie stał się opiekunem ognisk
domowych, które w obecnych czasach stają w obliczu nie
mniejszych zagrożeń i niebezpieczeństw. Głównym
zagrożeniem nie są  jak mogłoby się wydawać  rozwody,
aborcja, in vitro, eutanazja czy związki jednopłciowe. To tylko
konsekwencje pogaszonych ognisk rodzinnych. Głównym
zagrożeniem jest brak wiary, brak nadziei na dobra
nieprzemijające, brak zapalonej pochodni miłości.
Nie wierzymy. Mówimy tylko, że wierzymy. Ale i to wyznanie
coraz rzadziej można usłyszeć. Nie mamy nadziei. Nasza
nadzieja kończy się na cmentarzu. Tam żegnamy się z życiem.
Nie kochamy. Czerpiemy tylko przyjemności z życia.
Zapominamy, że miłość to ofiara składana w ukryciu i życie
zgodnie z Boskim prawem.
Ratuje człowieka i cywilizację
Dlatego potrzebny jest nam św. Maksymilian. Potrzebny jest
ojcom i matkom, dzieciom. Na placu apelowym świata trwa
wybiórka, w której bierze udział coraz więcej chrześcijan.

Świeckie prawo wszak
niczego nie nakazuje, jedynie
zezwala  na in vitro,
na aborcję, na eutanazję,
na związki homoseksualne.
Wybieramy w majestacie
prawa. Jakiego prawa? Prawa
tworzonego od tysięcy lat
poza bramami raju i na
własny rachunek. Nieszczęsne ofiary tej wybiórki nawet nie
wołają o pomoc. Są zbyt słabe. Po placu apelowym niesie się
niema skarga: "Ach, jak mi żal…". A my stoimy obok. Ramię
w ramię ze skazańcem. I wtedy nieoczekiwanie wysuwa się
z szeregu on  św. Maksymilian, mówiąc wobec zdumionego
tłumu: "Chcę uratować człowieka. Chcę uratować jego
rodzinę". Jesteśmy zdumieni, bo już przywykliśmy do naszej
cywilizacji, w której ludzkie wysiłki i determinacja
ustawodawców, na przekór deklaracjom, nastawione są na
uczynienie z planety ziemian planety małp porośniętej
dżunglą, z jej prawami i obyczajami.
Po co święci? Po co św. Maksymilian?
Żeby człowiek był człowiekiem, istotą na miarę i podobieństwo
Boga. Święci przypominają nam, że jesteśmy ikonami Boga
na ziemi. Pozbawienie człowieka wiecznych aspiracji prowadzi
w konsekwencji do cofnięcia do stadium hominidów, istot
człekokształtnych. Czy człowiek odarty z najistotniejszego
elementu swojej osobowości  świętości  jest w stanie mieć
nadzieję na lepsze jutro? Czy będzie oczekiwać na przyjście
Syna Człowieczego? Taki człowiek na nic i na nikogo nie
czeka.
Św. Maksymilian, występując z szeregu, ratuje w człowieku
wartości Boskie, broni rodzinę ludzką przed degradacją. Jak
każdy święty, tak i on szedł trudną ścieżką poszukiwania
prawdy o sobie. Na tej drodze poznał prawdziwą radość
i otrzymał prawdziwe światło. I to światło  zapaloną
pochodnię życia  poniósł do bunkra ludzkiej duszy, by zapalić
ją do świętości. Nie pytajmy więc, po co nam św. Maksymilian.
Bądźmy świętymi! Jak on.
Modlitwa do św. Maksymiliana
Boże, który dałeś Kościołowi i światu św. Maksymiliana
Marię Kolbego, kapłana i męczennika, pałającego miłością
do Dziewicy Niepokalanej, całkowicie oddanego misji
apostolskiej i heroicznej służbie bliźniemu, za jego
wstawiennictwem daj nam, ku chwale Twego imienia,
zaangażować się bez reszty dla dobra ludzkości, abyśmy
naśladowali życie i śmierć Chrystusa, Syna Twego. Amen.

o. Ignacy Kosmana OFMconv / "Różaniec"
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2 sierpnia  Najświętsza Maryja Panna,
Królowa Aniołów  Odpust Porcjunkuli
U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej
Anielskiej, wybudowana w XVI wieku.
W samym centrum tej renesansowej świątyni
znajduje się skromny kościółek benedyktyński
z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł
tego kościoła brzmiał  Najświętszej Maryi
Panny z Doliny Jozafata. Według bowiem
podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi
wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć

grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata
w Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał świątyni
św. Franciszek z Asyżu. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy
anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Na początku XIII w. kapliczka znajdowała
się w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek zimą 1207/1208 roku i tu
zamieszkał.

