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Istnieje taki wymiar pragnienia spotkania z Bogiem, który może uczynić z nas obiekt drwin. Czegoś podobnego doświadczył
Zacheusz, wchodząc na sykomorę, aby zobaczyć Jezusa. Czy i w naszym życiu możemy wskazać na podobne pragnienie
spotkania z Jezusem, kiedy to przestaje liczyć się opinia innych, fakt bycia pośmiewiskiem czy obiektem żartów? Dzięki
takiemu pragnieniu Jezus dostrzega wysiłki Zacheusza i nie bacząc na wywołane zgorszenie, wchodzi do domu grzesznika.
Zbawienie staje się namacalnym faktem. Miłość pokonuje grzech. Panowanie pieniądza upada w obliczu miłosierdzia Boga.

Kiedy obawa o to, co powiedzą inni, powstrzymuje mnie w radykalnym przyjęciu Ewangelii, przypomnij
mi, Panie, historię Zacheusza, daj mi doświadczyć jego radości, kiedy mógł przyjąć Cię w swoim
domu.

Nie tylko saduceusze wymyślają intelektualne lub prawne pułapki, aby nie być zobowiązanym do przestrzegania Bożych
przykazań. Podobnie podchwytliwe pytania czy przemyślne oskarżenia także dziś padają pod adresem Boga. Problem etyki
małżeńskiej, szacunku dla życia, wychowania, kształtowania relacji ekonomicznych i wiele, wiele innych to dla dzisiejszego
świata okazja, aby ośmieszać wiarę, aby przekonywać, że Bóg nie ma nic do zaproponowania człowiekowi, że człowiek może
żyć, jak mu się podoba, i robić to, co chce. A Jezus także dziś nam mówi o naszym powołaniu do bycia wiecznie szczęśliwym,
o drodze do nieba, która zaczyna się posłuszeństwem Jego nauce.

Kiedy wątpliwości rodzą się w moim sercu, kiedy wydaje mi się, że świat ma lepsze odpowiedzi niż
Ewangelia, daj mi, Panie, ufnie zwracać się do Ciebie, daj mi pokorę uważnego słuchania, abym na
nowo uwierzył, że to Ty masz słowa prawdy.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła
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Literatura i film pełne są wizji końca świata. Jednym z czynników popychających ludzi ku sektom są przepowiednie
o kataklizmach i zapewnienia, że w danej grupie, jeśli się do niej należy, będzie można się uratować. A Jezus, rysując wizję
czasów ostatecznych, zapewnia nas o swej mocy i ratunku. To prawda, że będą prześladowania, które przyjdą z najbardziej
nieoczekiwanej strony, jak odrzucenie przez własnych rodziców. Jednak to, co jest dla nas najgroźniejsze, to nie
prześladowania, katastrofy czy fałszywi prorocy, ale utrata ufności w miłość i opiekę Boga. I nie jest to niebezpieczeństwo tylko
czasów ostatecznych, ale zagraża nam ono w każdej epoce.
Panie Jezu, ucz mnie wykorzystywać każdy czas, każdą sposobność do dawania świadectwa o Tobie
i daj mi ufność w Twoją obecność, kiedy współczesny świat wzbudza tyle niepokojów.
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W niedzielę 13 października 2013 roku sprawowałem
mszę świętą w koncelebrze z papieżem Franciszkiem na Placu
św. Piotra i uczestniczyłem w papieskim akcie zawierzenia świata
Maryi w znaku Fatimy, obecnej przez figurę Bogarodzicy, którą na
tę uroczystość przywieziono na Plac św. Piotra w Rzymie
z Portugalii.

