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3 marca 2014 r. – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 6, 2434

9 marca 2014 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok A, Mt 4,111

Nie można iść równocześnie dwoma drogami. Nie można być człowiekiem duchowym, skupiając całą uwagę i troskę na zdobywaniu rzeczy
materialnych. Nie można też mówić, że ufa się Bogu, kiedy liczy się tylko na własne siły. Jezus mówi nam dzisiaj, że to nie rzeczywistość
materialna nam zagraża, lecz zbytnie skoncentrowanie się na niej. On zaprasza nas, abyśmy w centrum, na pierwszym miejscu, postawili
w życiu relację do Boga, troskę o Jego królowanie w nas. A o wszystkie inne wymiary naszego życia zatroszczy się Ojciec Niebieski. Jezu,
czy ja rzeczywiście potrafię poprzestać na tym, co jest mi konieczne? Potrafię się dzielić z innymi tym,
co posiadam? Czy nie ulegam pokusie zachłanności, konsumpcjonizmu i egoizmu?

Demony robią wszystko, żeby działać niepostrzeżenie – niech wszyscy będą przekonani, że nie istnieją! Dlatego najlepiej wyjść im
naprzeciw, aby zdemaskować ich ukryte działanie – tak jak to robi Jezus, wychodząc na pustynię, siedlisko demonów. Naszą
pustynią może być wielkopostne postanowienie: próbujemy z czegoś zrezygnować i nagle się okazuje, że jakaś siła wciąż nam
w tym przeszkadza. Idę do sklepu kupić trzy rzeczy, a wyjeżdżam z pełnym koszem – jak to się stało? Odsłania się mechanizm
pokusy, dotychczas zakryty. Trzeba wtedy – idąc w ślad za Jezusem – zacząć walczyć mieczem słowa Bożego.
Dziękuję Ci, że jesteś ze mną w każdej pokusie. To Ty rozpocząłeś walkę z ciemnymi mocami, więc nie
opuszczaj mnie, gdy i ja chcę ją podjąć w mojej codzienności.

Źródło: "Ewangelia 2014", Edycja św. Pawła

16 marca 2014 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok A, Mt 17, 19

Skoro co roku w drugą niedzielę okresu pokutnego czytamy tak świetlistą Ewangelię – i to już od wielu wieków! – to nie z byle
powodu. Lepiej, żeby każdy pokutnik wiedział, po co jest ten post, inaczej jego pokuta nie ma żadnej wartości. Post dla samego
postu jest pomyłką. Nasz post prowadzi nas właśnie na górę Tabor: ku przemienieniu i przebóstwieniu. „Bóg stał się taki jak człowiek,
aby człowiek mógł stać się taki jak Bóg” – mówi św. Augustyn. Każdy czytający te słowa powinien z powątpiewaniem pokręcić głową:
„Co? Ja mam stać się taki jak Bóg?”. A jednak właśnie po to Jezus przyszedł. Jego słuchajcie.
Boże, daj mi zapragnąć z całego serca tej przemiany, pomóż mi dążyć do niej we wszystkim, co robię, i ją
tylko mieć na uwadze. Daj mi serce nowe i ducha nowego, zabierz mi serce kamienne, a daj mi serce z ciała.

23 marca 2014 r. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok A, J 4, 542

Jezus odzywa się do kobiety i prosi ją o wodę. Odsłania swoje pragnienia. Następuje rzeczywiste, głębokie, szczere spotkanie
z Samarytanką, która zdobywa się na to, żeby opowiedzieć swój ból. Miała już pięciu mężów, a teraz żyje jeszcze z kimś innym.
Słońce praży, aż dech zatyka, wokół pusto, a między Jezusem a kobietą pogardzaną przez Żydów dochodzi do głębokiego spotkania
dwóch pragnień: Bożego i ludzkiego. Gdy przychodzą uczniowie, kobieta wraca do miasta, zostawiając pusty dzban. Jezus
natomiast, gdy uczniowie mu dają jeść, odmawia, mówiąc, że ma inny pokarm. On nakarmił się tym spotkaniem.
Jezu, pomóż mi zdobyć się na to, żeby opowiedzieć Ci wszystkie moje życiowe klęski i cały mój ból. Chyba wtedy dojdzie w końcu
do prawdziwego spotkania między nami.
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Już wszystko gotowe. Za chwilkę trzeba wyjść z domu.
Jeszcze tylko rzut oka na swoje odbicie w lustrze. Włosy wyglądają
świetnie. Oczy zmęczone, ale środki do pielęgnacji twarzy czynią
cuda. Spoglądam niżej, na ubranie i… no tak, oczywiście. Kilka
paproszków na marynarce. Trzeba je jak najszybciej usunąć,
przecież nie można się tak publicznie pokazać…

