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24 listopada 2013 r. – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, rok C, Łk 23,3543

1 grudnia 2013 r. – I NIEDZIELA ADWENTU, rok A, Mt 24, 3744

Dla większości przypatrujących się Jezusowi konającemu na krzyżu bycie królem kojarzyło się z władzą polityczną i militarną. Dlatego ukrzyżowany
Jezus jest dla nich zaprzeczeniem ich oczekiwań i nadziei. Być może w ten sposób biorą sobie odwet za niespełnione nadzieje, które wiązali z Nim
jako przywódcą. Jezus jest królem, tylko Jego władza dotyczy otwarcia człowiekowi nieba. Mocą Jego królestwa jest miłość wyrażona całkowitym
darem z siebie. Aby wejść do Jego królestwa, nie potrzeba wiele. Wystarczy uznać, że Jezus jest Zbawicielem oraz przyznać się do bolesnej
prawdy o swoim własnym grzechu i jego konsekwencjach.
Nawracaj moje serce, Panie, abym z ufnością powierzał się Twojej dobroci, by moja pokora otworzyła mi drogę do
nieba.

Oczekiwanie na przyjście Jezusa nie jest porzucaniem czy też lekceważeniem obowiązków dnia codziennego na rzecz wydarzeń przyszłych,
których daty nie znamy. Wręcz przeciwnie. Ten, kto oczekuje na przyjście Jezusa, zaczyna żyć pełnią dnia dzisiejszego, bowiem najistotniejszym
wymiarem Jezusowego „czuwajcie!” jest pełnienie woli Boga. Kto czuwa, nie odkłada na jutro konieczności pojednania się z bratem ani nie
zaniedbuje natchnień Ducha Świętego, aby praktykować miłosierdzie wobec ubogich, ale żyje pełnią swych charyzmatów i talentów, zabiegając
z całego serca, by już dziś Chrystus był obecny w jego myślach, słowach, czynach i pragnieniach.
Wzywając mnie do czuwania, chcesz, Panie, abym z największą gorliwością żył pełnią darów, których mi udzieliłeś na
chrzcie i których nieustannie mi udzielasz. Chcesz, abym już dziś dostrzegał Twą obecność w świecie i w moim życiu.
Jezu, pomóż mi sprostać Twym oczekiwaniom.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła

8 grudnia 2013 r. – II NIEDZIELA ADWENTU, rok A, Mt 3, 112

Prorok nie przemawia w swoim własnym imieniu, dlatego nie może szukać uznania w oczach ludzi ani oczekiwać wynagrodzenia z ich strony. Aby
pozostać wiernym swemu posłaniu, potrzebuje on wolności w stosunku do tych, których wzywa do nawrócenia. Stąd Ewangelie z taką dokładnością
ukazują Janowy radykalizm życia. Prorok żywi się Bożym prawem (symbol szarańczy) i dlatego już w czasie swej misji doświadcza słodyczy Bożej
miłości (miód). Ostrze jego nauczania nie jest zwrócone przeciwko człowiekowi, ale przeciwko grzechom. A do nawrócenia wzywani są wszyscy,
także elity społecznopolityczne.
Słuchając Janowego wezwania do nawrócenia, daj mi, Panie, poznanie tego, co we mnie musi być oczyszczone
i przemienione. Niech nawet najtwardsze słowa Twoich proroków nie budzą we mnie sprzeciwu, ale rozniecają gorliwość
w przygotowaniu się na spotkanie z Tobą.

15 grudnia 2013 r. – IIi NIEDZIELA ADWENTU, rok A, Mt 11, 211

Jan, podobnie jak wielu proroków przed nim, kończy swoje życie w więzieniu, prześladowany za bezkompromisowe głoszenie prawdy. Ale nawet tam
nie przestaje myśleć o powierzonej sobie misji przygotowania drogi Mesjaszowi. Odpowiedź, którą otrzymuje, to odpowiedź faktów, wydarzeń
dziejących się dzięki Jezusowi. To w ten sposób Jezus chce być rozpoznany. On nie pojawia się znikąd, ale jest centralnym wydarzeniem historii
zbawienia. Bóg przygotowywał lud, aby mógł przyjąć dar Jego obecności, i w Jezusie wypełnia tę obietnicę. A Jezus pragnie, aby dzięki faktom Jan
mógł wyznać, że Bóg jest wierny danemu słowu.
Panie Jezu, tak często wątpię, że Ty jesteś przy mnie, że pochylasz się nad moimi cierpieniami i problemami. Proszę, daj
mi zaufanie dziełom Twej miłości, których świat jest pełen.
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W ostatnią niedzielę przed Adwentem Kościół katolicki
obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
panującego w niebie i na ziemi. Ta niedziela przed początkiem
nowego roku liturgicznego stanowi podkreślenie faktu panowania
zmartwychwstałego Chrystusa. Uroczystość Chrystusa Króla
wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką
"Quas Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku
jubileuszowego. Dokument Ojca Świętego, którym ustanowił
tę uroczystość był całkowitym przeciwstawieniem się silnym
tendencjom ateistycznym i laickim, a jednocześnie mocno
wskazywał na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad
człowiekiem i całym światem. Papież nakazał wtedy, aby we
wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość
obchodzono w ostatnią niedzielę października. Po reformie
liturgicznej w 1969 r. uroczystość została przeniesiona na ostatnią
niedzielę roku kościelnego. Umieszczenie tej uroczystości na
końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu
i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby
odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie
wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na
zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości
w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się

