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13 lipca 2014 r. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 13, 123

20 lipca 2014 r. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 13,24  43

Można słuchać, a nie usłyszeć. Moje słuchanie może być powierzchowne: słucham Słowa, lecz moje myśli jak ptaki fruwają
gdzie indziej i zabierają Słowo daleko ode mnie. Moje słuchanie może być niedbałe: słucham w pośpiechu, bez uprzedniego
przygotowania serca. Moje słuchanie może być podzielone: słucham Słowa, ale też wielu innych treści, głosów, które jak
chwasty rosną i zagłuszają Słowo we mnie. Ale moje słuchanie może być też prawdziwe: tworzę klimat skupienia,
przygotowuję wcześniej umysł i serce na spotkanie z Panem, pozostaję otwarty na działanie Chrystusa we mnie! Wtedy
Słowo przynosi plon! Jezu, działanie Słowa, które wypowiadasz do mnie, jest delikatne, subtelne, nie
forsuje moich barier, oporów, uników, lecz czeka. Pragnę przyjmować Cię coraz bardziej słuchającym,
uważnym i gotowym sercem.

Skarb, drogocenna perła, sieć pełna ryb – to obrazy, które mówią o obfitości, bogactwie, wartości. To człowiek jest
tak cenny i wartościowy w oczach Boga. Poprzez dar zbawienia Bóg jeszcze bardziej oczyszcza człowieka,
oddzielając dobro od zła, aby jego wartość i godność była jeszcze większa. Sztuką życia i mądrością ubogacającą
każdego ucznia Chrystusa jest umieć łączyć nowe ze starym, Boże z ludzkim.
Jezu, naucz mnie odnajdywać i wybierać w życiu to, co prawdziwe, szlachetne i wartościowe.
Co będzie ubogacało prawdziwie mnie i moich bliskich.

Źródło: "Ewangelia 2014", Edycja św. Pawła

27 lipca 2014 r. – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A, Mt 13, 4452

Aby rozeznawać właściwie, trzeba przebywać w klimacie miłości, która przede wszystkim jest cierpliwa.
A to oznacza, że nie można podejmować decyzji od razu, pod wpływem pierwszego impulsu czy światła w sercu.
Trzeba dać sobie czas, aż będziemy umieli z pomocą Ducha Świętego wyraźnie odróżnić dobro od zła, chwast
od zboża. To oznacza również, że powinno się zaufać mocy tego, co małe, pokorne, skromne, aby dobro rosło
w nas jak ziarenko gorczycy. To oznacza także, że należy wierzyć w moc Bożej łaski, składać ją w naszej
codzienności jak zakwas w mące, aby Bogiem przeniknięte było całe nasze działanie.
Jezu, Ty wciąż okazujesz mi nieskończoną cierpliwość! Proszę, naucz mnie być cierpliwym wobec
samego siebie, a także bym potrafił dawać potrzebny czas bliźniemu.
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Proszę powiedzieć kilka zdań
o powołaniu, czyli jak Dominik został księdzem?

: Myśl o pójściu drogą
powołania kapłańskiego towarzyszyła mi odkąd
pamiętam, co wcale nie oznacza, że nigdy nie chciałem
założyć rodziny. Z moją rodziną i bliskimi zbytnio
nie dzieliłem się tą myślą, do momentu podjęcia
ostatecznej decyzji, choć wielu przeczuwało, że moje
życie tak się ułoży. Do rozpoczęcia nowicjatu w 2003
roku w Wadowicach w Stowarzyszeniu Apostolstwa
Katolickiego – księży Pallotynów, Pan Bóg poprowadził
mnie najpierw przez Szkołę Podstawową w Czechach
(dziś imieniem Jana Pawła II), następnie przez Zespół
Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli i Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz przez kilkuletni
okres pracy w piekarni.
Siedmioletnią formację do kapłaństwa ukończyłem
15 maja 2010 roku otrzymując święcenia kapłańskie
w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie. Moim pierwszym
miejscem posługi kapłańskiej była parafia
św. Wincentego Pallottiego w Kielcach, gdzie
pracowałem 3 lata. Pełniłem obowiązki wikariusza
i katechizowałem w szkole.