Około godzinę przed rozpoczęciem liturgii figura Matki
Bożej była uroczyście wnoszona w procesji, wśród wiernych
zebranych na Placu św. Piotra. Jej pojawienie się spowodowało
spontaniczny zryw radości i niezwykły przypływ nadziei w
sercach. Po liturgii, wielu z nas dzieliło się doświadczeniem
swoistego odczucia, że z osobą Maryi, wkracza nadzieja,
wyobrażona w figurze w morzu bezsensowności, jaka panuje w
świecie. Maryja przyniosła nadzieję, tak jak kiedyś przyniosła
Jezusa, Zbawiciela świata. W Nim pokładamy nadzieję, dlatego
tę nadzieję rozpoznaliśmy także w Matce Jezusowej. Z Jej
obecnością jakby wszystko stało się jaśniejsze i nabrało sensu.
Tak, jakby wszelka ciemność odpłynęła na Jej widok.

W tym momencie uświadomiłem sobie znaczenie
wzywania Maryi przy umierających osobach i inwokację
do Niej: „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”, śpiewaną
na zakończenie pogrzebu, gdy ludzkie szczątki wkładane
są do grobu. Odczułem wówczas myśl, która pojawiła się
w mojej świadomości: „jak to dobrze Matko Boża, że jesteś teraz
z nami”.

Wreszcie rozpoczęła się Eucharystia pod
przewodnictwem Ojca świętego Franciszka. Każdy kapłan
sprawując mszę świętą występuje w tym momencie w osobie
Pana Jezusa i patrząc się na kapłana mamy uświadomić sobie
obecność Jezusa między nami. Jednakże, gdy Eucharystii
przewodniczy papież, następca Apostoła Piotra na rzymskiej
stolicy, wtedy w niezwykły sposób jako widzialna Głowa Kościoła
uobecnia Zbawiciela, a z drugiej strony stając jako papież przed
Bogiem, reprezentuje każdego z nas. Pod koniec mszy świętej,
przed błogosławieństwem, papież stanął także wobec Maryi w
figurze z Fatimy i w imieniu każdego wierzącego i niewierzącego
pokornie wypowiadał modlitwę, w której ofiarował Maryi pod
opiekę cały świat. W osobie papieża, przed Maryją, stanął cały
Kościół, każdy z nas. Wtedy dopiero można było odczuć
tajemnicę, jaka jest ukryta w Kościele, a jest to tajemnica
zbawienia. Kościół sam nie zbawia, tylko Chrystus żyjący w
niezwykłej tajemnicy w Kościele.

W pierwszym doświadczeniu Kościół, rozpoznawany
jest zazwyczaj jako widzialna społeczność religijna, zbudowana
na wzór ludzkiej społeczności, jako swego rodzaju instytucja czy
nawet organizacja. Ale Kościółto przecież także rzeczywistość

niewidzialna, będąca swoistą jednością Boga z ludźmi, przez
pośrednictwo Jezusa Chrystusa, w obecności dynamicznego
działania Ducha Świętego. Ta niewidzialna rzeczywistość Kościoła
zyskuje szczególny walor, nastawiony na wieczność, czyli
eschatologiczny, poprzez duchowy wymiar jedności
z Chrystusem, a w Nim i przez Niego, wymiar jedności
ze wszystkimi ludźmi. Ten eschatologiczny wymiar Kościoła ma
swoje źródło w Biblii, która bez względu na ludzkie poglądy i
wyobrażenia, prezentuje Kościół jako tajemnicę ukrytą niegdyś w
Bogu, obecnie zaś realizowaną etapami. Tajemnica Kościoła
zostanie w pełni zrealizowana, gdy grzech zostanie całkowicie
usunięty z życia, co dokona się w momencie powtórnego przyjścia
na ziemię, w sposób widzialny, Zbawiciela. W świecie dotkniętym
grzechem Kościół staje się znakiem i autentycznym ogniskiem
miłości, w którym każdy człowiek może odnaleźć światło, łaskę,
przebaczenie grzechów.