w zbawieniu człowieka. Przez
swoją śmierć na krzyżu dał On
dowód miłości względem
wszystkich ludzi i odpuszczając
nasze grzechy, pojednał nas
z Ojcem oraz uczynił ludem
wybranym, czyli królestwem
i kapłanami Boga samego.
W ikonografii Chrystus Król już
od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli
Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek
lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa
dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa
 jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje
cześć. Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania
Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada
na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje
nie jest z tego świata” (por. J 18, 3340). Na krzyżu Chrystusa
widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19),
a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu,
wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42).
Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym
chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet oddać
życie za innych.

Ks. Mariusz Danielewski

Niema modlitwa
Coraz rzadziej wśród młodzieży

widzimy zawieszoną na szyi małą
blaszkę z wizerunkiem Maryi czy
świętych. Mowa oczywiście
o medaliku. Sami nie zdajemy
sobie nieraz sprawy, że stanowi on
osobiste wyznanie wiary,

a jednocześnie prośbę o wstawiennictwo przed Bogiem,
o dar bycia świętym. Medalik to jakby niema modlitwa
noszona w sercu i kierowana do nieba bezustannie:
podczas pracy, odpoczynku i snu.
Objawienie

Historia Cudownego Medalika rozpoczyna się 27
listopada 1830 roku, kiedy to nieznanej nikomu
nowicjuszce Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo, Katarzynie Labouré, objawia się
Matka Boża. Podczas tego objawienia usłyszała ona słowa:
"Postaraj się o wybicie i rozpowszechnienie medalika
według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić
z ufnością i wiarą, otrzymają wiele łask".

Św. Katarzyna zobaczyła dwie strony medalika.
Na awersie postać Maryi, wyciągającej ku ziemi ręce,
z których emanują promienie oznaczające łaski zlewane na
ludzi. Maryję otacza napis: "O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Rewers
obejmuje znak krzyża, z umieszczoną pod nim literą "I" oraz
"M" (Immaculata Maria  Niepokalana Maryja). Poniżej dwa
serca  jedno z koroną cierniową, drugie z koroną z róż,
przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Maryi
wobec ludzi oczekujących na łaski.

Katarzyna nie uczyniła ze swego objawienia
sprawy publicznej  zwierzyła się jedynie swojemu
spowiednikowi, księdzu Aladel. Ona sama pracowała
w przytułku w Paryżu jako kucharka i praczka, zajmowała
się hodowlą krów, wreszcie była furtianką. Dopiero po jej
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kontynentach).

W 1939 r. w samej Polsce liczy 750 tys. członków.
Pod wpływem duchowości Rycerstwa, ks. Franciszek
Blachnicki zakłada Krucjatę Wstrzemięźliwości (1957 r.),
która ma być zbiorowym narzędziem Niepokalanej w walce
z alkoholizmem. Milicja Niepokalanej staje się także
inspiracją do powstania Ruchu ŚwiatłoŻycie oraz instytutów
życia konsekrowanego, takich jak: Siostry Franciszkanki
Rycerstwa Niepokalanej (założone w Japonii), Siostry
Mniejsze Maryi Niepokalanej (Rzym), Siostry Franciszkanki
Niepokalanej (Filipiny), Zgromadzenie Braci Franciszkanów
Niepokalanej (Włochy), Misjonarki Rycerki Niepokalanej
Ojca Kolbe (Włochy), Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
(Polska).

Dwudziesty wiek to także stulecie licznych cudów,
związanych z Cudownym Medalikiem. Świadectwa
o cudach za przyczyną Wizerunku od 1922 r. pojawiają
się na łamach "Rycerza Niepokalanej", gazety Milicji
Niepokalanej.
Katarzyna Labouré została kanonizowana przez
papieżaPiusa XII 27 lipca 1947 roku.

Grzegorz Rąpała
katolik.pl

serwis internetowy

śmierci odczytano  spisaną na polecenie spowiednika 
relację o objawieniach i od tej pory Medalik, wkrótce
nazwany Cudownym, zaczął być powszechnie noszony
jako źródło łaski. Ksiądz Aladel zwlekał początkowo
z wybiciem medalika. W końcu zdecydował się przedstawić
całą sprawę arcybiskupowi Paryża  de Quelen, a gdy ten
okazał się przychylny, medalik wybito w 1832 roku w ilości
1500 egzemplarzy.
Cuda i łaski

Na cuda i łaski nie trzeba było długo czekać. Już
w tym samym roku ośmioletnia Karolina Nenain z parafii
SaintGermainl'Auxerrois, zarażona cholerą, odzyskuje
zdrowie dzień po tym, jak siostry dają jej Medalik. Rok
później, 13 czerwca, wojskowy z Alençon, znany "ateista
i bluźnierca", któremu siostry wręczyły Medalik, zaczyna się
modlić.