Jak zostaje się misjonarzem?
Myśl o wyjeździe na misje towarzyszyła mi

od samego początku. Wybierając zgromadzenie,
w którym chciałem służyć, ważnym elementem
charyzmatu była posługa misyjna Kościołowi
powszechnemu. Pallotyni mają dobrze rozwiniętą
tę przestrzeń. Przez całe seminarium byłem
zaangażowany we Wspólnotę Misyjną, a od jakiegoś
czasu powołanie misyjne wiążę z postacią naszego
rodaka – św. Maksymiliana Kolbego. Osobę
św. Maksymiliana najczęściej kojarzy się z obozem
koncentracyjnym w Oświęcimiu, oddaniem życia
za współwięźnia, śmiercią głodową i dobiciem
zastrzykiem fenolu 14 sierpnia 1941 roku.
Ale św. Maksymilian był przecież także misjonarzem.
W 1930 roku – z małymi przerwami – na 6 lat wyjechał

na Daleki Wschód, by tam głosić Jezusa Chrystusa
i szerzyć kult Maryi. W Japonii założył klasztor na wzór
polskiego Niepokalanowa. Od niego chcę się uczyć
bycia dobrym misjonarzem.

Czy długo trwają i jak wyglądają takie
przygotowania?

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez
ks. Prowincjała mojego podania o wyjazd na misje,
we wrześniu 2013 roku rozpocząłem 9miesięczne
przygotowanie do wyjazdu na misje w Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie. W kursie formacyjnym 2013/2014
uczestniczy 35 osób ( 20 kapłanów, 9 sióstr zakonnych
i 6 osób świeckich), które wkrótce zostaną posłane
na wszystkie kontynenty. Ten czas 9 miesięcy ma nam
pomóc we właściwym przygotowaniu na różnych
płaszczyznach, m.in. duchowej: poprzez codzienną
Mszę świętą, adorację Najświętszego Sakramentu,
rekolekcje, dni skupienia, konferencje duchowe;
intelektualnej: poprzez lektoraty językowe (w tym roku
z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego
i rosyjskiego), także wykłady z misjologii i medycyny
tropikalnej oraz na płaszczyźnie ludzkiej i wspólnotowej:
poprzez wspólne zamieszkanie księży, sióstr i osób
świeckich, wyjazdy integracyjne i wspólne podejmowanie
różnych inicjatyw. Uwieńczeniem roku formacyjnego
są rekolekcje, które bezpośrednio przygotowują nas
do posłania i otrzymania krzyża misyjnego w Gnieźnie
podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha. W tym roku
ten ważny moment w naszym życiu przeżyliśmy 4 maja.

W trudnym czasie oczekiwania czy towarzyszą
jakieś plany, obawy?

Często zadawane jest mi pytanie, zwłaszcza
przez młodzież, którą uczyłem w kieleckim gimnazjum.
Dlaczego kapłaństwo? Dlaczego misje? Dlaczego
Kolumbia? A ja często mówię, że odpowiedź jest trudno
„ubrać w słowa”. Bo tak rzeczywiście jest. To się czuje
w sercu. Czas przygotowania i oczekiwania, jaki pozostał
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do mojego wyjazdu chcę przeżywać w duchu słów
psalmu 37, słów, jakie wypisałem na moim obrazku
prymicyjnym i słów, jakie towarzyszą mi w życiu:
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie
działał” (Ps 37,5). Słowa te korespondują ze słowami
często powtarzanymi przez naszego rodaka
św. Maksymiliana: „Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez
granic. Ufajmy, że jeśli tylko starać się będziemy pełnić
Jego Wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może”.

Dziękujemy za rozmowę, a może chciałby Ksiądz
przekazać coś naszym Czytelnikom?

Żeby dobrze wypełnić swoje życiowe

powołanie, również misyjne potrzebna jest modlitwa.
Dlatego wszystkich czytających te słowa chcę prosić
o modlitwę w mojej intencji i w intencji tych, do których
zostanę posłany.