Kościół staje się w ten sposób źródłem życia,
a przez obecność Zbawiciela i Jego łaski, nawet samym życiem.
Kościół, bowiem ma swoje źródło w życiu. Życie zaś powstaje z
życia. Dlatego też udzielenie się Boga człowiekowi przez
Chrystusa w Duchu Świętym staje się podstawą szczególnej więzi
 komunii, którą jest więź osób odkupionych przez Chrystusa,
obdarzanych miłością Ojca i uświęcanych ożywczym działaniem
Ducha Świętego.

Bóg udziela się człowiekowi w Kościele, bo Kościół jest
Boży. Teksty biblijne bardzo wyraźnie podkreślają ten fakt. Św.
Paweł wielokrotnie w swych listach używa określenia „Kościół
Boga”(1Tes 2,14; 1Kor 1,2; 1Kor 15,9; Ga 1,13 i inne). Ale jest to
przecież także Kościół Chrystusa. I właśnie do Chrystusa należy
wpierw odnieść pytanie o Kościół, bo to Chrystus w Kościele, a nie
sam Kościół jest dziś światłością świata. Jedynie Chrystus może
dać w pełni światło i odpowiedź na pytanie, czym jest Kościół i
jaka jest jego tożsamość. Jeśli wyraźnie wyakcentuje się tę
prawdę, wtedy jasno wszyscy dostrzegą, że to Chrystus jest
pierwszy, a Kościół jedynie trwa w Chrystusie.

W mojej krótkiej wyprawie do Rzymu, na niedzielną
Eucharystię z papieżem, doświadczyłem głębokiego przeżycia
tego, co zwyczajnie nazywamy Kościołem. Doświadczyłem, że
Kościół to Ty i ja i papież i święci patronowie z Maryją i Ci, którzy
cierpią w czyśćcu, a to wszystko dopełnia się w Bogu, który z
przebitego boku Jezusa ustanowił Kościół. Doświadczyłem także
daru Bożego, jakim jest Maryja, przynosząca ludziom nadzieję
i daru jakim jest urząd papieża, sprawiający, że wszyscy już tu
jesteśmy jedno i dążymy do ostatecznej i pełnej jedności
w Bogu, w życiu wiecznym.
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Dzisiejsza uroczystość - jak każda
uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo
radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich
tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim
życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście
przebywania z Bogiem w niebie. Kościół
wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych,
czyl i tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale
także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już
osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi
w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do
naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich
Świętych wzywa się w szczególnie ważnych
wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która
należy do najstarszych litani jnych modlitw
Kościoła i jako jedyna występuje w księgach
liturgicznych (w liturgi i Wigi l i i Paschalnej; ponadto
także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza
oraz w obrzędzie święceń).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
w Kościele nie wspominano żadnych świętych.
Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce
Bożej. Potem kultem otoczono męczenników,
nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba,
czyl i w rocznicę śmierci. W IV wieku na
Wschodzie obchodzono jednego dnia
wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem
zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach:
papieżach, mnichach i dziewicach. Większego
znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych
nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 61 5),
który zamienił pogańską świątynię, Panteon,
na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich
Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni
wraz ze złożeniem relikwii męczenników
dokonano 1 3 maja 61 0 roku. Rocznicę
poświęcenia obchodzono co roku z licznym
udziałem wiernych, a sam papież brał udział we
mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie
Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii
i Bawarii , ale 1 l istopada. Za papieża Grzegorza
IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na
całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je
na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto
Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem
Kościoła powszechnego.

Dziś po południu, po Nieszporach lub
niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się

procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia
Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny
w kościołach i kaplicach publicznych można
uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.
Warunki zyskania odpustu są następujące:
1 ) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św. ,
4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1 -8 l istopada można także
pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie
cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.
W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza
pozyskuje się odpust cząstkowy.

Kościół wspomina dzisiaj w liturgi i
wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli
już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.
Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym
z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r.
św. Odylon (+ 1 048) - czwarty opat klasztoru
benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę
początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale
wkrótce za ich przykładem poszły także inne
zakony i diecezje. W XII I w. święto
rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W
wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz
do czterech stacji . Piąta stacja odbywała się już w
kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy
stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych
i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia
Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XI I w. ,
a z końcem wieku XV była znana w całym kraju.
W 1 91 5 r. papież Benedykt XV na prośbę opata-
prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia
każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte:
w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich
wiernych zmarłych i według intencji Ojca
Świętego.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza
w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną
modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust
zupełny.