Maryja jako Matka Boża jest Królową także aniołów. Już Ewangelie
zdają się wskazywać na służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie
zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy
anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten
sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej
Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone
arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako
Królowej nieba. Wezwanie "Królowo Aniołów, módl się za nami" zostało
włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem,
zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka
Serafickiego. Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny,
spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim
Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia
św. wraz z modlitwą w intencjach papieża  nie za papieża, ale w intencjach,
w których on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu), zyskuje odpust zupełny.
5sierpniaNajświętszaMaryjaPannaŚnieżna

Wspomnienie to dotyczy rocznicy
poświęcenia bazyliki Najświętszej Maryi Panny
"Większej" w Rzymie. Przymiotnik ten wynika
z faktu, że jest to pierwszy i największy kościół rzymski
poświęcony Maryi. Jest to także jedna z pierwszych na
świecie świątyń poświęconych Matce Bożej. Kościół
tak dalece ją wyróżnia, że należy ona do czterech tzw.
bazylik większych Rzymu, które każdy pielgrzym
nawiedzał w roku świętym, jeśli pragnął uzyskać odpust zupełny. Należą
do nich: bazylika laterańska św. Jana (będąca katedrą biskupa Rzymu),
bazylika św. Piotra na Watykanie, bazylika św. Pawła za Murami i właśnie
bazylika Matki Bożej Większej. W Bazylice tej czci się Matkę Bożą Śnieżną.
Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi
i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu,
które im wskaże. 5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się

śniegiem  tam zbudowano świątynię. Musiała być ona niewielka i być może
uległa zniszczeniu. Sykstus III (432440), pragnąc uczcić zakończenie soboru
w Efezie, na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi
(Theotokos), postanowił przebudować gruntownie tę bazylikę.

Wspomnienie tego wydarzenia obchodzono pierwotnie jedynie
w samej bazylice, z czasem jednak kolejni papieże rozszerzali je najpierw
na teren Rzymu, a potem już całego Kościoła.

W bazylice znajdują się relikwie żłóbka betlejemskiego i starożytny
obraz Matki Bożej. Jest on największym skarbem bazyliki. Paweł V wystawił
ku jego czci przebogatą kaplicę, od jego rodu zwaną także Borghese. Ołtarz,
w którym mieści się obraz, jest wykładany agatami, ametystami i lazurytem.
Całość kaplicy jest wyłożona najkosztowniejszymi marmurami. Sam obraz
Matki Bożej pochodzi z XII w. Ma wyraźne cechy bizantyjskie, o czym
świadczą litery greckie. Dziecię Jezus trzyma księgę Ewangelii. Maryja trzyma
Dziecię na lewym ręku i obejmuje je prawą. Ma pierścień na ręku, bogaty
naszyjnik na szyi z dużym, kosztownym krzyżem. Jest piękny zwyczaj, że co
roku uroczystość Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie w kaplicy Matki
Bożej z kopuły zrzuca się płatki białych róż, przypominające płatki śniegu.
Są one również symbolem niezliczonych łask, jakie wyprasza sobie tu lud
rzymski. Obraz jest uważany za cudowny. Jest też koronowany koronami
papieskimi. Lud rzymski nazywa go Salus Populi Romani  Ocaleniem Ludu
Rzymskiego, gdyż w Rzymie panuje powszechne przekonanie, że ten obraz
wiele razy ratował Wieczne Miasto. Był bowiem dawny zwyczaj, że  na wzór
Arki Przymierza  w czasach klęsk i niebezpieczeństw obnoszono ten obraz po
ulicach Rzymu. Obraz Matki Bożej Większej stał się prototypem dla wielu
innych obrazów Matki Bożej tak dalece, że mamy dzisiaj setki (w Polsce
kilkadziesiąt) sanktuariów, w których znajdują się kopie tego obrazu. Wiele
z nich (w Polsce kilkanaście) doczekało się koronacji koronami papieskimi.
Można powiedzieć, że jest to najczęściej spotykany w świecie wizerunek
Maryi.
11 sierpnia Najświętsza Maryja Panna Świętolipska  Matka jedności
chrześcijan