Bóg zapłać za wszelkie dobro. Życzymy obfitości
darów Ducha Świętego na misyjnych ścieżkach i by
św. Maksymilian umacniał w trudnych wyborach
misyjnego życia. Szczęść Boże!
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13 lipca 1917 r. krótko po naszym przybyciu
do Cova da Iria do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy
różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy
znany już blask światła, a następnie Matkę Boską
na dębie skalnym.  „Czego sobie Pani ode mnie
życzy?"  zapytałam.  „Chcę, żebyście przyszli tutaj
13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie
odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej,
dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny,
bo tylko Ona może te łaski uzyskać".  „Chciałabym
prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest i uczyniła
cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani ukazuje".
 „Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc!
W październiku powiem, kim jestem i czego chcę,
i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". Potem
przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były.
Przypominam sobie tylko, że Nasza Dobra Pani
powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu
roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła:
 „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często,
zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię
to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników
i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi". Przy tych ostatnich
słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich
miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać
ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu
zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach
podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które
pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane
z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały
ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru,
lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród
przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy
wywołujących dreszcz zgrozy. (Na ten widok musiałam
krzyczeć «aj», bo ludzie to podobno słyszeli.) Diabli
odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią,
podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś
zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone
węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani

szukając u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku
rzekła do nas:  „Widzieliście piekło, do którego idą
dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam
powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych
i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi.
Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie
pontyfikatu Piusa Xl rozpocznie się druga wojna, gorsza.
Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło,
(ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które
widziano w nocy 25 stycznia 1938 r. w całej Europie,
także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak
obiecany z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak
od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego
zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła
i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę,
aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu
Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze
soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja
nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna
propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie,
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą
męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć.
Różne narody zginą. Na koniec jednak moje
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci
mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje
pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze
zachowany dogmat wiary. Tego nie mówcie nikomu;
Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie
różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia". Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam:
 „Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?"
 „Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej".
I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła
w nieskończonej odległości firmamentu.
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na podstawie Wspomnień Siostry Łucji
tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria

Fatima, grudzień 2002

13 sierpnia 1917 r. ponieważ już opowiadałam,
co tego dnia zaszło, (dzieci zostały uwięzione dlatego
objawienie miało miejsce w następną niedzielę,
tj. 19 sierpnia).

Ponieważ wówczas jeszcze nie umiałam
odróżnić poszczególnych dni miesiąca, być może,
że się mylę. Ale zdaje mi się, że było to tego samego
dnia, kiedy wróciliśmy z więzienia z Vila Nova de
Ourem.

Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem
prowadziłam owce do miejsca, które się nazywa
Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas coś
nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka Boska
może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może
Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby
po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam mu
20 groszy; zaraz pobiegł po nią. Tymczasem
zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któreśmy
nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty
zobaczyliśmy Matkę Boską nad dębem skalnym.

 „Czego Pani sobie życzy ode mnie?"  „Chcę, abyście
nadal przychodzili do Cova da Iria 13 i odmawiali
codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud,
aby wszyscy uwierzyli". „Co mamy robić z pieniędzmi,
które ludzie zostawiają w Cova da Iria?"  „Zróbcie dwa
przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacyntą
i dwie inne dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi
Franciszek i trzech chłopczyków. Pieniądze, które
ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki
Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która
ma tutaj powstać".  „Chciałam prosić o uleczenie kilku
chorych".  „Tak, niektórych uleczę wciągu roku"
 i przybierając wyraz smutniejszy powiedziała:  Módlcie,
módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele
dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto
by się za nie ofiarował i modlił".
I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.

Święty Maksymilian Kolbe zachował wierność tradycji
franciszkańskiej w konkretnym życiu modlitwy, ubóstwa i pokuty,
a jednocześnie stał się znakiem czasów dzisiejszych i nadchodzących.
Uczył moralności najbardziej przekonywująco, bo żywym i drukowanym
słowem, codziennym postępowaniem, a w końcu ofiarą własnego życia.
Spróbujmy skorzystać z lekcji, jakiej udzielił nam swoim życiem Apostoł
Niepokalanej. Sam dążył do świętości i przypominał innym, że każdy
chrześcijanin jest powołany do świętości. Aby zostać świętym, trzeba
chcieć. Oczywiście sama chęć nie wystarcza, a nawet jest niebezpieczna,
bo fałszuje sumienie i usypia duszę w bierności. "Chcę" to znaczy używam
wszelkich potrzebnych środków do osiągnięcia celu. Bóg wyznaczył
każdemu człowiekowi określone posłannictwo, obdarza człowieka łaskami,
by mógł on swoje posłannictwo wypełnić. Trzeba tylko wsłuchać się w głos
Boży, by właściwie odczytać swoje powołanie i współpracować z łaską
Bożą, bo "cała istota świętości polega na odpowiadaniu łasce". Bóg nie
żałuje nikomu swej pomocy, ale przygotowuje szczególne łaski na tej
drodze życia, na której chce cię mieć, stąd trzeba być wiernym swojemu
powołaniu. Nie zazdrościć sąsiadowi, znajomym, że mają ważniejsze
zadania do wykonania, ciekawszą pracę  dobrze wykonać to, co zostało
nam powierzone. Wierność otrzymanym łaskom i posłuszeństwo
natchnieniom Ducha Świętego nie tylko nie krępują ani nie pomniejszają
dynamizmu osobowości człowieka, lecz przeciwnie, rozwijają jego energię
do rozmiarów heroizmu. Potwierdzeniem prawdziwości tej zasady jest życie
św. Maksymiliana, który dał się Niepokalanej prowadzić, w każdej chwili