Pewnie myślisz, Drogi Czytelniku, jaki to ma związek ze
Środą Popielcową? Już odpowiadam. Tego dnia podczas
Eucharystii Kościół dłonią księdza obsypuje nas prochem…

W Środę Popielcową zwykle mamy takie ambicje, żeby ruszyć w drogę, zacząć coś nowego. Postanowienia,
ograniczenia, pobożne marzenia – w poszukiwaniu zmiany i poprawy życia. A co wtedy robi Bóg? Obsypuje nas prochem.
Tak, jakby chciał powiedzieć – spójrz na siebie. Nie, nie jesteś jeszcze gotowy do wyruszenia w daleką drogę. Nie musisz
zresztą gdzieś ruszać. Najpierw stań przed lustrem i przyjrzyj się sobie. Nie musisz poprawiać wiele – usuń choćby
drobnostki, które Tobie, lub innym przeszkadzają. To wystarczy. Taki MałyWielki Post…

Ks. Piotr Alabrudziński

Gorzkie żale to szczególna modlitwa w Kościele katolickim
mająca charakter nabożeństwa eucharystycznego odprawianego
w okresie Wielkiego Postu w niedziele, ale również, zależnie
od lokalnych zwyczajów, w inne dni np. w Triduum Paschalne,
są tradycją wyłącznie polską. Spójrzmy na historię tego
nabożeństwa. Na początku XVIII wieku ówczesny proboszcz
kościoła Św. Krzyża w Warszawie ks. Michał Bartłomiej Tarło
(późniejszy biskup poznański) i Bractwo św. Rocha, istniejące od
1688 przy tym kościele, rozpoczęli starania o pozwolenia
na odprawianie w świątyni specjalnego nabożeństwa pasyjnego.
Gorzkie żale po raz pierwszy odbyły się w 1704. Szybko zdobyło
popularność wśród wiernych i zostało wprowadzone do innych
kościołów w Warszawie, a następnie również w całej Polsce.
Pierwszy raz zostało wydane drukiem w 1707 roku staraniem
ks. Wawrzyńca Stanisława Benika, ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy świętego Wincentego à Paulo pod tytułem Snopek
Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki
Syna Bożego [...] rospamiętywanie.

Nabożeństwo z jednej strony opiera się na motywach
ówczesnej Jutrzni, z drugiej zaś zawiera pewne elementy
misteriów liturgicznych. Aby zobaczyć podobieństwo
w strukturze Gorzkich Żalów i Jutrzni trzeba nam wiedzieć, że ta
ostatnia nazwa oznacza nie jedno a dwa różne nabożeństwa.
W obecnych brewiarzach Jutrznia nazywana jest godziną
kanoniczna, która w jęz. łacińskim określa się mianem
Laudesów, a która dawniej w Polsce była zwana Chwalbą.
Natomiast do reform liturgicznych Pawła VI, Jutrznią zwano

