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18 maja 2014 r. – V NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok A, J 14, 112

25 maja 2014 r. – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok A, J 14,15  21

To, co najbardziej niepokoi i trwoży serce człowieka, to tajemnica śmierci i tego, co będzie po niej. Jezus ukazuje śmierć zupełnie inaczej, niż
my ją często postrzegamy. Jest to chwila, w której On przyjdzie po każdego z nas i zaprowadzi do domu Ojca, bo tam czeka już
na nas miejsce, które On sam przygotował. Bóg nie wyobraża sobie wieczności bez nas! To miłość Jezusa sprawi, że po śmierci zabierze
każdego z nas do siebie, byśmy z Nim byli. Aby On był z nami w komunii Ojca i Ducha. Czy zechcę tego? Czy pozwolę Mu na to?
Jezu, każdego dnia mam tyle pilnych spraw, że nawet nie myślę, że Ty z Ojcem i Duchem nieustannie
na mnie czekacie i przygotowujecie się, aby mnie ugościć i przyjąć u siebie? Czy oprócz ziemskiej
perspektywy mam świadomość perspektywy wieczności?

Miłość to nie tylko piękne słowa, głębokie poruszenia serca, to przede wszystkim konkretne czyny wyrażające poszukiwanie dobra
drugiego człowieka. Najpełniej wyrażamy naszą miłość Bogu poprzez wierność Jego przykazaniom. Wierność ta otwiera nas na
przyjęcie daru Ducha Świętego, który sprawia, że potrafimy dostrzegać realną obecność i działanie Jezusa w naszym życiu.
Nie jesteśmy sierotami, osobami pozostawionymi samymi sobie. Bóg nieustannie wspiera nasze pragnienie dążenia ku Niemu.
Jezu, są takie chwile, kiedy nie odczuwam Twojej obecności, nie rozumiem, o co mnie prosisz. Czuję
się pozostawiony sam sobie. Proszę, aby w takich chwilach nie słabła moja wiara. Pragnę przyzywać daru
Twojego Ducha.

Źródło: "Ewangelia 2014", Edycja św. Pawła

1 czerwca 2014 r. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, rok A, Mt 28, 1620

Jezus żegnał się ze swoimi w Galilei, tam gdzie żyli, gdzie spotkali Go po raz pierwszy, gdzie ich powołał. Galilea to symbol
codzienności. Jezus pragnie, abyśmy odkrywali i rozpoznawali Jego obecność, działanie, błogosławieństwo w naszych sprawach
dnia codziennego. I my często jak apostołowie – oddajemy Mu pokłon, adorujemy Go, a jednocześnie wątpimy, nie dowierzamy.
I właśnie takim dwoistym: wierzącym i wątpiącym, odważnym i zalęknionym, gotowym i ociągającym się Jezus powierza głoszenie
Ewangelii! Idźcie, a wasze życie niech będzie nauką, czyli świadectwem!
Jak mam iść, Jezu? Pójdę z pewnością, że Ty jesteś Panem, że masz władzę i działasz. Ty masz władzę
miłości i służby, władzę pokory i ufności. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną przez wszystkie dni.

8 czerwca 2014 r. – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, rok A, J 20, 1923

Duch Święty towarzyszył życiu i misji Jezusa od wcielenia aż do wniebowstąpienia. Tak samo towarzyszy życiu każdego z nas
od momentu chrztu świętego aż do śmierci. Duch daje nam życie Boże, wypełnia serca nasze miłością Boga samego, wskrzesza nas
ze śmierci, czyli z naszych grzechów, do nowego życia w łasce. Jest nieustannie przy nas, aby nas chronić, prowadzić, pocieszać,
uświęcać. Jego obecność jest dla nas tajemnicą i radością, zaskoczeniem i pokojem, entuzjazmem i mocą!
Jezu, z ufnością oczekuję i przyzywam wylania darów Ducha Świętego na mnie, na moich najbliższych, na Kościół i całą ludzkość:
„Przyjdź, Duchu Święty, zapal w nas ogień Twojej miłości!”.
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13 maja 1917  pierwsze objawienie
się Matki Bożej

13 maja 1917 r. bawiliśmy się z Hiacyntą
i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria.
Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle
ujrzeliśmy jakby błyskawicę. „Lepiej pójdźmy do domu 
powiedziałam do moich krewnych.  Zaczyna się błyskać,
może przyjść burza". „Dobrze!"  odpowiedzieli.
Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę
drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza,
blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po
zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym dębie
Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała
światłem jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne,
które świecą przez kryształowe naczynie z wodą.
Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się.

Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie
światła, które Ją otaczało, lub którym Ona promieniała,
mniej więcej w odległości półtora metra. Potem Nasza
Droga Pani powiedziała: „Nie bójcie się! Nic złego wam
nie zrobię!" „Skąd Pani jest?"  zapytałam. „Jestem
z Nieba!" „A czego Pani ode mnie chce?" „Przyszłam was
prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy,
dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem
i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz".
(Siódmym razem było objawienie już 16 czerwca 1921 r.
w przeddzień odjazdu Łucji do Vilar de Porto. Chodzi
o objawienie z osobistym orędziem dla Łucji, dlatego nie
uważała go za tak ważne). „Czy ja także pójdę do nieba?
 „Tak!" „A Hiacynta?" „Też!" „A Franciszek?" „Także, ale
musi jeszcze odmówić wiele różańców". Przypomniałam
sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły. Były moimi
koleżankami i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry.
„Maria das Neves jest już w niebie?" „ Tak, jest". (Zdaje
się, że miała jakieś 16 lat.) „ A Amelia?" „ Zostanie
w czyśćcu aż do końca świata". (Sądzę, że mogła mieć 18
do 20 lat.) – (Do końca świata ma oznaczać bardzo długi
czas). „ Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić
wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako
zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako
prośba o nawrócenie grzeszników?" „ Tak, chcemy!"
„Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża
będzie waszą siłą!"

Wymawiając te ostatnie słowa (łaska Boża itd.)
rozłożyła po raz pierwszy ręce przekazując nam światło tak
silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło
dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy
i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym

światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod
wpływem wewnętrznego impulsu również nam
przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bardzo
pobożnie: „O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój
Boże, Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym
Sakramencie".
Po chwili Nasza Droga Pani dodała:
 „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój
dla świata i koniec wojny!"

Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę
wschodu i wreszcie znikła w nieskończonej odległości.
Światło, które Ją otaczało zdawało się torować Jej drogę
do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy
nieraz, że widzieliśmy, jak się niebo otwierało.

Wydaje mi się, że pisząc o Hiacyncie albo
w jakimś innym liście już podkreśliłam, że przed Naszą
Panią nie mieliśmy strachu, lecz przed nadchodzącą
burzą, przed którą chcieliśmy uciec. Ukazanie się Matki
Boskiej nie wzbudziło w nas ani lęku, ani obawy, ale było
dla nas zaskoczeniem. Gdy mnie pytano, czy odczuwałam
lęk, mówiłam „tak", ale to się odnosiło do strachu, jaki
miałam przed błyskawicą i przed nadchodzącą burzą;
przed którą chcieliśmy uciekać, bo błyskawice widzieliśmy
tylko podczas burzy. Błyskawice te nie były jednak
właściwymi błyskawicami, lecz odbiciem światła, które
się zbliżało. Gdyśmy widzieli to światło, mówiliśmy nieraz,
że widzieliśmy przychodzącą Naszą Dobrą Panią.

Ale Matkę Bożą mogliśmy w tym świetle dopiero
rozpoznać, kiedy była już na skalnym dębie. Ponieważ nie
umieliśmy sobie tego wytłumaczyć i chcąc uniknąć
drażliwych pytań mówiliśmy nieraz, że widzimy, jak
przychodzi, a innym razem mówiliśmy, że Jej nie widzimy.
Kiedy mówiliśmy „ tak", widzimy Ją jak przychodzi,
mieliśmy na myśli światło, które się zbliżało, a którym
właściwie była Ona. A jeżeli mówiliśmy, że nie widzimy, jak
przychodzi, znaczyło to, że widzieliśmy Ją dopiero, gdy
była nad skalnym dębem.