Bardzo często tytuł Matki Bożej jest
związany z miejscowością, w której znajduje się Jej
cudowny obraz. Tak jest w wypadku "Matki Bożej
Częstochowskiej", podobnie jak w odniesieniu
do Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej, której
obraz znajduje się we wsi Święta Lipka, położonej
na Warmii, w kościele pod wezwaniem
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Początki sanktuarium i kultu Matki
Bożej są jednak wcześniejsze i sięgają XIII wieku. Tradycja wspomina
o skazańcu w Kętrzynie, który w przeddzień egzekucji miał otrzymać od Matki
Bożej polecenie, by wyrzeźbił Jej wizerunek, za co Ona okaże mu swe
miłosierdzie. Skazaniec pracował całą noc i z klocka drzewa wykonał piękną
rzeźbę Matki Bożej. Był to człowiek, który dotąd nie miał nic wspólnego
z rzeźbieniem. Sędziowie uznali to za szczególny znak łaski Bożej
i następnego ranka ułaskawiono skazańca. Wracając z więzienia, umieścił on
figurę na przydrożnej lipie w okolicy Reszla. Miejscowa ludność otoczyła
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szczególną czcią wspomnianą rzeźbę; wybudowano kapliczkę. Krzyżacy, po
przejściu na protestantyzm, zaczęli prześladować przybywających tutaj
pielgrzymów. Zniszczyli nawet kapliczkę, a świętą figurkę porąbali, dla
nieposłusznych zaś pątników  którzy mimo zakazów przybywali tutaj modlić się
i oddawać cześć Matce Bożej  wystawili szubienicę. Zmiana sytuacji nastąpiła
w XVII wieku, kiedy to energiczne wystąpienia dworu króla polskiego zmusiły
pruskich lenników do szanowania wolności religijnej wśród Polaków
zamieszkujących te ziemie. Kult maryjny zaczął się z powrotem rozwijać;
w 1639 roku przybyli do Świętej Lipki jezuici. Sprowadził ich tutaj sekretarz króla
polskiego Zygmunta III Wazy, Stefan Sandorski, który też był fundatorem
odbudowanej kaplicy. Wtedy zaczyna się prawdziwy "złoty wiek" tego
sanktuarium, odżywają tradycje pielgrzymkowe; ściągają Polacy z różnych
stron kraju, zwłaszcza z Mazur, Warmii i Kurpi. Właśnie wtedy jezuici umieścili
tutaj wspomniany poprzednio obraz, który wkrótce zasłynął łaskami.

Rektor kolegium jezuickiego w pobliżu Reszla podawał,
że w latach 16401658 odnotowano ok. 600 cudownie wysłuchanych próśb
uleczeń, nie mówiąc o nieprzeliczonych łaskach wewnętrznych, których nie
notują żadne statystyki. Przybywali tu królowie polscy: Zygmunt III, Władysław
IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Wśród paramentów liturgicznych znajduje
się ornat własnoręcznie haftowany przez żonę Jana III  królową Marysieńkę.
Wkrótce kaplica okazała się za mała. W 1681 r. jezuici przystąpili do budowy
nowej, okazałej świątyni. Ofiary na ten cel napływały z całej Polski. Konsekracji
dokonał w 1693 roku biskup warmiński Stanisław Zdąbski. Z chwilą rozbiorów
Święta Lipka stała się, obok Gietrzwałdu, główną oazą polskości i wiary dla
mieszkańców Warmii i Mazur. Mówiono wówczas: "Czym Częstochowa dla
Polski i Ostra Brama dla Litwy, tym Lipka dla Warmii i Mazur". Przez cały okres
zaborów byli w tym sanktuarium polscy kaznodzieje i aż do hitlerowskiego
zakazu w 1939 roku głoszono tu kazania w języku polskim. Do 1939 roku
działała tu także polska szkoła. Dla miłośników sztuki świętolipska świątynia jest
jednym z najwspanialszych zabytków baroku w architekturze, rzeźbie
i malarstwie. Została uznana za najpiękniejszy kościół barokowy w Europie
północnowschodniej. Dodatkową atrakcją są przepiękne organy ze sceną
przedstawiającą Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. W świętolipskiej
szkole muzycznej uczył się wielki syn Warmii  Feliks Nowowiejski;
improwizował na miejscowych organach.