nabożeństwo, które po łacinie nazywane Matutinum, a któremu
w obecnym brewiarzu odpowiada Godzina Czytań. I właśnie na
owym Matutinum wzorowane są Gorzkie Żale. Dawna Jutrznia
składała się z wezwania i trzech nokturnów. W każdym zaś
nokturnie były trzy psalmy. Po reformie układ ten zachował się
jedynie w monastycznej Godzinie Czytań, z tym, że tam
w tygodniu są dwa nokturny, a jedynie w niedzielę trzy.
Analogicznie Gorzkie Żale składają się z pobudki i trzech części,
z których każda zawiera trzy pieśni. Co więcej niektóre Jutrznie,
na przykład żałobną można było rozbijać na trzy dni i każdego
dnia śpiewać inny nokturn. Podobnie jest też z Gorzkimi Żalami,
które również rozbija się na części i w kolejne niedziele Wielkiego
Postu śpiewa się właśnie po jednej części. Melodie śpiewów
wchodzących w skład "Gorzkich żalów" są oryginalne,
ale nawiązują do wcześniejszych pieśni. Całość nabożeństwa
podzielona jest na trzy warianty odmawiane cyklicznie, tak, że cały
cykl odmawiany jest dwukrotnie w ciągu całego Wielkiego Postu.
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Gorzkie żale rozpoczynają się Pobudką (inaczej Zachętą), która
jest zawsze taka sama, niezależnie od części nabożeństwa.
Następnie czytana jest intencja modlitwy wraz z informacją
o treści rozważań, a następnie śpiewane są następujące pieśni:
Hymn, Lament duszy nad cierpiącym Jezusem,
Rozmowa duszy z Matką Bolesną,
Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany,
Kazanie pasyjne,
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Droga krzyżowa
Droga krzyżowa – w Kościele katolickim nabożeństwo

wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające
na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć
i złożenia Go do grobu. Tradycja odprawiania drogi krzyżowej
powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili
ją przede wszystkim ojcowie franciszkanie, którzy oprowadzając
pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających
historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII
wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana
jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej
na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie
tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one
swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą
rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest
prawda, miłość itp.

Bł. Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową w każdy
piątek przez cały rok i codziennie w Wielkim Poście. Stacje
nabożeństwa Drogi krzyżowej reguluje czwarte wydanie
„Enchiridion Indulgentiarum” (promulgowane przez papieża
Pawła VI): Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami
drogi krzyżowej prawnie erygowanymi. Do erygowania
prawdziwej drogi krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy
których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów,
przedstawiających stacje jerozolimskie. Zgodnie z powszechnie
przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu
pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania
modlitewne. Zapisane w tradycji katolickiej stacje drogi krzyżowej
to: Pan Jezus skazany na śmierć, Pan Jezus bierze krzyż
na swe ramiona, Pierwszy upadek Pana Jezusa, Pan Jezus
spotyka swoją Matkę, Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż
Jezusowi, Weronika ociera twarz Pana Jezusa, Pan Jezus upada
pod krzyżem po raz drugi, Pan Jezus pociesza płaczące
niewiasty, Trzeci upadek Pana Jezusa, Pan Jezus z szat
obnażony, Pan Jezus przybity do krzyża, Pan Jezus umiera
na krzyżu, Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża, Pan Jezus złożony
do grobu. Obecnie bardzo często pojawia się także piętnasta
stacja tj. Zmartwychwstanie, która, jak wierzą katolicy, nadaje
sens całej ofierze Jezusa. Po każdym wezwaniu (Stacja...),
istnieje zwyczaj klękania, i mówienia: Kłaniamy Ci się, Panie
Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, lud odpowiada: "...Żeś przez

Krzyż i Mękę swoją odkupił świat" lub "...Żeś przez Krzyż swój
święty świat odkupić raczył".
Biblijne stacje drogi krzyżowej

Pośród tradycyjnych stacji Drogi krzyżowej tylko osiem
ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. Stacje 3, 4,
6, 7 i 9 nie są potwierdzone przez Biblię. W szczególności nic nie
wskazuje na to, że stacja 6 była znana przed średniowieczem.
Z kolei stacja 13 (zdjęcie z krzyża) jest tylko upiększeniem zapisu
biblijnego według którego Józef z Arymatei ściągnął ciało Jezusa
z krzyża i pogrzebał je. W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II
zainicjował nową formę nabożeństwa, nazwanego biblijną drogą
krzyżową. Kilkukrotnie celebrował drogę krzyżową w tej formie
w Koloseum. Ta wersja została oparta wyłącznie o Pismo Święte.
W 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji
i publicznego odprawiania. Stacje biblijnej drogi krzyżowej to:
Jezus w Ogrodzie Oliwnym, Jezus zdradzony przez Judasza,
Jezus skazany przez Sanhedryn, Piotr wypiera się Jezusa, Jezus
sądzony przez Piłata, Jezus biczowany i koronowany cierniem,
Jezus bierze krzyż na swe ramiona, Szymon z Cyreny pomaga
nieść krzyż Jezusowi, Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie,
Jezus przybity do krzyża, Jezus obiecuje swoje Królestwo
żałującemu łotrowi, Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem
Jezusa, Jezus umiera na krzyżu, Jezus zdjęty z krzyża i złożony
do grobu.