na podstawie Wspomnień Siostry Łucjii
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„Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam.”
Potwierdzenia prawdziwości tego zdania chyba
bardzo potrzebują ludzie młodzi. Dzięki Bogu
w Kościele mogą znaleźć okazję, żeby się o tym
przekonać – i to w bardzo szerokim gronie. Mam
na myśli oczywiście Światowe Dni Młodzieży,
inicjatywę zapoczątkowaną oficjalnie w 1 985r.
przez Św. Jana Pawła II . Czym są? Okazją
do spotkania młodych z całego świata, dla
których takie słowa jak: „wiara”, „Bóg”,
„wspólnota”, mają znaczenie w codzienności.
Tak to brzmi w największym skrócie i najogólniej.
Biorąc pod uwagę szczegóły, Światowym Dniem
Młodzieży jest Niedziela Palmowa każdego roku,
zaś zwykle co 3 lata odbywa się również
w jednym konkretnym miejscu na ziemi
w wymiarze powszechnym.

Temat spotkania wybiera Biskup Rzymu.
Przed nami, ŚDM 201 6, które będą przebiegać
pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”. Zanim jednak Młodzi
z całego świata zgromadzą się w Krakowie
na uroczystościach centralnych będą miały
miejsce tzw. „Dni w diecezjach”, czyli m.in.
okazja do zapoznania się z tradycją regionu,
do którego przybędą. Już na terenie gospodarza
wydarzenia, odbywają się katechezy, czuwanie
modlitewne, wieczorne spotkanie z Papieżem
i niedzielna Msza Święta pod jego
przewodnictwem.

Potwierdzeniem dynamicznego
charakteru tego święta młodych jest również
nieustanne pielgrzymowanie po świecie
związanych z nią symboli – Krzyża i ikony Matki
Bożej „Salus Populi Romani”. Od tegorocznej
Niedzieli Palmowej krążą one po Polsce, a już
na dniach – 1 9 i 20 maja, poniedziałek i wtorek –
znajdą się w Zduńskiej Woli.
Po poniedziałkowym zawiązaniu wspólnoty przy
pomniku Świętego Jana Pawła II (godz. 1 9:30)
autokarami będzie można przejechać
do Grabowca, gdzie młodzież z Sieradza
przekaże znaki ŚDM młodzieży ze Zduńskiej
Woli. Następnie, w nocnej pielgrzymce zostaną
one przyniesione do Bazyliki, aby w ich

obecności odprawiona została ok. 22:30 Msza
Święta. Następnego dnia od rana do 1 5:30
poszczególne parafie dekanatu będą prowadzić
czuwanie przy Krzyżu i ikonie. Na pewno warto
zarezerwować sobie choć chwilę wolnego
czasu, aby móc uczestniczyć w tych
wydarzeniach.

Pielgrzymowanie Krzyża i ikony Matki
Bożej przypominają, że do ŚDM trzeba
przygotować się wcześniej. Oczywiście, pod
względem logistycznym, ale o wiele bardziej
duchowo. Już od teraz trwają w całej Polsce
spotkania w grupach przy parafiach. I dobrze!
Warto wcześniej zaangażować się w coś tak
wielkiego i dobrego! Wahasz się? Nie warto –
zapraszam do zaangażowania.

ks. Piotr Alabrudziński
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Francuzi mówią: „sacrement d’adieu”. Polacy –
uroczyste pożegnanie z Kościołem. A Kościół?
Nie przestaje nazywać go bierzmowaniem, umocnieniem
(confirmatio). Czy to ma jeszcze sens?

Zacznijmy przewrotnie. Nie, to nie ma
najmniejszego sensu. Przecież nie ten wiek, nie ta forma
przygotowania, zbieranie podpisów w indeksie zamiast
wiary. Pewnie tak można schematycznie ująć otoczkę
sakramentu bierzmowania. Wypada jednak zadać kolejne
pytanie. Podstawowe. Czym bierzmowanie jest?

W Dziejach Apostolskich (19, 1  7) odnaleźć
można opis spotkania Pawła z „jakimiś uczniami” w Efezie.
Otrzymali oni wcześniej chrzest Janowy, ale nie wiedzieli,
że istnieje Duch Święty. Dopiero po rozmowie z Apostołem
i nałożeniu przez niego rąk otrzymali Jego moc. Dobra
wskazówka…

Syntetycznie właśnie na tym polega bierzmowanie
– rozwinięciu Tajemnicy Chrztu w życiu konkretnej osoby.
Nie da się w pełni zastosować tutaj tekstu biblijnego,
bo początek chrześcijaństwa w człowieku łączy
się z sakramentem chrztu, a nie z chrztem nawrócenia

na wzór ceremonii sprawowanej przez Jana nad Jordanem.
Wymowa jednak pozostaje. Bierzmowanie otwiera
na Ducha Świętego i Jego charyzmaty.