W styczniu 1842 r. dochodzi do jednego z bardziej
spektakularnych cudów w historii Kościoła. Młody, francuski
Żyd, Alfons Ratizbone, któremu wcześniej przyjaciel
zakłada Medalik na szyi, wstępuje na chwilę do świątyni
S. Andrea della Fratte w Rzymie. Widząc w bocznej kaplicy
wizerunek pięknej Pani z Cudownego Wizerunku, klęka.
W tym momencie doznaje olśnienia i z kościoła wychodzi
nawrócony. 31 maja 1842 r. w klasztorze Jezuitów
przyjmuje chrzest i przystępuje do Komunii św. Cztery dni
później jego nawrócenie zostaje uznane dekretem
papieskim za prawdziwe działanie Boże
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Alfons
zostaje księdzem i zakłada zgromadzenie Matki Bożej
Syjońskiej, którego charyzmatem jest nawracanie Żydów
na wiarę katolicką.

22 sierpnia 1845 r. John Henry Newman,
anglikański teolog, interesujący się nauką Kościoła
rzymskiego, zawiesza sobie Medalik na szyi. Dwa miesiące
później przechodzi na katolicyzm.
Miliony czcicieli

10 lat po pierwszym wybiciu medalika nosiło go już
około 100 milionów wiernych, choć nadal nic nie wiedziano
o objawieniach.

W tym też czasie  w odpowiedzi na prośbę Maryi,
by młode dziewczęta bardziej się Jej poświęcały, powstaje
tzw. "Młodzież maryjna". 20 czerwca 1847 r. papież Pius IX
oficjalnie uznaje ją za stowarzyszenie (ponad sto lat
później, w 1961 r., działa ono już w 93 krajach). Za sprawą
Cudownego Medalika powstają wciąż nowe wspólnoty.
Stowarzyszenie Medalika na cześć Niepokalanie Poczętej
(potocznie: Stowarzyszenie Cudownego Medalika),
zainicjowane przez polskich biskupów, w 1908 r. zostaje
rozszerzone przez papieża Piusa X na całe
chrześcijaństwo. W 1919 r. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe
obiera medalik jako znak członków Milicji Niepokalanej.
Wkrótce to bractwo staje się znane na całym świecie
(obecnie ma 4 miliony członków w 46 krajach na wszystkich

Urodziny
Święty Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej, wielki

cudotwórca, urodził się w mieście Patarze w Azji Mniejszej
w prowincji Licja, która dziś nazywa się Anatolią i wchodzi
w skład Turcji. Jego rodzice  Teofan i Nonna  byli
bogobojnymi chrześcijanami i zamożnymi obywatelami
swojego miasta. Za ich prawdziwie chrześcijańską postawę
i życie, za liczne dzieła miłosierdzia, chętne dzielenie się
z potrzebującymi, Bóg wynagrodził ich świętą latoroślą.
Przy narodzinach tego błogosławionego dziecięcia nadano
mu imię Nikolaos, co oznacza zwycięzca narodów.
I rzeczywiście, według woli Bożej, Mikołaj miał stać się
zwycięzcą nad złem w świecie i dobroczyńcą całego
chrześcijańskiego świata.
Lata dziecięce

Mikołaj ssał tylko prawą pierś swojej matki, tak
jakby chciał zaświadczyć, że chce stać tylko po prawej
stronie BogaSędziego, razem ze sprawiedliwymi. Jako
poszczący asceta objawił się już w niemowlęctwie,
ponieważ w środy i piątki ssał mleko z prawej piersi swej
matki tylko jeden raz, i to w czasie wieczornym, gdy rodzice



i trudź się dla dobra tego
świata". Po tych słowach, już
wiedział co ma czynić, ruszył
w świat, udał się do Mirry,
wielkiego miasta, w którym
nie był nigdy przedtem. Żył
biednie, lecz codziennie, jak
tylko otwierano drzwi,
wchodził do świątyni
pomodlić się.

W tym czasie zmarł
biskup tego miasta i sobór
miał wybrać nowego.
Na soborze nie było jednak jednomyślności i w końcu
niektórzy zaproponowali: Pan Bóg powinien sam pokazać
nam, kogo mamy wybrać. Módlmy się, bracia, pośćmy
i oczekujmy, aż Pan pokaże nam Swoją wolę”.

Tej nocy jednemu ze starszych biskupów zostało
objawione, że biskupem tego miasta powinien zostać
człowiek, który jako pierwszy wejdzie rano do świątyni, a na
imię będzie miał Mikołaj.