Z murów starej świątyni wyszła też muzyka Nowowiejskiego do słów
Roty Konopnickiej: "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród". Jednakże przepyszny
barok nie może przesłonić cichej, dyskretnej rzeczywistości, że tutaj właśnie
Maryja obrała sobie miejsce. Po II wojnie światowej powrócili jezuici i objęli
opiekę nad sanktuarium, którego szczególnym charyzmatem jest wspólność
pielgrzymowania oraz modlitwy protestantów i katolików. Dzień 11 sierpnia 1968
roku przeszedł do historii sanktuarium jako szczególny; w tym bowiem dniu
Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, dokonał koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Świętolipskiej. Jednym z uczestników tego aktu był także
metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła. W uroczystości wziął udział prawie

cały Episkopat Polski.
13 sierpnia Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska 
Kalwaria Pacławska

Sanktuarium kalwaryjskie to miejsce w którym, wraz
z kultem Męki Pańskiej w klasztornym kościele odbiera swój
kult cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. W XVII w.

słynący łaskami obraz Matki Bożej swoją cześć odbierał we franciszkańskim
kościele w Kamieńcu Podolskim. Przed obrazem modlili się między innymi
hetmani Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Książę Jarema Wiśniowiecki,
Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski. W tym kościele znajdował się także
cudowny obraz św. Antoniego. Kiedy w roku 1672 Turcy zdobyli twierdzę
kamieniecką, w kościele Franciszkanów urządzili stajnie i wszystkie święte
paramenty wyrzucali; obraz św. Antoniego, który miał czynić różne "psoty"
Turkom za sprofanowanie kościoła, wyrzucono z kościoła, jednak kilkakrotnie
cudownie wracał na swoje miejsce w ołtarzu. Ostatecznie obraz spalono,
obraz Matki Bożej natomiast, na rozkaz tureckiego komendanta, wyrzucono do
rzeki Smotrycz. Z przybyciem obrazu do Kalwarii wiążę się legenda, która
mówi, iż nieopodal rzeki mieszkał pewien starzec, któremu przyśniła się Matka
Boża, która nakazała obraz odnaleźć i zanieść do Kalwarii. Starzec odnalazł
obraz, owinął malowidło w płótno i wyruszył w drogę. Na noc zatrzymał się
w Samborze. W zajeździe, w którym nocował, obraz schowano do skrzyni, na
której sypiał syn właścicieli. W nocy niewidzialna siła miała trzy razy zrzucić
chłopca ze skrzyni. Zbudzeni krzykiem rodzice otwarli skrzynię i wtedy ujrzano,
że obraz jaśnieje niezwykłą światłością. Na wieść o tym zbiegli się mieszkańcy,
modlili się i chcieli zmusić starca, by zostawił obraz w mieście. Ten jednak
odmówił i mieszczanie procesjonalnie przenieśli obraz do Kalwarii.

Źródła historyczne nie podają wiadomości o losach obrazu,
wiadomo, że franciszkanie kamienieccy chcieli obraz odzyskać
i rozpoczęli starania w tym kierunku. W zabiegach tych nie byli osamotnieni,
z żądaniem zwrotu obrazu wystąpił także biskup kamieniecki, komisarze
twierdzy i sami mieszkańcy. Kategorycznie jednak sprzeciwił się temu syn
fundatora Kalwarii Stanisław Fredro, kasztelan krakowski, był członkiem
komisji powołanej do przejęcia Kamieńca od Turków. Całą sprawę skierowano
do kapituły prowincjalnej, która odbywała się w Kamieńcu w 1717 r. Kapituła
poleciła, aby komisarze zwrócili się do Stanisława Fredry z prośbą o zwrot
obrazu. Wizerunek jednak pozostał w Kalwarii, gdyż syn fundatora twierdził,
że jego ojciec, Andrzej Maksymilian Fredro, wykupił obraz od Turków
i przeznaczył do kościoła w Kalwarii, gdzie sława obrazu jeszcze wzrosła
na skutek cudów doznanych przed wizerunkiem. W 1685 r. zanotowano
pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki Bożej  uratowanie kościoła
od pożaru. W XVIII w. zauważa się rozwój kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej,
zanotowano w księgach ponad 50 cudów. W 1769 r. wydano pierwszy
modlitewnik do nabożeństw po Dróżkach Kalwaryjskich. W XIX w. kolejne
cuda w Kalwarii: uleczenie nieznanej osoby z Sanoka, uratowanie robotników
pracujących przy świątyni, ocalenie tonącej Żydówki w wodach Wiaru. W roku
1867 malarz, Jan Bieszczad maluje na tablicy niektóre ważniejsze cuda
uzyskane przez wstawiennictwo Matki Bożej.
15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił
jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950
r. w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus
Deus":"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,
ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka
Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta
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do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105). Przekonanie o tym, że Pan
Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił
podobnym
do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było
powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz
Maurycy (582602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie
15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. To oznacza, że święto
to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje
to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz
I (687701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał
do tego święta wigilię i oktawę. Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594)
dowiadujemy się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono je jednak
nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to święto, używanym wówczas
w Galii, czytamy, że jest to "jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi
 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny".