Do tekstu biblijnego dodać warto jeszcze gesty.
Wypisanie olejem na czole „znamienia Ducha Świętego”
i nałożenie przez świadka dłoni na ramię. Bardzo mądrze
i przystępnie mówi o tym symbolu Katechizm młodych
 Youcat. Znajdziemy w nim porównanie do gestu trenera,
który przed wyjściem na boisko podczas meczu zapewnia
zawodnika o wartości, jaką ma w jego oczach.
Coś podobnego robi Bóg. Przed wystąpieniem już
na poważnie w życiowych zawodach mówi – stawiam
na ciebie, Człowieku! Do tego obdarza swoimi darami, jeśli
człowiek dopuści Go do głosu w swoim życiu…

Sakrament pożegnania? W złym momencie?
Z fatalną formą przygotowania? A może problem też leży
po stronie tych, którzy są już pełnoletnimi bierzmowanymi,
a nie widać po nich ani krzty dojrzałości wiary?
W końcu – „czym skorupka za młodu…”

ks.Piotr Alabrudziński

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał
się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł
się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie
Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza
w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 911). Ewangeliści piszą
o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi
o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie:
"Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk
16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem
wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie
rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego
chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili
z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania
Ducha Świętego (por. Dz 1, 45). Po powrocie do Jerozolimy
Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,

14). Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył
na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy
wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca.
Motywuje nawet konieczność swego odejścia:

Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia
z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie,
do końca ich umiłował... wiedząc, że... od Boga wyszedł
i do Boga idzie (J 13, 1. 3)

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem (J 14, 23)

Znacie drogę dokąd Ja idę... Jeszcze chwila,
a świat nie będzie Mnie oglądał... Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przychodzę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę
do Ojca (J 14, 19. 28)

Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie
pyta Mnie: "Dokąd idziesz?". Ale ponieważ to wam
powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię
wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście,
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Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan
Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów
zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją
obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie
świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół,
ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie
radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa
dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła,
obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał
wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy.
W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu
katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania
z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych
kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach
i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie:
symbol Ducha Świętego.

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest

wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty
 Nowe Życie w Chrystusie  był celem całej działalności
Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa
na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty,
a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje
Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego
hymnu: "O Stworzycielu Duchu, przyjdź..." można dostąpić
odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.

brewiarz.pl

bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was..
A jeżeli odejdę, poślę Go do was... Wyszedłem od Ojca
i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca
(J 16, 57. 28)

Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim
przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego.
Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy
zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest
Nowenna do Ducha Świętego. Z ołtarza zabiera się figurę
Chrystusa Zmartwychwstałego; pozostają natomiast paschał
i krzyż z przewieszoną czerwoną stułą.
Dni Krzyżowe

Św. Mamert, biskup Vienne, kiedy ok. roku 450
nawiedziły Francję klęski żywiołowe, polecił odprawiać
procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem
Pańskim (poniedziałek, wtorek, środa). Synod w Orleanie
zatwierdził ten zwyczaj dla Francji w roku 511. Zwyczaj ten
przyjął się w całym chrześcijaństwie. Właśnie bowiem wtedy
w Europie jest wiosna w całej pełni, a wiosenne burze,
deszcze, posucha mogą zniszczyć cały dobytek
i spowodować głód. W Polsce procesje urządza się do krzyży
przydrożnych. Stąd nazwa Dni Krzyżowe.
Intronizacja Chrystusa
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji
Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg
Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono
też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa:
"Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus
powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać

swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich i wszystko
w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym
i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również
zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały
natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają
dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni
nie tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość
i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo
dzieło stworzenia, "przemianę", której Chrystus w nas
dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki
łasce i sakramentom.

Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie
sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani.
W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem
odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie.
Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba.
Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju
ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie
dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także
do chwały ich uwielbione ciała.

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia
"wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą wstąpił
na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas
wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy
o "wniebowzięciu".