Biskup opowiedział o objawionej mu woli Bożej
i przed początkiem porannego nabożeństwa oczekiwał
przed wejściem na Bożego wybrańca. Mikołaj jak zwykle
przyszedł na modlitwę pierwszy. Kiedy wszedł do
przedsionka, biskup zatrzymał go i spytał: „Jak się
nazywasz?” Święty milczał. Biskup powtórzył pytanie.
Wtedy dopiero powiedział mu swoje imię. „Chodź za mną”
 powiedział biskup, wziął go za rękę i wprowadził do
świątyni. Początkowo nie chciał przyjąć biskupstwa, ale
w końcu ustąpił woli biskupów i ludu.

Kiedy Mikołaj został biskupem powiedział do
siebie: „Do tej pory mogłem żyć dla siebie i zbawienia swej
duszy, teraz każda chwila mego życia powinna być oddana
innym”. Zapominając o sobie był ojcem dla sierot
i biednych, obrońcą skrzywdzonych i dobroczyńcą
wszystkich.
,,Dziś z tworów ludzkiej ręki prezentów nie trzeba,
bo te jak łatwo przyszły, łatwo się oddalą;
nikłe, że w chwilach trudnych tak, jak proch się spalą 
wtedy trzeba nam darów, ale darów z nieba''.
Ks. W. Kwietniewski
Pamiętajmy! 6 grudnia myślmy przede wszystkim o tym,
żeby zrobić coś dobrego dla drugiej osoby. Pamiętajmy
także, żeby ta potrzeba rodziła się z serca, a nie z mody na
„mikołajki”.

Na podst. książki Atanazego Dębowskiego
„Mikołaj Święty nieznany''
opracowała Alicja Kluska
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skończyli wspólne modlitwy. Ojciec i matka dziwili się
patrząc na swoje dziecko i przepowiadali mu twardy
i ascetyczny sposób życia. I rzeczywiście, Mikołaj,
przywykłszy już od niemowlęcych pieluszek do takiego
sposobu życia, do końca życia pościł we wszystkie środy
i piątki.

Wzrastając w latach, chłopiec wzrastał w rozumie,
udoskonalając się w dobrych uczynkach miłosierdzia,
których niezliczone przykłady czerpał z życia swoich
rodziców. Był jak rola urodzajna, w które wpadające ziarno
daje stokrotne płody. Nic, co wpadało w duszę młodego
Mikołaja, nie pozostawało bezowocne, lecz natychmiast
tryskało z niego płodami dobrych uczynków.
Młodość

Dla młodzieńca przyszedł czas nauki, którą rodzice
oparli na Piśmie Świętym. Chłopiec wykazał tu ogromną
bystrość rozumu, posłuszeństwo rodzicom i pilność
w nauce. W nadzwyczaj krótkim czasie, wspierany łaską
Przenajświętszego Ducha, osiągnął tak wielką wiedzę,
zarówno duchową, jak i tę zawartą w książkach, że już
w młodych latach stał się nosicielem tej mądrości, która
w przyszłości miała mu być potrzebna jako pasterzowi
owiec Chrystusowych.

Osiągając doskonałość w mądrości i w swoich
wypowiedziach, Mikołaj okazał się również doskonałym
w codziennym życiu. Nie marnował czasu na zabawy,
unikał próżnych dyskusji i zwykłej paplaniny. Nie przestawał
w towarzystwie kobiet, a raczej stronił od nich  jako
przyszły asceta i przyszły biskup. Chronił w swoim
młodzieńczym sercu niebiańską mądrość, czystym
wzrokiem spoglądał na swego Zbawiciela, nawiedzając
często Świątynię Bożą. W takiej atmosferze wzrastał młody
Mikołaj, ucząc się i ubogacając Bożą łaską spływającą
od Przenajświętszego Ducha.

Duch Święty prawdziwie znalazł sobie godne
mieszkanie w sercu czystego młodzieńca, który sławiąc
Boga, cały rozpalał się mocą tego Ducha. Z tego powodu
nie było w nim tych wszystkich przywar i niedoskonałości,
które właściwe są młodemu wiekowi i którymi często kieruje
się młodzież. Dla współczesnych Mikołaj był raczej
podobny do mędrca i starca, do którego przychodzi się po
radę i pomoc, i tak też go spostrzegano.
Mikołaj  Biskup
Po powrocie do Patary Mikołaj skierował swoje kroki
do wspólnoty mnichów, żyjących ściśle według Świętej
Ewangelii. Znajdując w tej wspólnocie bezpieczny port,
miejsce ciszy, modlitwy i życia Ewangelią, zapragnął
pozostać w niej do ostatniego dnia swojej ziemskiej
wędrówki. Jednak Bóg chciał mu ukazać inną drogę.
Pewnego dnia, na modlitwie, usłyszał głos : "Mikołaju, jeśli
pragniesz stać się uczestnikiem Mojego wieńca, idź
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Do klasztoru franciszkanów w Łagiewnikach (k/Łodzi) przyszła

kobieta, aby podziękować ojcom za chleb, który otrzymała

od jednego z nich. Żaden z ojców jednak nie przyznawał się do

gestu miłosierdzia w ostatnim czasie. – Łatwo go rozpoznam –

mówiła kobieta – bo gdy pochylał się nad piecem, by się ogrzać,

z paleniska wypadł rozżarzony węgielek i wypalił mu dziurę

w habicie. Przyjrzała się wszystkim zakonnikom, ale żaden nie

odpowiadał jej portretowi pamięciowemu. – A ten na obrazie?