słyszał Jej głos i według niego postępował. Aż trudno uwierzyć, że człowiek
mający kłopoty ze zdrowiem, bez środków finansowych mógł tyle dokonać.

W działaniu kierował się zasadami: 1. Czyń, co czynisz;
2. Działaj zawsze spokojnie i z miłością; 3. Zachowaj porządek w każdym
zadaniu jakie wykonujesz  ma być przygotowanie, działanie i konkluzja.
Współczesny człowiek zabiegany, zapracowany, narzekający na brak
czasu, gdyby działał zgodnie z zasadami, które stosował św. Maksymilian,
mógłby działać bardziej skutecznie. Gdybyśmy zawsze przed podjęciem
zadania obmyślili plan i odpowiednie metody, a po zakończeniu pracy
dokonali bilansu, potrafilibyśmy dokonać o wiele więcej. Tyle jest zadań nie
doprowadzonych do końca, niedokończonych prac, zarówno w życiu
prywatnym jak i w życiu miasta, kraju... Jakże aktualne jest w naszych
czasach pouczenie twórcy Niepokalanowa, by żyć chwilą obecną, jedyną,
którą mamy w swych rękach, jedyną, która może nas uszczęśliwić.
Przeszłość powierzyćMiłosierdziu Bożemu, a nie płakać nad czasami, które
minęły, oskarżać, szukać winnych, rozdrapywać rany. Przyszłość powierzyć
ojcowskiej Opatrzności Bożej, a dobrze wykorzystać chwilę obecną,
"bo to najpiękniejsza chwila życia: w niej można naprawić przeszłość
i zbudować przyszłość". Nie jutro, nie za chwilę, lecz tu i teraz trzeba działać.
Tak zawsze czynił św. Maksymilian  wykorzystywał każdą chwilę,
wykonując to, co w danym czasie i miejscu uznał za wolę Bożą. Całą
uwagę skupiał na wykonywaniu zadania, czy to była modlitwa, czy praca.

Copyright © Parafia p.w. Maksymiliana Kolbego

w Gdańsku
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Przyjąć szkaplerz, to otworzyć się na tę pomoc,
jaką Maryja chce ofiarować swoim dzieciom. Jest
to pomoc dana w czasach trudnych, a więc także dana
na czasy gdy czujemy się i jesteśmy zagrożeni,
wystawieni na pokusy czy niszczeni przez zło.

Św. Szymon Sztok został generałem karmelitów
w 1247 roku, w bardzo trudnych dla tego zakonu
czasach. Gdy muzułmanie zaczęli odzyskiwać władzę
w Ziemi Świętej, Pustelnicy z góry Karmel (stąd nazwa
zakonu) musieli wraz z pielgrzymami i zakonami
rycerskimi wycofać się na Stary Kontynent. W Europie
zakon przechodził czas dalszych prześladowań
i przeciwności. 16 lipca 1251 roku w nocy św. Szymon
modli się do Matki Najświętszej o ratunek
dla prześladowanego zakonu. Odpowiedź Maryi jest
natychmiastowa i widzialna. Objawia mu się, wręcza
szkaplerz i zapewnia: „Każdy, kto będzie umierał
odziany w ten strój, zostanie wybawiony. To znak
zbawienia, ochrona w niebezpieczeństwach, gwarancja
pokoju i pojednania”. Maryjna obietnica idzie jeszcze
dalej. Tradycja przekazuje ją jako przywilej sobotni –
zapewnienie, że noszący szkaplerz trafią do nieba
najpóźniej w najbliższą sobotę (dzień poświęcony
Maryi) po swojej śmierci.