W parafiach katolickich odprawiane są tzw.
„wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają
na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących.
Tradycja ta sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza
w modlitwie zmarłych, gdyż droga do zbawienia jest
zawsze otwarta. Wyróżnia się wypominki jednorazowe,
oktawalne, półroczne i roczne. Wierni na kartkach
wypisują zmarłych i przynoszą je do swoich
duchownych. Wypominki jednorazowe odczytuje się na
cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia
Wszystkich Świętych (często połączone
z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały
rok przed niedzielnymi mszami. Bł. Jan Paweł II
w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003
roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest
ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli
w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może
potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia,
by dostąpić radości nieba”. Warto w tym miejscu
również przytoczyć słowa ks. Biskupa Antoniego
Dydycza z Drohiczyna: „Wypominki są po to,
abyśmy mieli pewność, za kogo się modlimy.
Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego
wsparcia duchowego, ale że ludzie go
potrzebują, to jest oczywiste, bo przecież
widzimy, że są grzechy, są słabości, są upadki.
Dlatego też nasza modlitwa za zmarłych jest
niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać
poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie
najlepiej komu nasza modlitwa jest potrzebna.”

Poszukując głębszego sensu „wypominek”
należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi
Machabejskiej. Już w czasach machabejskich, czyli w II
w. przed Chr., modlitwa za zmarłych jest ważnym
elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie.
Szczególnie ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie
ma pewności co do zbawienia danej osoby zmarłej
(pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest
beatyfikowana).We wczesnych wiekach stosowano tzw.
dyptyki. Odczytywanie imion zajmowało dużo czasu,
gdyż istniały aż trzy listy. Dwie z nich odczytywał tylko
biskup. W liturgii eucharystycznej sprawowanej w
starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na
których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących
biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także

świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych
zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to
bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam
biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona
świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał
biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy
recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne,
krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał
uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał
imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.
Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź
wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków
Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli)
i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku
świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną,
a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki
kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano
Eucharystię. Z czasem, dyptyki zastąpiono
wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich
wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona
jednego czy kilku wskazanych celebransowi. Dzisiejsze
wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych
dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem miłości
i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi
i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona
zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je
odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane
w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym
większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj,
związane są one z Eucharystią.
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Szanowni Przyjaciele,
Pierwszy listopada to w naszej katolickiej tradycji dzień
Wszystkich Świętych. Wielowiekowe święto, przyjęte przez
naszych przodków dla oddania czci męczennikom, którzy
złożyli swoje życie w imię wiary w Chrystusa.
To w istocie radosny dzień  przypomnienie, że każdy
z nas ma szansę na życie wieczne. Po nim następuje Dzień
Zaduszny, kiedy to udajemy się na groby bliskich, zapalamy
znicze...

Dla wielu z nas te słowa to oczywistość. Jednakże
współcześnie na naszych oczach rozgrywa się walka
o zastąpienie listopadowego święta czymś zupełnie obcym.

W większości regulaminów cmentarnych możemy przeczytać, że cmentarz to "miejsce ciszy, modlitwy i zadumy",
ale to tylko teoria… co widać każdego roku szczególnie w uroczystość Wszystkich Świętych. Coraz częściej spotyka się
ludzi palących papierosy, żujących gumę, a nawet konsumujących czy nietrzeźwych; do tego jeszcze dochodzi
przepychanie się w alejkach, głośne rozmowy, śmiechy.
To nie tylko nie przystoi chrześcijaninowi, ale każdemu kulturalnemu człowiekowi. Powinniśmy przecież wyrażać szacunek
naszym zmarłym i sobie nawzajem.