Ks. Mariusz Danielewski
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Nasza parafia wzbogaciła się o nową wspólnotę 
„Zakon Rycerzy Kolumba”. W sobotę 11 stycznia,
szesnastu naszych parafian wraz ze swym
Proboszczem ks. Dariuszem Kalińskim jako kapelanem,
zostało zaprzysiężonych. W Uroczystość Chrztu
Pańskiego nowi Rycerze Kolumba wraz z Rycerzami
ze Starachowic i Łodzi wzięli udział w uroczystej Mszy
Świętej w 120.Rocznicę Urodzin i Chrztu Świętego
Maksymiliana, której przewodniczył Biskup Włocławski
Wiesław Alojzy Mering. Założycielem Zakonu Rycerzy
Kolumba jest Sługa Boży Ksiądz Michel J. Mc Givey,
który w 1882 roku w Stanach Zjednoczonych, zebrał
katolickich mężczyzn i założył bratnią organizację
samopomocową. Nazwano ich Zakonem Rycerzy
Kolumba, gdyż to Kolumbowi Ameryka zawdzięcza
odkrycie i ewangelizację. Rycerze mają za zadanie
kultywować miłosierdzie, troszczyć się o każde życie –
poczęte i narodzone, zachować jedność z Kościołem
Katolickim i wewnątrz Zakonu, umacniać braterstwo
wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny.
Wypełniając życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II,
po przygotowaniach, które trwały od 2002 roku,
powstają w Polsce już w 2006 roku pierwsze Rady
Rycerzy Kolumba. Odpowiedzialność za decyzje
spoczywa na świeckich członkach Rady, która posiada
Kapelana, opiniującego działania Rady od strony
moralnej i odpowiada za stałą formację duchową

Rycerzy.
Zbliża się kanonizacja naszego ukochanego Papieża
Jana Pawła II. Dziękując za Jego święte życie
i pontyfikat powinniśmy coś z siebie dać, by ofiarować
bezinteresownie nasze działanie na rzecz osób
potrzebujących. Zachęcamy więc chętnych i odważnych
mężczyzn z naszej parafii, którzy czują w swym sercu
pragnienie pogłębienia wiary i potrzebę działania
by pomagać bliźnim, aby dołączyli do parafialnej
wspólnoty Rycerzy Kolumba. Zainteresowanych prosimy
o osobisty kontakt z ks. proboszczem Dariuszem
Kalińskim.
Spotkania odbywać się będą w każdą I Niedzielę
miesiąca po Mszy św. o godz. 19.00 w Ośrodku
Św. Maksymiliana Kolbego.

Marian Kamiński

Wielu małżonków darzy się szczerą miłością, ale wielu spośród nich nie umie ze sobą
rozmawiać. Jak podejść do męża, jak okazać uczucia swojej żonie, jak się kłócić, żeby było
dobrze? Na te i wiele innych pytań dotyczących komunikacji w małżeństwie próbują
odpowiedzieć Agnieszka i Jakub Kołodziejowie z Lublina, małżonkowie od dwudziestu lat,
specjal iści od problematyki małżeńskiej redaktorzy czasopisma "Zbliżenia" - ogólnopolskiego
kwartalnika dla małżeństw, autorzy Gry Małżeńskiej.