Czy średniowieczne objawienie Maryi może być
zaproszeniem dla nas? Dalszy rozkwit zakonu
karmelitów, wielka liczba świętych, wychowanych przez
szkaplerzną praktykę (z Janem Pawłem II włącznie)
i opisane cuda szczególnych maryjnych interwencji,
to nie wszystkie zachęty, jakie daje nam Niebo. Dwa
wielkie maryjne Objawienia wskazują także
na szkaplerz jako dar na nasze czasy. Ostatnie
objawienie w Lourdes ma miejsce w dzień Matki Bożej
Szkaplerznej. W ostatnim objawieniu fatimskim Maryja
ukazuje się także, jako Matka Boża Szkaplerzna. Jak to
maryjne zaproszenie możemy osobiście zrozumieć?

Nie jest to jednak pomoc magiczna,
zapewniająca zbawienie bez konkretnego wysiłku
nawrócenia i życia łaską. Przez szkaplerz Maryja jakby
okrywa nas swoim płaszczem nie tylko dla naszej
ochrony, ale przede wszystkim na znak powołania.
Przypomnijmy sobie biblijną scenę powołania proroka
Elizeusza. Przychodzi do niego Eliasz i okrywa
go swoim płaszczem. Nie musi nic wyjaśniać.
Dla Elizeusza wszystko jest jasne. Od tego dnia staje

się uczniem i sługą największego proroka Starego
Testamentu. Jeśli w pewnym momencie życia budzi
się w nas pragnienie przyjęcia szkaplerza, to w tym już
jest ukryta interwencja Maryi. To Ona przyszła i zarzuciła
na nas swój płaszcz. A my jak Elizeusz, odrywamy
się duchowo od dotychczasowego życia, aby stać
się uczniem i sługą największego proroka Nowego
Testamentu. Maryja wprowadza nas na górę Karmel
– symbol życia duchowego i zjednoczenia z Bogiem.
Co jednak znaczy trochę magicznie brzmiące
zapewnienie o przywileju sobotnim? Potraktujmy je tak:
jeśli przyjmuję szkaplerz Maryi, to Ona tak mnie w życiu
poprowadzi, aby tutaj na ziemi moje serce zostało
oczyszczone z braku miłości i uzdolnione do komunii
z Bogiem. Przywilej sobotni to przywilej czyśćca
przeżytego w najszybszy i najbardziej owocujący
sposób, czyli na ziemi.

I całkiem na koniec jedna uwaga praktyczna.
Jak przyjąć szkaplerz? Przyjęcie szkaplerza jest
związane z konkretnym obrzędem. Choć może odprawić
go każdy kapłan używając odpowiedniego formularza,
to jednak najlepiej zrobić to 16 lipca, w dzień Matki
Bożej Szkaplerznej, nawiedzając najbliższy klasztor
karmelitów. Rodzina karmelitańska obchodzi tego dnia
uroczystość, a dla nas odwiedzenie karmelitańskiej
wspólnoty staje się zewnętrznym znakiem włączenia
się w duchowe dobra zakonu, jakich poprzez nałożenie
szkaplerza dostępujemy.

autor: o. Paweł
Przewodnik Katolicki 28/2007
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Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej
stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie
ogłoszony stosunkowo niedawno  przez papieża
Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji
apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą
Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych
Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy,
orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez
Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze
Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i
ciałem została wzięta do chwały niebieskiej"
(Breviarium fidei VI, 105). Orzeczenie to papież
wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w
obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych
tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym
dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako
wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach
prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je
wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna
w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał,
swoim najwyższym autorytetem potwierdził i
usankcjonował.

Różne bywają nazwy tej uroczystości:
Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie,
Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła,
zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej
śmierci Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w
swojej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci,
a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego
wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy
Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z
ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie
umierając, lecz "zasypiając".
Chrześcijańska pobożność wierzy, że Bóg Chrystus,
Syn Boży, Matkę swoją wskrzesił i przeniósł Ją do
nieba.