– spytała, wskazując portret o. Rafała Chylińskiego.

 Ależ on nie żyje od lat! – krzyknęli franciszkanie.

Gdy jednak otwarto jego trumnę, znaleziono nienaruszone

rozkładem ciało, ubrane w habit, w którym wypalona była świeża

dziura.
Może to legenda – faktem jest, że historia ta

jest świadectwem kultu, jakim mieszkańcy
podłódzkich Łagiewnik i okolic zaczęli otaczać
zakonnika krótko po jego śmierci. Postać
o. Rafała Chylińskiego nie należy do najbardziej
znanych w Kościele. Przyszedł na świat w święto
Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1 694 roku we
wsi Wysoczka niedaleko Poznania. Nadano mu
imię Melchior. Przez trzy lata uczęszczał
do kolegium jezuickiego w Poznaniu. Przerwał
naukę z powodu śmierci ojca. Po krótkim pobycie
w domu, w roku 1 71 2 wstąpił do wojska jako
zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego.
Jednak nie na długo. Podobnie jak kiedyś
św. Franciszek z Asyżu, Melchior Chyliński
zamienił wojsko na służbę u większego Pana:
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (franciszkanów czarnych)
i przyjął imię Rafał.

Ojciec Rafał miał szczególne nabożeństwo
do Najświętszego Sakramentu, Męki Pańskiej,
Krzyża Świętego, brał udział w nabożeństwach
pokutnych, umartwiał się. Często, nawet
codziennie spowiadał się. Długo przygotowywał
się do Mszy Świętej i pobożnie ją odprawiał.
Często powtarzał słowa: „O jak dobry, jak dobry
jest Bóg. Mamy dobrego Pana”

Jednakże najbardziej lubił służyć
Chrystusowi w chorych i ubogich. Często sam ich
odwiedzał, udzielał im sakramentów, modlił się
z nimi, pocieszał, podnosił na duchu. Przez
Łagiewniki przechodziły pielgrzymki
z Wielkopolski i Mazowsza na Jasną Górę. Wielu

tam było ubogich
pielgrzymów. To dla nich
starał się o żywność, głosił
nauki, spowiadał. Bywał też
kapelanem w dworach
szlacheckich. Uważano go
za wielkiego egzorcystę i dlatego przysyłano do
niego osoby uważane za opętane. Podczas
pobytu w Krakowie, gdzie panowała wielka
zaraza w roku 1 736, ojciec Rafał sam zgłosił się
do obsługiwania chorych, opieki nad nimi. Przez
całe dni przebywał z zarażonymi w szpitalach lub
w ich domach, nie myślał o sobie, chciał nieść
innym Jezusa w ten prosty sposób – przez
miłość.

Po powrocie do Łagiewnik o. Rafał
stopniowo coraz bardziej słabł, zaczął podupadać
na zdrowiu. Oprócz rany w nodze, dokuczały mu
inne dolegliwości. Zakończył ziemską wędrówkę
w opinii świętości w klasztorze w Łagiewnikach
w dniu 2 grudnia 1 741 r. Miał tylko 47 lat. Został
pochowany w tamtejszym franciszkańskim
kościele.

Wkrótce po jego śmierci, do Łagiewnik
zaczęły spływać informacje o licznych łaskach
i cudach wyproszonych za wstawiennictwem
Sługi Bożego. To stało się przyczyną
zapoczątkowania procesu informacyjnego,
mającego zakończyć się beatyfikacją, która
odbyła się dopiero 250 lat po śmierci o. Rafała.
Beatyfikował go papież Jan Paweł II w Warszawie
w dniu 9 czerwca 1 991 r. podczas IV pielgrzymki
do Polski.

Módlmy się, za przyczyną bł. Rafała Chylińskiego,
abyśmy za jego przykładem szczególnie w zbliżającym
się okresie Adwentu zatroszczyli się o chorych, ubogich
i samotnych.