Oto kilka rad, które nie zaszkodzi jak każdy z nas sobie przypomni:
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Próbuje się stworzyć "nową, świecką tradycję".

Puste dynie z wykrojonymi dziurami, dzieci przebrane
za potwory i czarownice, twarze wymalowane białą farbą
i pokryte imitacją krwi  tak wygląda pogańskie i przez to
antychrześcijańskie „halloween”.

Piszę ten list, gdyż liczę na Waszą o pomoc
w walce o zachowanie tradycyjnego, katolickiego charakteru
świąt z początku listopada.

Instytut Ks. Piotra Skargi rozpoczął kampanię
promowania tradycyjnego charakteru świąt.
Odwiedzając stronę swiatlofatimskie.pl, każdy może powierzyć
swoje intencje wstawiennictwu Matki Bożej. Może też
przyłączyć się do modlitwy za dusze tych, którzy już odeszli.
Symbolem naszych modlitw są wirtualne świece:
siedmiodniowa, trzydziestodniowa i wieczysta.

Wasze prośby i podziękowania do Fatimskiej Pani
zostaną objęte modlitwą sióstr zakonnych.
W przesłanych intencjach odprawiona będzie także Msza
święta. To tylko niektóre z korzyści, które czekają na każdego,
kto zapali świecę na stronie.

Właśnie w tych wyjątkowych dniach liczę na Waszą
pomoc w przypominaniu o tym, czym jest uroczystość
Wszystkich Świętych i jak ważne jest korzystanie

W dniu 16.10.2013 r. o godz.1700 w Kaplicy p.w.
Miłosierdzia Bożego w Czechach, ks. proboszcz
D. Kaliński sprawował Mszę św. dziękczynną,
w intencji 10tej rocznicy powstania Klubu Abstynenta
im. Jana Pawła II w Czechach, 20tej rocznicy abstynencji
kolegi Heńka oraz 5tej rocznicy abstynencji kolegi
Roberta. W nabożeństwie udział wzięli mieszkańcy wsi,
zaproszone władze Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego,
radni oraz przedstawiciele Klubu Abstynenta „Rzemieślnik”.
Zaproszeni goście po Mszy św. wzięli udział
w okolicznościowym spotkaniu, które odbyło się w salce przy
kaplicy. Podczas spotkania przypomniano jak powstał K.A.
w Czechach. Uzależnieni dzielili się swymi doświadczeniami
oraz przypominali, że alkoholizm jest chorobą śmiertelną
i nieuleczalną, jednak powstrzymanie się od nałogu jest
możliwe, czego dowodem są obchodzone indywidualnie
jubileusze, nie w celu pochwalenia się swoją abstynencją,
ale pokazania życia w abstynencji jako ponownych narodzin.

W imieniu wszystkich uzależnionych oraz
współuzależnionych, bardzo proszę o modlitwę.
O radości, z którą z Państwem mogłem się dziś podzielić,
przez długi czas kiedyś mogłem jedynie skrycie marzyć.

W miesiącu wrześniu, w Sanktuarium Matki Bożej
w Licheniu, odbył się I Krajowy Kongres Parafialnych
Rad Duszpasterskich, którego inicjatorem była nasza
diecezja.

Kongres rozpoczął się uroczystą Mszą świętą.
Następnie można było dowiedzieć się, jak powinny
funkcjonować duszpasterskie rady parafialne, wymienić się
swoim spojrzeniem na sprawę z osobami z całej Polski oraz
usłyszeć dane statystyczne i badania przeprowadzone
w poszczególnych parafiach.

Na zajęciach w grupach można było
poszerzyć swoją wiedzę na następujące tematy:
• jak ubogacać liturgię Eucharystii,
• jak tworzyć wspólnoty na rzecz parafii i jak w nich dobrze
współpracować,
• jak tworzyć diakonię muzyczną dla uświetnienia
uroczystości w parafii.