W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia  zgodnie
z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów od 2004 r. obchodzimy w VII
Niedzielę Wielkanocną.

Na podst. brewiarz.pl
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Piękna miłość, oblubieńcza, to jest ta prawdziwa
miłość, która ma być całkowicie altruistyczna  taką jest
miłość małżeńska, a więc nie może być źródłem
antykoncepcji, aborcji. One są wykroczeniem przeciw I i V
przykazaniu Bożemu. (por. „Miłość i odpowiedzialność. Jan
Paweł II, 1960r.) Aborcja i antykoncepcja to grzechy
śmiertelne. Małżeństwo żyjące w postawie
antykoncepcyjnej nie rozwija się, przeciwnie  miłość ich
niejako obumiera i dochodzi do kryzysu, wręcz do rozwodu.
Odrzucone rodzicielstwo obniża wymiar miłości
i w ostatecznym rozrachunku miłość zamienia się nieraz
w nienawiść. Kobieta nie znajduje pełni, jaką dla niej
zamierzył sam Bóg.

Jeśli człowiek spowiada się z tego samego
grzechu np. samogwałtu, tzn. że się nie poprawił. Niby
się spowiada, postanawia poprawę, lecz trwa w grzechu.
Kogo oszukujemy tym?
Czystość przedmałżeńska – dziewictwo i czystość
małżeńska to efekt planu Bożego.
Zadaniem małżonków jest – nie  planowanie rodziny
a odpowiedzialne rodzicielstwo. Człowiek sam nie może
tego bowiem zaplanować. Pan Bóg dobrze wie czemu daje
lub nie daje danemu małżeństwu dzieci. Jak poucza Jan
Paweł II (Humanae vitae 1112)stosunek małżeński, jest
nie tylko aktem cielesnym, ale nade wszystko darem
z siebie samego w celu ubogacenia drugiej osoby sobą.
Akt ten cielesny jest święty, gdy:
1/osoba jest uprawniona do aktu, a wiec jest żoną
i mężem,

2/ akt jest wolny, a więc nie narzucony, nie kupiony, nie
szantażowany, dotyczy ludzi dorosłych,
3/akt jest ukryty tzn. ukryty przed wszystkimi, bowiem
ukazany innym staje się pornografią.
Niestety współcześnie dzieci od wczesnych lat życia
poznają ten akt, ale całkowicie go nie rozumieją, bo to jest
temat do rozmów, ale na kursie przedmałżeńskim. Program
Ministerstwa dotyczący wychowania seksualnego
w szkołach jest krzywdzący dla dzieci. Narusza świętą
tajemnicę małżeństwa.
4/akt jest otwarty na życie  nie wolno ubezpłodnić
człowieka, stosować sztuczne zapłodnienie. Nie tylko
kobieta ma w sobie narząd szkatułkę z klejnotami. Także
organizm mężczyzny jest twórczy. Dlatego mężczyzna
musi być świadomy ojcostwa od początku.
Przed urodzeniem dziecka ojciec nie jest w żaden sposób
obciążony osobiście i wręcz może nie wiedzieć, że stał się
ojcem. Dla niego ojcostwo oznacza wtedy tylko
przyjemność spotkania z kobietą, matką dziecka. Natomiast
płodność kobiety niesie ze sobą szereg trudów
i dolegliwości wręcz fizycznych, nie mówiąc już o okresie
noszenia dziecka przed urodzeniem. Ta jakby
"niesprawiedliwość" narzuca się świadomości kobiety
 i dlatego kobiety są nieraz skłonne uważać los mężczyzny
za łatwiejszy. Kobieta musi odnaleźć swoją tożsamość
matki, aby odnaleźć radość macierzyństwa. Musi pamiętać,
że tylko wyjątkowo może stać się matką. Mężczyzna
i kobieta mają rozum, którym mają wpływać na to, kiedy
mają stać się rodzicami. Stwórca natomiast decyduje

z ludu wzięci i do ludu posłani...

Drodzy księża Jubilaci!

SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ
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OTWARCIE IMPREZY: - WARSZTATY REKODZIEŁA,
- ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA DZIECI

- KONKURS PLASTYCZNY
WIELKA NIESPODZIANKA – KONCERT „DZIECI SUZUKI”

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO – WRĘCZENIE NAGRÓD
PODCZAS TRWANA IMPREZY ZAPRASZAMY do KĄCIKA FOTO

W OGRODZIE MUZEUM BĘDZIE KRAMIK Z RÓŻNOŚCIAMI

UROCZYSTE PODSUMOWANIE „NOCY MUZEÓW” – SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO OŚRODKA PAMIĘCI św. Maksymil iana Marii KOLBEGO przy ul. Kościelnej 20 na:

KONCERT pt: . „ Muzyka przeplatana słowem” + niespodzianka

przy ul. Kolbego 9 w Zduńskiej Woli

o życiu i śmierci, nie człowiek. Kobieta może nauczyć
mężczyznę przed ślubem czystości, wierności, a seks
przedmałżeński to nauka dla mężczyzny, że może
cudzołożyć. Człowiek, który popełnia grzech  krzywdzi
siebie. Kobieta musi pamiętać, że do swej ‘szkatułki’ może
wpuścić tylko swojego męża. Miłość małżeńska
ma bowiem być altruistyczna, sprawiedliwa i wymagająca.
To stanowi o świętości. Zadaniem rodziców nie jest
wychowywanie jak najwięcej dzieci, ale jak najlepiej tzn.
odpowiedzialnie. Człowiek bowiem płeć dostaje od Pana
Boga. Dlatego też ma wymagać od siebie, być mądrym
w realizacji swych zadań wynikających z płci. Należy
wymagać więc od swej kobiecości, swej męskości, a nie
dążyć do równouprawnienia. Dobre wybory wynikają też
z dobrze ukształtowanego sumienia.
Lekarstwem dla chorej rodziny XXI wieku jest: czystość
małżeńska  w sakramencie pokuty i pojednania zyskujemy

odpuszczenie grzechów, ale skutki ich pozostają, tj. kapłan
odpuszcza zabicie dziecka, ale dziecko
nie zmartwychwstanie. Po aborcji kobieta jest rozbita
wewnętrznie do końca swojego życia. Wszyscy ponosimy
skutki grzechów jakie popełniamy.
Małżeństwo i rodzina tj. zadanie, nie los! Małżeństwo jest
wyborem rozumnego człowieka.

Receptą na udane małżeństwo, według Pani
dr Wandy Półtawskiej, jest jak sama przyznaje: codzienna
Msza święta i poczucie humoru.

Społeczny Komitet
Marszu dla Życia i Rodziny

w Zduńskiej Woli



Była zima. Rok 1929. Brat Zenon Żebrowski wsiadł
do pociągu biegnącego w stronę Warszawy. Miał do
załatwienia różne sprawy wydawnicze, a jeszcze
na odjezdnym ojciec Maksymilian przysłał mu kartkę. – Co tu
jest napisane, bracie Manswecie? – rzekł do swego
towarzysza, mrużąc oczy. „Dowiedzieć się w Orbisie,
ile kosztuje bilet do Kalkuty, Szanghaju, Nagasaki”. – Gdzie
są takie miasta? – szepnął zdumiony. – Ech, bracie,
to strasznie daleko, aż w Azji. Ojciec Maksymilian coś planuje.
Pewnie się wybiera na misje. Jakoż wkrótce zaczęło się
w Niepokalanowie mówić o misjach. W refektarzu czytano
dziełko ojca Honorata o misjach franciszkańskich. Jakiś nowy
duch powiał wśród braci. Ojciec Maksymilian wyjeżdżał teraz
często do Warszawy i do ojca prowincjała. Wreszcie pewnego
dnia wezwał brata Hilarego Łysakowskiego i zapytał. – Czy
brat miałby ochotę jechać na misje do Japonii? – I owszem,
jeśli taka jest wola Boża – odpowiedział brat Hilary. Wybrano
jeszcze dwóch braci: Zygmunta Króla i Seweryna Dagisa,
sekretarza redakcji „Rycerza”. Zakupiono podręczniki
niemieckie, francuskie, rosyjskie, chińskie i japońskie. Bracia
zaczęli się pospiesznie uczyć języków.