Opracowała A. Kluska
na podstawie

www. brewiarz. pl
Błogosławiony Rafał Chyliński z Łagiewnik

O. Ludomir Jan Bernatek OFMConv
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Pojawienie się terminu „Niepokalana” jako tytuł

Maryi, jest wynikiem procesu dojrzewania prawdy o Jej

Niepokalanym Poczęciu. Kościół powoli dochodził do

odkrycia tej tajemnicy, ponieważ niezbyt ostro wyłania

się ona z tradycji czci Bogarodzicy Dziewicy.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi

ogłoszona została, w sposób uroczysty, jako dogmat

wiary, w roku 1 854, przez papieża bł. Piusa IX, w bulli

Ineffabilis Deus. Zawarte w papieskiej bulli dogmatyczne

orzeczenie Niepokalanego Poczęcia, precyzuje naukę

Kościoła w słowach: „ogłaszamy, że nauka,

iż Najświętsza Maryja Panna, od pierwszej chwili swego

poczęcia, została zachowana od wszelkiej zmazy

grzechu pierworodnego, jest przez Boga objawioną

i zdaniem Ojców w Piśmie Świętym zawartą”.

Skoro przy ogłaszaniu dogmatu, bł. Pius IX

odwołał się do objawienia, czyli przede wszystkim

tekstów Pisma świętego, co jest działaniem

zwyczajnym, ponieważ żadna prawda nie może być

ogłoszona dogmatem wiary, jeśli byłaby w sprzeczności

z Biblią, zechciejmy przyjrzeć się tekstom biblijnym, jakie

zostały przy tej prawdzie wskazane. Teologia katolicka

w biblijnej argumentacji Niepokalanego Poczęcia

odwołuje się przede wszystkim do tekstu Ewangelii

według św. Łukasza 1 ,28 oraz do Protoewangelii, czyli

Księgi Rodzaju 3,1 5. W tekście Ewangelii szczególnie

istotny jest tytuł, którym Archanioł Gabriel pozdrowił

Maryję: "pełna łaski" (gr. kecharitomene). Tytuł ten

stanowił podstawę rozważań o bezgrzeszności Maryi

i Jej świętości, a w konsekwencji także o Niepokalanym

Poczęciu. Najczęściej jednak, tekst ten nie był

omawiany w oparciu o grecki oryginał, ale w oparciu

o tłumaczenie w łacińskiej Wulgacie, czy też w językach

narodowych. Łacińskie tłumaczenie "gratia plena"

i polskie "łaski pełna", są co prawda poprawne, ale mało

precyzyjne w tłumaczeniu greckiego słowa

kecharitomene, stąd nie mogą służyć jako podstawa dla

rozważań dogmatycznych. Grecki tekst Ewangelii

św. Łukasza, zawiera bierny imiesłów kecharitomene,

który znaczy: przemieniać kogoś przez łaskę, czyniąc go

przez to miłym i przyjemnym, pełnym wdzięku, świętym.

Sam Bóg jest więc źródłem i motywem tej przemiany.

Bóg wszystko przemienia, a czyni to z miłości. Stąd też

słowo „łaska” oznacza tu raczej miłość i życzliwość

Boga wobec Maryi, a także pełną dobroci i miłości

postawę Boga wobec Maryi. Można więc powiedzieć,

że kecharitomene oznacza, iż Maryja jest rzeczywiście

pełna łaski, zaś wiersz Łk 1 ,30: „nie

bój się Maryjo, znalazłaś bowiem

łaskę u Boga”, potwierdza tę prawdę.

To natomiast wyraża, że Maryja

otrzymała łaskę wcześniej, jeszcze przed poczęciem

Syna Bożego. Nie znaczy to jednak jednoznacznie, że

tą wcześniejszą łaską Bożą jest właśnie Niepokalane

Poczęcie. Jeśli jednak przyjmiemy, że Archanioł,

zwracając się do Maryi słowem kecharitomene, niejako

nadaje Jej nowe imię własne, odkrywa się wtedy nowe

znaczenie tego terminu w odniesieniu do

Niepokalanego Poczęcia. Wiadomo bowiem, że w

kręgu kultury semickiej, imię określało istotę danej

osoby, dlatego też Bóg objawił się Mojżeszowi pod

imieniem "Jestem Który Jestem"

(Wj 3,1 4). Stąd nazwanie Maryi napełnioną przez Boga

łaską może wskazywać na tajemnicę Jej

Niepokalanego Poczęcia. Niemniej trzeba wyraźnie

zaznaczyć, że z tego tekstu nie wynika bezpośrednio

nauka o Niepokalanym Poczęciu. Jednak prawda

ta zawiera się jakoś w przekazie biblijnym,

a z pewnością mu nie przeczy, mimo wyraźnych

tekstów o powszechności grzechu pierworodnego

(Rz 5,1 2; Ef 2,3) i uniwersalnej konieczności odkupienia

niedopuszczającej żadnych wyjątków (Rz 5,1 8-1 9; 1 Kor

1 5,22; 2Kor 1 5,1 4-1 5).