Z Kongresu wyniosłam wiedzę na temat
funkcjonowania Parafialnych rad duszpasterskich,
a także uświadomiłam sobie, że my parafianie tworzymy
historię parafii. Ważnym warunkiem jest współpraca
z kapłanami, gdyż razem, my wszyscy pracujemy na jej
dobre imię.

z pośrednictwa błogosławionych i świętych patronów
w wypraszaniu łask dla naszych rodzin, Ojczyzny i całego
świata.

Dzień, który w okresie komunizmu starano
się przemianować na „Święto Zmarłych”, teraz próbuje
się zastąpić antychrześcijańskim „halloween”!

Niech aktywne włączenie się w kampanię
i zapalenie świecy na stronie swiatlofatimskie.pl będzie naszą
odpowiedzią na tego rodzaju próby!

W zbliżającym się dniu Wszystkich Świętych życzę
Wam spokoju, obfitości łask Bożych oraz opieki świętych
patronów.

P.S. Nie pozwólmy, aby uroczystość Wszystkich Świętych
zamieniono w halloween! Pamiętajmy, że wszyscy święci
patroni służą nam swoim wstawiennictwem, szczególnie
teraz, gdy obchodzimy ich uroczystość, dlatego warto zapalić
świecę i zwrócić się do nich o orędownictwo. Wystarczy
wejść na stronę swiatlofatimskie.pl.



MUZEUM - DOM URODZIN
św. Maksymiliana Marii Kolbego

w okresie jesienno – zimowym

t. j. od października do końca kwietnia jest czynne:

od wtorku do piątku w godz. 10 14

(umówienia telefonicznie)

w soboty i niedziele w godz. 14 16

w poniedziałki  nieczynne

Jeżeli znajdą się osoby chętne do odwiedzenia Muzeum

poza godzinami otwarcia, to prosimy o wcześniejsze

powiadomienie nas o tym fakcie

co najmniej na dzień przed wizytą

nr tel . 518 014 880

Osobliwe było życie na początku w tym nowym klasztorze.
Żywność przynosili dobrzy ludzie. Bracia jedli, siedząc w kuczki
na podłodze. Stół oparty był na drewnianych skrzynkach, a do chwili
nadejścia łóżek z Grodna posłanie stanowiła słoma rozsypana pod
ścianami. Jeden żelazny piecyk miał starczyć dla wszystkich. Przez
nieszczelne ściany baraków wiatr dmuchał, a nierzadko i śnieg sypnął
na pościel. Rozgrzewali się gimnastyką i biegli na rozmyślanie

do kaplicy. Na klęczkach uczestniczyli w dwóch Mszach świętych,
potem pospiesznie zjadali śniadanie i rozbiegali się do pracy w różne
strony. Trzeba się było spieszyć, by do 7 grudnia zmontować maszyny
i przygotować wszystko na uroczystość poświęcenia klasztoru. Praca
paliła się im w rękach i w jej wirze zapominali o dokuczliwym zimnie.
Wreszcie nadszedł upragniony dzień 7 grudnia – wigilia święta
Niepokalanego Poczęcia. Br. Salezy Mikołajczyk ma szczególną

Na podstawie książki Stanisława Krajskiego „SAVOIRE
VIVRE
W KOŚCIELE – podręcznik dla świeckich” i portalu :
www.wiara.pl

OPUSZCZANIE PRZEZ WIERNYCH KOŚCIOŁA PO MSZY
ŚWIĘTEJ

Z kościoła wychodzimy dopiero po
błogosławieństwie i opuszczeniu go przez księdza
odprawiającego Mszę św. Wcześniejsze opuszczenie
kościoła jest wykroczeniem w perspektywie wiary, ale również
nietaktem. To tak jakbyśmy opuścili czyjś dom nagle i bez
pożegnania się z gospodarzami.