Od 201 0 roku wydają ogólnopolskie pismo dla małżonków, które ma charakter
psychologiczny i uwzględnia wartości chrześcijańskie. Każdy numer poświęcony jest innej
tematyce. Piszą prosto, konkretnie i profesjonalnie, poruszając problemy bliskie każdemu
małżeństwu. Od marca 201 3 roku w ofercie proponują również „Małżeńską Grę” – nowość
na rynku – która uczy rozmowy, daje możliwość pofl irtowania i pracy nad swoim związkiem.
Doskonały prezent dla żony, sposób na mobil izację do rozmowy męża, albo prezent
dla młodej pary.
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Od jakiegoś czasu, w każdej Mszy Świętej,
w ramach modlitwy eucharystycznej, możemy usłyszeć
słowa: „ze Świętym Józefem, Jej (Najświętszej Maryi
Panny) Oblubieńcem”. Co to znaczy? I po co w ogóle taka
zmiana? Zastanówmy się…

Samo słowo „Oblubieniec” już nie bardzo pasuje
do współczesnego języka, pomimo treści, którą ze sobą
niesie. Ona – dla odmiany – jest ponadczasowa.
Nie wchodząc w szczegóły językowe można śmiało
powiedzieć, że chodzi o kogoś, kto bardzo lubi – czyli
kocha. W każdej Mszy Świętej mówimy zatem o kimś
Zakochanym w Matce Bożej. Kimś, kto pomimo trudności,
był za Nią odpowiedzialny swoją wiernością i nowością
zarazem. Czy jednak to pasuje tylko do św. Józefa?
A może właśnie po to słuchamy o „Zakochanym
w Maryi”, żebyśmy mogli ocenić nasze serca pod tym
samym kątem – naszych miłości, wielkich i małych.

Spójrzmy na miłość i wierność – wobec Boga
i drugiego człowieka. Co można o niej powiedzieć?

Wspomnienie miłości świętego Józefa i Maryi
jest wciąż żywe, choć pewnie od ich ostatniego
przytulenia czy pocałunku na ziemi minęło dużo, dużo
czasu. A moje miłości? Czy ktoś wspomni o nich
choćby za 3 dni…

Ks. Piotr Alabrudziński

Uroczystość ta przypomina o tym wielkim zdarzeniu,
od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu,
by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice
proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy
sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego
Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie
Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest
nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.

Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw
wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie
przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza
Wielkiego (+ 604). Na Zachodzie natomiast potwierdzenie
znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich początkach
uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana
za święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment
zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy
akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego
zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu
charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako
"błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga
na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami,
które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś
Maryjo" i "Anioł Pański".

Anioł Pański. Historia tej modlitwy sięga wieków średnich,
kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano,
południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj
bardzo praktyczny. Przez pobożne odmawianie tej
modlitwy przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co
się w niej dokonało.

Pierwsze wizerunki przedstawiają Maryję
na tronie (do w. XII). Sztuka romańska (od w. XII)
wprowadza ruch i usiłuje nawet oddać uczucia Maryi.
Od wieku XIV Maryja otrzymuje często gałązkę oliwną.
Anioł zaś trzyma prawie zawsze laskę podróżną, lilię, berło
lub gałązkę oliwną. Maryja bywa przedstawiana w czasie
modlitwy (klęcznik), z przędziwem, w domu lub koło domu,
rzadko przy studni czy świątyni.

Na podst. www.brewiarz.pl
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Współcześnie człowiek często traktuje Pana Boga
jak maszynkę do uzdrawiania jego bliskich, dyktuje Panu
Bogu co ma dać: daj pogodę..., daj ....dziecko, daj....męża,
daj...,daj....,daj....