Teologia katolicka szukając argumentów

biblijnych, które uzasadniałyby doktrynę

o Niepokalanym Poczęciu, odwołuje się także do tekstu

Księgi Rodzaju 3,1 5 i rozwija w ten sposób naukę

o Maryi, jako Drugiej Ewie. Tekst Protoewangelii, czyli

Rdz 3,1 5, zapowiada nieprzyjaźń między oszukaną

niewiastą a wężem - szatanem, która trwać będzie u jej

potomstwa. Zwycięzcą ma być potomstwo kobiety, na

co wskazuje zaimek "ono" (hebr. hu), który odnosi się

do rzeczownika "potomstwo" (hebr. zera), a w dalszym

znaczeniu, zwycięzcą ma być cały przyszły rodzaj

ludzki. Tekst wskazuje na to, że właściwym pogromcą

szatana będzie Mesjasz, dlatego też zapowiedź Rdz

3,1 5 należy uznać za pierwsze, jeszcze mało wyraźne,

proroctwo mesjańskie. Natomiast mesjańskość tego

tekstu uprawnia do łączenia go z myślą o Matce

Mesjasza, która będzie uczestniczyła w zwycięstwie

Syna.

W taki też sposób problem tłumaczy bulla

Ineffabilis Deus. Bł. Pius IX podkreślał wyraźnie wkład

obojga, czyli Jezusa Chrystusa i Maryi, w dzieło
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odkupienia, powołując się na nauczanie Ojców. Bulla

podkreśla nierozerwalny związek Bogarodzicy z Jej

Synem, jedynym Pośrednikiem w słowach: "Boską

wyrocznią, jasno i otwarcie przepowiedziany był rodu

ludzkiego Odkupiciel, jednorodzony Syn Boży Jezus

Chrystus i naznaczona Najświętsza Matka Jego, Panna

Maryja, a tak razem własna obojga przeciwko szatanowi

nieprzyjaźń dokładnie wyrażona. Jak więc Chrystus

pośrednik między Bogiem a ludźmi, ludzką przybrawszy

naturę, znosząc pismo dekretu, które przeciw nam było,

takowe w tryumfie do krzyża przytwierdził, tak

Najświętsza Panna najściślejszym i nierozerwalnym

związkiem z Nim złączona, wspólnie z Nim i przez

Niego wieczną przeciw jadowitemu wężowi nieprzyjaźń

wiodąc i nad nim najzupełniej tryumfując, Niepokalaną

swą nogą głowę jego starła".

Podsumowując należy jednoznacznie przyznać,

że Pismo Święte nie mówi wprost i wyraźnie

o Niepokalanym Poczęciu NMP. Nie wszystkie jednak

prawdy wiary zawarte w Piśmie Świętym są w nim

wyrażone wyraźnie i w taki sam sposób. Prawda

o Niepokalanym Poczęciu zawarta jest w Objawieniu

zalążkowo, a jej rozpoznanie nastąpiło w pełni,

w świadomości Kościoła, dopiero po dłuższym okresie

rozwoju. Kościół stopniowo dochodził do przekonania

o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako wyjątkowym

sposobie odkupienia. Specjalny udział Maryi

w Tajemnicy naprawy podkreśla Jej uprzywilejowane

uczestnictwo w łasce Chrystusa. Jest to właśnie

podstawa, na której Kościół opierał się, przyznając

Maryi przywilej Niepokalanego Poczęcia, a później

także i Wniebowzięcia.

ks. Dariusz Kaliński

“Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem
w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła  wspólnoty
oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a
moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej
odnowy liturgii.”
(ks. Franciszek Blachnicki)

Te słowa Sługi Bożego zapisane jako jeden
z Drogowskazów Nowego Człowieka przypominają każdemu
człowiekowi istotę i wagę naszego uczestnictwa w życiu
sakramentalnym Kościoła, a w szczególności w Eucharystii.
To uczestnictwo będzie przynosić owoce w naszym życiu, jeśli
zrozumiemy czym jest Msza Św., jaki jest sens poszczególnych
obrzędów, znaków i symboli. Na początku zobaczymy jaka jest
struktura Mszy Św., w następnych artykułach przyjrzymy
się poszczególnym częściom Eucharystii.

Oto struktura Mszy Świętej:
Obrzędy wstępne:
procesja wejścia z towarzyszącym śpiewem,
znak krzyża
pozdrowienie wiernych,
słowo wprowadzenia
akt pokutny
(Mszał podaje cztery formy aktu pokuty: spowiedź powszechna /
Zmiłuj się nad nami Panie... wersety recytowane na przemian
przez kapłana i lud. / Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić
skruszonych w sercu... wezwania błagalne skierowane
do Chrystusa / Aspersja – pokropienie wodą święconą)
śpiew „Panie zmiłuj się nad nami” (wykonywany tylko przy
pierwszej i drugiej formie aktu pokutnego),
hymn „Chwała na wysokości Bogu…”