Opuszczamy kościół powoli i z godnością, ale nie
przepychając się i przepuszczając przed sobą osoby starsze
i wszystkich tych, którzy się spieszą ( tak, by nie
„współzawodniczyć” z nimi w tym, kto pierwszy opuści
kościół).

Jeżeli przed kościołem stoi proboszcz lub któryś
z księży i chcemy z nim porozmawiać zwracajmy uwagę na
to, czy inni też nie pragną z nim zamienić paru słów. Nie
zawłaszczajmy go dla siebie uniemożliwiając innym kontakt
z nim. Jeżeli ksiądz z kimś rozmawia nie wtrącajmy się
w rozmowę i nie przerywajmy jej. To przecież niegrzeczne.

Nie zatrzymujmy się na rozmowy ze znajomymi przy
samym wyjściu z kościoła, bo w ten sposób blokujemy
wyjście innym.

Prowadząc rozmowy pod kościołem pamiętajmy
o powadze miejsca, o tym, że nadal jesteśmy na terenie
kościoła i pewne wypowiedzi i zachowania tu nie uchodzą.
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radość. Oto sprawdzają się słowa ojca Maksymiliana, który już
w „Rycerzu” listopadowym akt poświęcenia klasztoru zaplanował
na uroczystość Niepokalanej. Jej opiekę widać tu jak na dłoni.

Do Niepokalanowa zjeżdżali. Ojciec Kornel Czupryk –
prowincjał zakonu, pan wojewoda warszawski Sołtan, ksiądz dziekan
i wielu innych. Przez ośnieżone pola szli ludzie z okolicy do klasztoru,
podziwiając ubożuchne baraki i równie ubogą drewnianą kaplicę,
gdzie za chwilę miała się rozpocząć Msza św. Ale najwięcej radował
się brat Salezy. W hali maszyn zdawało mu się wprost nie do wiary,
aby to na czas wykończyć. Pracował w pocie czoła. Ojciec
Maksymilian zabronił braciom mówić do niego, aby mu nie
przeszkadzali. A dzisiaj w hali, obitej grubym czarnym papierem, stały
rzędem błyszczące, po nocach montowane maszyny: „Frankenthal”,
„M.A.N.” i „Konig&Bauer”. Obok, w sąsiednim baraku, huczał motor,
a w introligatorni czekały na nowy numer falcówka, spinaczka
i mechaniczne noże do cięcia papieru.

Gdy już wszyscy goście zebrali się w drukarni, brat Salezy
puścił w ruch swoje maszyny. Naprawdę to wcale nie był pewien, czy
pójdą. Nie miał czasu ich wypróbować i montaż był nie skończony.
Więc patrzył uradowany, jak powoli zaczęły się obracać pasy
transmisyjne i miarowo stukała falcówka. Maszyny drukarskie
śpiewały swoją pieśń na cześć Niepokalanej.

Goście byli zdumieni. Jak to? W tak krótkim czasie bracia to
zrobili? Ależ to prawie niepodobieństwo. Twarze promieniały im wielką
radością. Któż mógł zrozumieć ich zapał i gorliwość, z jaką tworzyli
nową swoją zagrodę Niepokalanej? Chyba tylko ojciec Maksymilian,
który był duszą ożywiającą wszystko. Najpokorniejszy z nich, uważał
się tylko za narzędzie. Był on teraz gwardianem, robił plany, obliczał,
kierował i pomagał. Był z nimi wszędzie. Schorowany i kaszlący, oddał
się całkowicie Niepokalanej, wyniszczał się dla Niej i dla braci. – Ja
jestem dla was – mówił – zawsze możecie do mnie przyjść
ze wszystkim, co wam dolega. Jednemu oddał swój ciepły sweter,
drugiemu pożyczył kożuszka, dla każdego miał na ustach potężne
słowo: „Maryja” – zachętę, pociechę, przebaczenie.