Biskup Karol Wojtyła powiedział: „o nic Pana Boga
nie proś, bo On wie, czego potrzebujesz; uwielbiaj Pana Boga
i dziękuj za wszystko”. Jeśli pamiętamy fragment Ewangelii
o uzdrowieniu trędowatych, to z 10u uzdrowionych, tylko
jeden wrócił, by Panu podziękować(Łk 17,1119).
Wszyscy, bez wyjątku, grzeszymy grzechem pychy. A to
z kolei, znajduje odbicie w małżeństwie. Każdy z małżonków
chce podejmować własne decyzje, mieć własne pomysły itp.,
a to prowadzi do kłótni itp., Gdzie tu miejsce na miłość?
Jak podaje Rocznik statystyczny odnotowuje się aktualnie
wzrost znaczący rozwodów, także sakramentalnych. Ludzie
zdradzają Sakrament, ci sami co przysięgali sobie miłość.
W małżeństwie tak naprawdę ludzie krzywdzą się detalami,
a nie mają pojęcia co to jest miłość małżeńska. Realizują
swoje złudzenie małżeństwa. Zakochanie, które jest przecież
złudzeniem miłości, to branie, a nie dawanie. Narzeczeni
wybrali siebie, bo dawali sobie wzajemnie przyjemność, albo
też już zostali rodzicami.
W encyklice „Humanae vitae” ogłoszonej w roku 1968r.,
papież Paweł VI zwraca już uwagę, iż żyjemy w czasach,
w których potrzeba stworzenia klimatu czystości w świecie.
Obecnie jest to jeszcze bardziej potrzebne, gdyż ludzie
obecnie realizują śmiertelny grzech cudzołóstwa, żyjąc często
w konkubinacie. Polska jest aktualnie na III miejscu
na świecie pod względem ilości wniosków o unieważnienie
sakramentu małżeństwa składanych do sądów kościelnych na
wniosek mężczyzn. Jako powód podają, iż zostali
do małżeństwa przymuszeni. Nasuwa się pytanie: ale kto
go zmusił by był ojcem? Jeśli to jest akt wolności, to nie w tym
żadnego przymusu małżeńskiego.
Wielu współczesnych ludzi żyje w grzechu  papież Jan Paweł
II nazywał to cywilizacją śmierci. Sam liczył na młodych,
których nawoływał do jej przemiany w cywilizację miłości.
Mówił do młodych: nie zadawalajcie się miernotą, dążcie do
ideału. Sami od siebie wymagajcie”. Ludzie sami od siebie
mają wymagać, stawiać ideały. Jeśli tego nie ma to miłość
małżeńska kończy się w dniu ślubu, ponieważ łączy ich tylko
miłość przedmałżeńska, narzeczeńska, a wychodząc
z kościoła po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa
narzeczeństwo już nie istnieje. Małżonkowie muszą brać
wewnętrzną odpowiedzialność za życie dzieci powołanych,
ale i za wieczność tych dzieci. Małżeństwo ma dać ciało

dziecku, ale i poprowadzić rozwój duchowy dziecka. Rodzice
są odpowiedzialni za czyny swojego dziecka, także
za cudzołóstwo syna czy córki. Plan Boga wobec małżonków
to małżeństwo szczęśliwe na ziemi i w niebie. Małżeństwo jest
więc budowaniem miłości, albo nie. O duchowych zadaniach
małżonków pisze Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej
„Familiaris Consortio” (O zadaniach rodziny chrześcijańskiej
w świecie współczesnym 22.11.1981r.). Między kobietą
a mężczyzną ma nastąpić zjednoczenie duchowe, komunijne
tych osób. Ma być MY w dążeniu do świętości i ta droga
do nieba ma być ich programem nr 1. „Zaślubieni, jako
małżonkowie, uczestniczą w nim we dwoje, jako para, do tego
stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa
(res et sacramentum) nie jest sama łaska nadprzyrodzona,
ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo
chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę Wcielenia
Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza. Szczególna jest także
treść uczestnictwa w życiu Chrystusa; miłość małżeńska
zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie
elementy osoby — impulsy ciała i instynktu, siła uczuć
i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza
do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno
ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna
dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym
wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności (por.
Humanae vitae, 9).

Rodzice wychowani ‘na komunizmie’ teraz nie chodzą
do kościoła. Odczuwamy bowiem problem skutków nie tylko
wojny ale i skutków komunizmu. Dlatego też jeszcze mocniej
walczyć trzeba o święte małżeństwa. W stanie wojennym
papież Jan Paweł II do delegacji Solidarności w Gdańsku
na Mszy świętej powiedział Słowa, które są aktualne i odnoszą
się do nas wszystkich: „Niech każdy z was zwiększa sumę
dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy. Jeśli dorośli
będą dbać o własną godność, o człowieczeństwo, nauczą tego
ludzi młodych”. Niech małżonkowie zwiększają w sobie sumę
dobra, a rodziny będą lepsze. Ty masz pracować nad sobą
samym, masz stać się świętym. Święte rodziny święte dzieci
mają. Dzieci natomiast mają prawo chwalić się ,że mają
świętych rodziców, świętych nauczycieli, wychowawców itp.
Natomiast wszystkie małżeństwa, które się rozeszły –
demoralizują swoje dzieci, małżeństwa rozwiedzione,
są rozbitkami.
Małżeństwa obowiązuje czystość, cnota. Mają je realizować
według 10 przykazań Bożych. (Cdn.)