W polskiej (i nie tylko) tradycji to święto zwane jest również świętem
Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast
ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy,
że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc
leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony
ziemi i ziarno, które zebrali z pól.
22 sierpnia Najświętsza Maryja Panna Królowa

W Piśmie świętym nie mamy tekstu,
który by wprost mówił o królewskim tytule
Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty
pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju
pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy
głowę węża {Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel
i Elżbieta wołają do Maryi: "Błogosławiona
jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28. 43)  a więc spomiędzy wszystkich
niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym
natchnieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto błogosławić Mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida.
Ewangelie bardzo często podkreślają to królewskie pochodzenie Pana Jezus.
Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta
obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu" (Ap 12, 1)  tą Niewiastą, według tradycji Kościoła, jest właśnie
Maryja. Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej,
która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się
słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma
uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział
w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła
Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego
nauczania  aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.

Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią
Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję
nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego
Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową
aniołów i wszystkich świętych, królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest
więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma

władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę "Regentki".
26 sierpnia Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista.
Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi
z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała.
Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz
z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni.
Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym
obrazem książę ruski Lew, pozostający
w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też
przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu
zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika
Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełzkim. Po poddaniu się zamku
Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk, zajął obraz.
W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku
i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy mgła otoczyła nieprzyjaciół, która
przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy
chciał wywieść obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie
ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam,
gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną
Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał
cudami. Dokument pochodzi z I poł. XV w. Być może został przepisany
z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany
przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny
w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć
cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął
przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu
obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać
się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XIXIV w. pomiędzy Cesarstwem
Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone,
że obraz został zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie walk prowadzonych
przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi, obraz ukryto
w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk.
Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obra
i przywiózł do Częstochowy.

Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią.
Wielokrotnie modlił się przed nim także kard. Karol Wojtyła, a potem
 Ojciec Święty Jan Paweł II. Co roku, na uroczystości Maryjne (szczególnie 15
i 26 sierpnia) do jasnogórskiego Sanktuarium pielgrzymują setki tysięcy ludzi,
najczęściej idąc na piechotę przez wiele dni. Uroczystość powstała z inicjatywy
bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku styczniowego starał
się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski  Maryi. Wraz z ówczesnym
przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X
ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI
rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst
Mszy świętej i godzin kanonicznych.