Oprowadzał teraz gości po klasztorze z cichym,
szczęśliwym uśmiechem na ustach. Był to dzień tryumfu
Niepokalanej. Jej łaska była tak oczywista. Toteż bracia odpowiadali
na nią poświęceniem bez granic, ubóstwem, wyrzeczeniem się,
pokorą. Teraz mogli się radować. Brat Salezy usiadł na końcu
refektarza i patrzył, jak goście pożywiają się po franciszkańsku.
Herbata była w blaszanych kubkach, prosty stół sosnowy i ławy
jeszcze nie doheblowane. Chyba święty ojciec Franciszek uradowałby
się patrząc na tę radość pełną czystej Bożej miłości. Właśnie
wojewoda zabrał głos. – Co on mówi? – pytał szeptem sąsiada brat

Ewaryst. – „Ja taż jestem w trzecim zakonie franciszkańskim. Jednego
ducha jestem z wami” – odpowiedział rozpromieniony brat Kamil. Czyż
można się nie radować?

Dopiero minęły dwa lata, jak brat Salezy, po odbyciu służby
wojskowej, przyjechał do Grodna i włożył habit zakonny. Ojciec
Maksymilian zaraz go przydzielił do maszyn. – Jak to dobrze się składa
bracie. Niepokalana przysłała cię tu do nas – powiedział do niego
na wstępie. – Bo to i ślusarz i monter jesteś w jednej osobie. Takiego
nam właśnie potrzeba. – Brat Salezy, były podoficer w wojskowej
jednostce technicznej, stanął przed ojcem Maksymilianem
na baczność. Potem zakasał rękawy i wziął się do pracy, a dzisiaj
świętuje. Dzisiaj jest jego święto. Maszyny ruszyły posłusznie, goście
są pełni podziwu dla zakonników, więc nie pozostaje nic innego, jak
dziękować Niepokalanej Matce i chwalić Ją z całej duszy. Do wieczora
snuli się po Niepokalanowie goście. Potem zamknięto bramę i ojciec
gwardian ogłosił klauzurę zakonną.

Wiele jednak trudności, zwłaszcza prawnych i technicznych,
trzeba było jeszcze pokonać. Dopiero w końcu stycznia Niepokalanów
mógł wysłać swym czytelnikom kolejny numer „Rycerza Niepokalanej”,
który właśnie stąd we wzrastającym stale nakładzie miał ogrzewać
dusze ludzkie, miał miłością do Matki Bożej rozpłomienić cały świat.

Ojciec Maksymilian jako gwardian miał w ręku cały splot
przeróżnych spraw. Wszystkie nici zbiegały się w jego rękach, nieraz
drżących i słabych. Ale te ręce miały w sobie moc, która sięgała
w nieskończoność. Była to moc świętego posłuszeństwa. Każdy niemal
krok musiał być zatwierdzony przez władze. Na klęczkach przyjmował
ojciec Maksymilian jako wolę Bożą, polecenia ojca prowincjała i bez
wahania na ślepo wprowadzał w życie. Przełożeni wiedzieli o tym.

„Rycerz Niepokalanej” budził powołania zakonne. Coraz
to ktoś pukał do furty klasztornej z prośbą o przyjęcie. W r. 1929 braci
było już pięćdziesięciu. Oprócz drukarni, introligatorni i administracji
zorganizowano wysyłkę figurek Niepokalanej, medalików, różańców
i innych przedmiotów Jej kultu. Oprócz tego istniał dział gospodarczy,
który obejmował warsztat krawiecki, szewski, ogród itp.

Ojciec Maksymilian miał w celi prymitywnie wykonane łóżko
i nie pozwalał go zmienić, gdyż według niego sprzeciwiałoby się to
zakonnemu ubóstwu; również obywał się bez szafy, ale planował
własne lotnisko i radiostację. Jego ścisły umysł, niby najbardziej
precyzyjny aparat, stworzył tę dziwną, opartą jedynie na dobrej woli
i miłości Boga organizację ludzi, którzy prześcigali się w gorliwości
i poświęceniu. Wyznaczał w niej każdemu odpowiednie miejsce.(cdn)