Społeczny Komitet
Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli

Wykład dr Wandy Półtawskiej cz. II
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Sobór Watykański II w konstytucji o liturgii
przypomniał, że każda liturgia, a szczególnie Eucharystia
jest działaniem jednocześnie Boga i człowieka. Dlatego
też, to co ludzkie w liturgii ulega zmianom. Od 25 lutego
2004 r. obowiązuje w Polsce nowe wydanie Ogólnego
wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, a Jan Paweł II
w liście apostolskim „Mane nobiscum, Domine” zachęcał,
aby konkretnym zobowiązaniem na Rok Eucharystii
mogłoby być dokładne przestudiowanie przez każdą
wspólnotę parafialną Wprowadzenia. Z tego właśnie
powodu Konferencja Episkopatu Polski w dniu 9 marca
2005 r. opublikowała : „Wskazania Episkopatu Polski po
ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia
do Mszału Rzymskiego” . Spróbujmy przyjrzeć się temu
dokumentowi i jego najważniejszym postanowieniom,
które mają służyć lepszemu zrozumieniu, a przede
wszystkim owocniejszemu uczestniczeniu w Eucharystii.

Jako podstawową rzecz dokument wymienia
kwestię przygotowania duchowego do naszego
uczestnictwa we Mszy Świętej, które ma być pełne
i owocne. Warto przytoczyć dwa punkty „Wskazań”, aby
zrozumieć jaka to istotna kwestia.

„W Wielki Czwartek Jezus posłał Piotra i Jana
z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy
mogli ją spożyć" (Łk 22,8). Kościół to polecenie Pana
zawsze odnosił do siebie. Dziś również wymaga, aby
"każdą celebrację liturgiczną starannie przygotować przy
zgodnym współudziale wszystkich zainteresowanych
oraz przy użyciu mszału i innych ksiąg liturgicznych, tak
co do strony obrzędowej, jak i spraw duszpasterskich czy
muzyki" (OWMR 111 ). Pośród tych działań szczególne
znaczenie posiada przygotowanie serc, które "jest
wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia,
a szczególnie pełniących funkcje wynikające ze święceń
(ministri)" (KKK 1 098)” (punkt 2).

„Wszyscy udający się na sprawowanie
Eucharystii powinni się do niej przygotować przez post
i modlitwę, przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także
przez rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru
ofiarnego. Trzeba gorliwie wypełniać polecenie Pana:
"Jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz i wspomnisz,
że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój
przed ołtarzem i najpierw idź i pojednaj się z bratem
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj" (Mt 5, 24)” (punkt
3). Spróbujmy teraz zobaczyć i poznać treść tego
dokumentu. Pierwsze punkty (od 8 do 1 0) dotyczą
obrzędów wstępnych Mszy Św. W punkcie 1 0 tego
dokumentu Konferencja Episkopatu mówi o akcie
pokutnym. Do aktu pokutnego wzywa kapłan, a po nim

następuje obowiązkowa chwila ciszy. Przepisy przewidują
4 formy aktu pokutnego: spowiedź powszechna, forma
dialogu, wezwania do Chrystusa oraz aspersję
(pokropienie wodą), którą zaleca
się szczególnie w niedzielę. Aktu pokutnego nie wolno
zastępować dowolnymi modlitwami lub śpiewami. Dopiero
po tym akcie następuje śpiew „Panie zmiłuj się nad nami”
(stosowany przy pierwszej i drugiej formie aktu
pokutnego). W niedziele (poza Adwentem i Wielkim
Postem) oraz uroczystości i święta odmawia się hymn
„Chwała na wysokości Bogu=”. Po nim następuje kolekta,
czyli modlitwa dnia.