Na początku 1930 roku ojciec Maksymilian udał się
do Rzymu. Generałem zakonu był wówczas ojciec Orlich.
Wysłuchał on sprawozdania z Niepokalanowa i zatwierdził
wszystkie plany ojca Maksymiliana. Wręczył mu też
sto dolarów w gotówce. Ojciec Maksymilian nie przejmował
się materialnymi sprawami. Otrzymawszy pozwolenie
i błogosławieństwo ojca generała, zadepeszował
do Niepokalanowa. Duszę miał pełną szczęścia. Spełniał wolę
Niepokalanej. Ani na chwilę nie wątpił, że wszystko będzie tak,
jak Ona zarządzi. Pośpieszył więc do Lourdes, aby zapewnić
sobie łaskę Matki Bożej i obmodlić swoją wyprawę. – Tak,
w Lourdes modli się człowiek inaczej niż gdziekolwiek indziej –
powiedział później do braci, patrząc w dal zadumanym
wzrokiem. – No, pewnie! Tu, w grocie, widziała Ją mała
Bernadetka. Jeszcze wciąż odczuwa się ten nadprzyrodzony
powiew łaski, wciąż płynie woda uzdrawiająca ze źródła
miłosierdzia. Z Lourdes pojechał ojciec Maksymilian do Lisieux.
Jakże tu wszystko żyje świętą Tereską! Domek w Buissonnets,
pamiątki z lat dziecięcych, zabawki…  Nawet szachy są –
uśmiechnął się na myśl, że musi to opowiedzieć braciom
po powrocie do Niepokalanowa. – Przecież Mała Święta

jest patronką misji. Zasypuje świat deszczem łask. Jej droga
dziecięctwa duchowego jest taka prosta i naturalna. To jest
prawdziwa świętość. Wypełnianie obowiązków codziennych
z miłością dla Boga i bezgraniczna w Nim ufność. Ojciec
Maksymilian klęczał długo przy grobie świętej. Przypomniał
jej umowę, którą zawarł z nią przed laty, że będzie szerzył
jej cześć, a ona będzie tam w niebie modlić się za niego. Prosił
pokornie ze łzami w oczach, żeby chciała go dalej wspomagać.
Oddał jej pod opiekę Niepokalanów i misję, którą zamierzał
założyć na Dalekim Wschodzie. Dostał relikwie i szczęśliwy
wracał do Polski. W Paryżu czekał na niego ksiądz Machay,
który studiował na Sorbonie. Ksiądz Machay dawno już nie
widział ojca Maksymiliana. Stał na dworcu i rozglądał się. Nagle
dojrzał z daleka przygarbioną postać w wyszarzałym habicie.
Ojciec Maksymilian zwyczajem misjonarzy zapuścił brodę, więc
wydał się tym bardziej ubogi i zaniedbany.

– No, chyba Paryż nie widział takiego dziwaka.
Wszyscy się będą za nim oglądać – pomyślał zakłopotany,
wysiadając z taksówki przed klasztorem Szarytek. Zapłacił
szoferowi za przejazd i dołączył kilka franków. – Czy to się
należy płacić więcej, niż wskazuje licznik? – spytał ojciec
Maksymilian, uważny – jak zwykle – na wszystko,
co go otaczało. – Ależ tak. W Paryżu taki jest zwyczaj –
odpowiedział ksiądz Machay. – Tych kilka franków stanowi
prawie cały zarobek szofera. Ojciec Maksymilian bardzo
się zasmucił.  To ja skrzywdziłem człowieka – powiedział cicho
i w oczach jego pokazały się łzy. – Myślałem, że on chce mnie
wykorzystać, jak to nieraz bywa z cudzoziemcami i odmówiłem
mu dopłaty, kiedy jechałem po raz ostatni. Ksiądz Machay
spojrzał na niego z szacunkiem. – Teraz wiem, kogo mam przed
sobą – pomyślał. – Tak się martwić, że zrobiło się komuś
przykrość, to się nieczęsto zdarza.

Ojciec Maksymilian zebrał, gdzie mógł, potrzebne
materiały i pełen wrażeń wrócił na początku lutego
do Niepokalanowa. Bracia urządzili mu owacyjne przyjecie.
Ojciec Alfons został tymczasem przełożonym wydawnictwa
i doskonale sobie radził. – Widać Niepokalana sama prowadzi
swoje dzieło – powiedział ojciec Maksymilian zadowolony.
– Ja tu już nie jestem potrzebny. Wszystko pójdzie i beze mnie
we właściwym kierunku, tak jak Ona zechce. (cdn)

Maria Kączkowska