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/
http://www.kalwariapaclawska.pl/
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13 czerwca 1927 r. w dzień św. Antoniego był odpust
w parafii. – Co tam słychać w waszym wydawnictwie? – spytał
ks. proboszcz Ciborowski z Adamowicz w czasie obiadu.
– Owszem rozwija się – powiedział z uśmiechem ojciec Maksymilian –
ale mamy wiele trudności. Lokal jest za mały i daleko od stacji. Jesteśmy
zmuszeni szukać obszerniejszego miejsca albo też rozpocząć budowę
nowego domu wydawniczego. Wolałbym gdzieś blisko Warszawy. –
Proszę księdza proboszcza
– odezwał się nagle brat furtian, który
wszedł przed chwilą – przyjechał po księdza
proboszcza pełnomocnik księcia Druckiego
– Lubeckiego. – A dobrze, dobrze
– odpowiedział ksiądz Ciborowski.
– Obiecałem plenipotentowi, że z nim
pojadę do majątku, żeby mu dać na miejscu
wskazówki, jak prowadzić pasiekę. Ksiądz
Ciborowski był znanym w okolicy
pszczelarzem. – Czy książę Drucki
– Lubecki posiada jeszcze jakie majątki?
– spytał ojciec Maksymilian?
– Owszem, ma duży majątek Teresin koło
Sochaczewa, pod Warszawą, 42 kilometry
od stolicy. – Jak by to było dobrze – podchwycił ojciec Maksymilian –
gdyby książę ofiarował choćby niewielki kawałek pola pod budowę
klasztoru  wydawnictwa. Czy ksiądz proboszcz byłby łaskaw pomówić
z pełnomocnikiem w tej sprawie? – Bardzo chętnie – odpowiedział
ksiądz Ciborowski. – Mam nadzieję, że to będzie pomyślnie załatwione.

Minęły dwa tygodnie gorących modlitw w tej intencji.
– Czy też i tym razem Opatrzność nie zawiedzie – myśleli bracia. Jakaż
była ich radość, gdy książę wezwał ojca Maksymiliana
i obiecał dać pięć morgów gruntu z majątku Teresin. Później wprawdzie
wyłoniły się trudności. Książę postawił warunek, na który władze
zakonne nie mogły się zgodzić. I znów zdawało się,
że wszystko przepadło. Ale ojciec Maksymilian nie tracił nadziei.
Na zaofiarowanym polu kazał postawić figurę Niepokalanej
i uroczyście poświęcić. Potem udał się do księcia i zawiadomił go
z żalem, że zakon nie może przyjąć tych warunków. – A co zrobić
z figurą, którą ojcowie postawili na moim polu? – spytał książę.
– Niech zostanie – odpowiedział ojciec Maksymilian . – Myśmy Matce
Bożej oddali już w posiadanie dar księcia pana, to nie możemy

Jej zabierać.
Książę zamyślił się. w tej chwili ważył się los wydawnictwa.

Ojciec Maksymilian modlił się cicho. Po chwili książę Lubecki rzekł:
 Parcelę ofiarowuję bez żadnych zobowiązań ze strony klasztoru.
– A więc zwyciężyła Niepokalana – pomyślał ojciec Maksymilian
i zaczął dziękować księciu.
Ojciec Maksymilian z bratem Zenonem natychmiast wyznaczyli teren

pod budowę, zrobili plany, zamówili drewno
z tartaku. Był to październik 1927 r.
– 8 grudnia odbędzie się poświęcenie
kaplicy – powiedział ojciec Maksymilian.
Zdawało się, że to niepodobieństwo.
Bracia zamieszkali w sąsiedztwie
u państwa Jaroszewskich i pracowali
od świtu do nocy. Budowali baraki z leszu,
głodowali, marzli, nie dosypiali. Brat Salezy
w Grodnie pakował maszyny.
20 listopada załadowano osiem wagonów
towarowych i wysłano w stronę Warszawy.
Ojciec Maksymilian odprawił Mszę św.
dziękczynną za łaski, którymi Niepokalana
obsypywała ich tak obficie.

– Niepokalanów – mówił ojciec Maksymilian  do którego za kilka
godzin mamy wyjechać, jest to miejsce obrane przez Niepokalaną
i przeznaczone wyłącznie na szerzenie Jej czci. Wszystko, cokolwiek
jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność. My również zostaliśmy
wybrani przez Niepokalaną, a przez to staliśmy się Jej własnością.
Złóżmy ofiarę z siebie i oddajmy się jako nieużyteczne narzędzia w Jej
ręce, a oddajmy się niepodzielnie, bez zastrzeżeń, na zawsze.
Praktykować będziemy przede wszystkim posłuszeństwo. Będzie tam
bardzo ubogo, wedle ducha św. Franciszka. Dużo będzie pracy, wiele
cierpień i wszelkich niewygód.

Bracia nie lękali się ofiary. Pełni ufności odjechali
na nową placówkę. W mroźny poranek listopadowy wysiedli na stacji
w Szymanowie, dźwigając na plecach toboły z rzeczami.
Na pustym polu stały trzy samotne szare baraki – nazwane
Niepokalanowem. Do nich to zmierzali bracia.(cdn)

Maria Kączkowska