Punkty od 11 do 26 regulują przepisy dotyczące
Liturgii Słowa. Przypominają one m.in. o tym, że miejscem
wykonywania czytań jest ambona, a czytający powinien
posługiwać się zawsze Lekcjonarzem , a nigdy zaś kartką
z tekstem czytań. Dokument przypomina również,
że z zasady czytania powinni wykonywać dorośli, także
we Mszy Św. z udziałem dzieci. Psalm responsoryjny,
który jest także proklamowaniem Słowa Bożego, powinna
wykonywać jedna osoba. Po odśpiewaniu aklamacji przed
Ewangelią uczestnicy zwracają się w stronę ambony,
a później wykonują potrójny znak krzyża, a po nim dopiero
wypowiadają aklamację „Chwała Tobie, Panie”. W czasie
wyznania wiary wszyscy głęboko się pochylają,
a w uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz
Zwiastowania Pańskiego klękają na słowa: „ I za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem”.

Kolejne punkty dokumentu (27 do 42) regulują
uczestnictwo w drugiej części Mszy Świętej, czyli liturgii
eucharystycznej. Zobaczymy teraz niektóre z nich,
zwrócimy uwagę na istotne zmiany w stosunku do tego
co obowiązywało wcześniej.

Wskazania ustalają właściwą postawę
uczestników liturgii w czasie przygotowania darów. Punkt
27 jasno precyzuje, że w czasie całego obrzędu, łącznie
z procesją z darami wierni siedzą aż do wezwania
„Módlcie się=”. Jeśli używa się kadzidła w czasie liturgii
wierni wstają na okadzenie kapłana. Porządek procesji
z darami ustala punkt 29 dokumentu, który przypomina,
że w procesji mogą być niesione tylko dary na potrzeby
biednych lub kościoła ( a więc dary rzeczywiste a nie
symbole) to chleb i wino do Mszy Świętej są niesione na
końcu. W czasie modlitwy eucharystycznej wierni stoją
w milczeniu, słowa tej modlitwy wypowiada tylko
i wyłącznie kapłan, a nie wierni. W modlitwie
eucharystycznej z imienia wymienia się tylko imię papieża
i biskupa, nie wymienia się imion osób nie mających
święceń biskupich ( punkty 30 i 31 ).

W kolejnym artykule przyjrzymy się przepisom
dotyczącym obrzędów Komunii Świętej oraz postawom
w czasie Mszy Świętej.



Ojciec Kornel był naprawdę zakłopotany. Zdanie
poważniejszych ojców w prowincji po przedstawieniu planów
braci Kolbów o Seminarium Misyjnym było raczej
nieprzychylne. – A jeśli oni to zrobią? Ci dwaj bracia
są nieobliczalni, porywają się z motyką na słońce,
ale seminarium jest naprawdę potrzebne. A jeśli to jest wola
Boża, to czyż ja przez swoje powolne działanie miałbym się jej
sprzeciwiać?... Westchnął głęboko i ukląkł przed obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej wiszącym na ścianie. Musiał się
uspokoić, zawezwać na pomoc Tę, która jest najwyższą władzą
w Niepokalanowie. W gorącej modlitwie oddał w Jej przeczyste
ręce tę sprawę i nagle ogarnęła go pewność, że taka jest Jej
wola. Jakaś wewnętrzna siła rozwiała małoduszne skrupuły.
Przyjął to jako nakaz z góry. Skłonił głowę w kornej podzięce.
Trzeba było działać pospiesznie. Tego samego dnia wysłane

zostało do ojca Maksymiliana pismo z datą 2 czerwca 1929
roku: „Nakazuję pod posłuszeństwem założenie jeszcze w tym
roku internatu i Małego Seminarium”.

Dopiero w lipcu przystąpiono do budowy domu
seminaryjnego zwanego „drapaczem chmur”, który jako
jednopiętrowy wyróżniał się spośród innych parterowych
budynków. Ukończono go w drugiej dekadzie września i w tym
też właśnie czasie zjechali się pierwsi wychowankowie. Zjawiła
się nieodłączna w takim środowisku siatkówka. Na boisku
uprawiano gimnastykę, a w czasie wolnym od zajęć
rozbrzmiewały śmiechy i wesoły gwar. – Zupełnie jak
we Lwowie – myślał ojciec Maksymilian i uśmiechając się
ogarniał pełnym miłości spojrzeniem gromadkę przyszłych
kapłanów. (cdn)

Maria Kączkowska