kolekta, czyli modlitwa dnia
Liturgia słowa:
I czytanie
psalm responsoryjny
II czytanie
śpiew przed Ewangelią
Ewangelia
homilia
wyznanie wiary
modlitwa powszechna
Liturgia eucharystyczna:
przygotowanie darów: modlitwa na chlebem, połączenie wody
i wina, modlitwa nad winem, obmycie rąk, modlitwa nad darami
modlitwa Eucharystyczna: prefacja, śpiew „Święty…”, kanon
eucharystyczny: epikleza, opis ustanowienia, anamneza,
modlitwy: ofiarnicza i wstawiennicze, doksologia
obrzędy Komunii Świętej: Modlitwa Pańska, embolizm, modlitwa
o pokój, znak pokoju, łamanie chleba i zmieszanie postaci, śpiew
„Baranku Boży...”, modlitwa przygotowawcza do Komunii Św.,
Komunia kapłana i wiernych, modlitwa po Komunii Św.
Obrzędy końcowe:
ogłoszenia duszpasterskie
błogosławieństwo
rozesłanie, procesja wyjścia.



Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej;
wskazywać więc muszą najdokładniej, najistotniej kim Ona jest.

Jeśli na ogół słowa ludzkie nie są zdolne wyrazić rzeczy
Bożych, to i tutaj znaczenie tych słów musi być dużo głębsze, bez
porównania głębsze, piękniejsze i wznioślejsze niż rzeczy, które
one ogólnie wyrażają albo do których poznania rozum sam choćby
najwnikliwszy mógłby doprowadzić.(…)
Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?

Nie Bogiem, bo Ten zaczęcia nie ma, ani aniołem
stworzonym bezpośrednio z niczego; nie Adamem ulepionym
z mułu ziemi, nie Ewą wziętą z Adama, ani też wcielonym Słowem,
które od wieków już istniało i raczej poczęte niż poczęciem jest.
Dzieci Ewy przed poczęciem nie istniały, więc bardziej poczęciem
nazywać się mogą lecz i od nich wszystkich Ty się różnisz, bo są
to poczęcia pokalane grzechem pierworodnym, a Tyś jedna jedyna
Poczęcie Niepokalane.

Cokolwiek poza Bogiem, ponieważ od Boga jest i to
całkowicie pod każdym względem od Boga, nosi na sobie
i w sobie podobieństwo Stwórcy, i nie ma nic w stworzeniu, co by
tego podobieństwa nie miało, gdyż wszystko jest skutkiem tej
pierwszej przyczyny.(…)

Niepokalana w Lourdes nie zowie się Niepokalanie
Poczętą, ale jak opowiada sama święta Bernadetta: „Pani stała
wówczas nad krzewem dzikiej róży w takiej samej pozie, w jakiej
ukazuje się na Cudownym Medaliku. Na moje trzecie pytanie twarz
Jej nabrała poważnego wyrazu, a zarazem głębokiej pokory…
Składając dłonie jak do modlitwy, uniosła je w górę na wysokość
piersi… spojrzała w niebo… po czym powoli rozkładając ręce
i pochylając się ku mnie, rzekła głosem, w którym wyczuwało się
lekkie drżenie: Jam jest Niepokalane Poczęcie!”

o. Maksymilian M.Kolbe
***

Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie? Chciałoby
się powtórzyć za o.Maksymilianem, kim jesteś Maryjo dla mnie?

Może warto dziś, żegnając rok, który był czasem danym
dla refleksji jaka jest moja wiara,  zastanowić się <Kim dla mnie
jest Maryja> kobieta nadziei, która zawierzyła Bogu całkowicie,
a w tym zawierzeniu powierzyła całe swoje życie, plany, nadzieje…
I pozwoliła, by w Niej wypełniła się wola Boga.
Kim jesteś dla mnie Maryjo?

Małgorzata Kamińska

Piątek 6 grudnia
6.30  Spowiedź dorosłych
7.00  Msza święta dla dorosłych
8.30  Spowiedź dorosłych
9.00  Msza św. dla dorosłych
16.00  Spowiedź dla dzieci (klasy III i IV)
16.30  Msza św. dla dzieci
17.00  Msza św. w kaplicy w Czechach (I piątek miesiąca)
17.30  Spowiedź młodzieży (klasy I i II Gimnazjum)

i dorosłych
18.00  Msza św. dla młodzieży i dorosłych
19.30  Spowiedź młodzieży (klasy I i II szkół

ponadgimnazjalnych) i dorosłych
20.00  Msza święta dla dorosłych

Sobota 7 grudnia
6.30  Spowiedź dorosłych
7.00  Msza święta dla dorosłych
8.30  Spowiedź dorosłych
9.00  Msza św. dla dorosłych
16.00  Spowiedź dzieci klasy (V i VI)
16.30  Msza św. dla dzieci
17.30  Spowiedź młodzieży (klasy III Gimnazjum)

i dorosłych
18.00  Msza św. dla młodzieży i dorosłych
19.30  Spowiedź młodzieży (klasy III i IV szkół

ponadgimnazjalnych) i dorosłych
20.00  Msza święta dla dorosłych

Niedziela 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Msza święta: 7.00, 8.00 (Czechy), 9.00, 10.30 (młodzież), 12.00 (dzieci), 18.00