Pisarze kościelni podkreślają, że skoro Matka
Chrystusowa była poczęta bez grzechu, skoro Bóg
obdarzył Ją przywilejem Niepokalanego Poczęcia, to
konsekwencją tego jest, że nie podlegała prawu
śmierci. Śmierć bowiem jest skutkiem grzechu
pierworodnego. Ponadto nie wypadało, aby ciało, z
którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało
podlegać rozkładowi. Chrystus, którego ciało Bóg
zachował od zepsucia, mógł zachować od skażenia
także ciało swojej Matki. Wreszcie tajemnica

zmartwychwstania i wniebowzięcia jest przewidziana
dla wszystkich ludzi, dlatego nie sprzeciwia się
rozumowi, aby Chrystus dla swojej Rodzicielki
przyspieszył ten dzień.

Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele
bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród
wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod
wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. W ciągu
wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1
męski (asumpcjoniści  Augustianie od
Wniebowzięcia) i 7 żeńskich. W ikonografii scena
Wniebowzięcia Maryi należy do bardzo często
przedstawianych. Pod opiekę Maryi Wniebowziętej
oddał Węgry król św. Stefan, a Francję  król Ludwik
XIII (powtórzył to także Ludwik XV).

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

Na podst. brewiarz.pl



Było W Niepokalanowie wszyscy żyli misjami. Czterej
bracia – przybył jeszcze brat Zenon Żebrowski – uczyli się na
gwałt po chińsku, załatwiali różne formalności i wyrabiali wizy.
Ojciec Alfons uczył ich fotografować. Kazano im się lepiej
odżywiać, wreszcie zakupiono bilety na okręt. Ojciec Maksymilian
przez oszczędność chciał jechać na otwartym pokładzie,
ale firma Messageries Maritimes kategorycznie odmówiła
sprzedania misjonarzom biletów czwartej klasy. Ostatecznie
otrzymali bilety drugiej klasy w cenie trzeciej. Pewnego dnia
ojciec Maksymilian wrócił z Warszawy i rzekł do jednego z braci:
 Nie wiem, czy zdążymy na statek, bo w konsulatach marudzą
z wizami. – Ach, to niemożliwe – żachnął się niecierpliwie brat
Kamil. – Ależ to bardzo dobrze, dziecko – roześmiał się pogodnie
ojciec Maksymilian. – To właśnie znak, że to sprawa Boża,
a szatan wszelkimi siłami stara się jej przeszkodzić.
Wyjazd nastąpił 26 lutego 1930 r. o godz. 10. W Warszawie
nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Marmaggi pobłogosławił ich
na pożegnanie i powiedział z uśmiechem: „Do widzenia! Niech
wam Bóg błogosławi!” Na dworcu żegnali ich przyjaciele, którzy
przynieśli różne dary. Wreszcie pociąg ruszył. – Podoba mi się
taka wyprawa – mówił jakiś przygodny towarzysz podróży.
– Ja bym też chętnie pojechał na misje. Zwiedziłbym sobie
darmo kawał świata. Ojciec Maksymilian uśmiechnął
się pogodnie i odłożywszy brewiarz zaczął z nim rozmawiać.
O ile w czasie modlitwy odznaczał się skupieniem i powagą,
o tyle w rozmowie z ludźmi był uprzejmy i towarzyski, a nawet
lubił żartować. Wieczorem byli już w Czechosłowacji. Na drugi
dzień zatrzymali się w Wiedniu. Bracia z podziwem oglądali
miasto, potem wyruszyli dalej. Okolice były coraz piękniejsze.
Alpy stały w śniegu, mieniąc się złotem i czerwienią o zachodzie
słońca. Potem wjechali do słonecznej Italii.

W Rzymie byli przez trzy dni. Od rana do wieczora
zwiedzali święte zabytki, a 6 marca przyjechali do Marsylii.
Nazajutrz przycumowano do mola statek „Angers”. – To nasz
okręt. – Bracia ze wzruszeniem weszli na pokład i trochę
niespokojnie czekali na ojca Maksymiliana, który się opóźniał.
Wreszcie przyjechał w ostatniej chwili taksówką i zjawił się
na pokładzie pogodny i uśmiechnięty. Rozległ się przeraźliwy
gwizd syreny okrętowej i „Angers” drgnął. – Gdzie to nasza
kajuta? – spytał ojciec Maksymilian braci. Zabrał ich ze sobą,
choć mieli ochotę patrzeć jeszcze na portowe miasto. Wydostał
z walizki figurkę Matki Bożej, ustawił starannie na półce i rzekł:

 Tu będzie nasz Niepokalanów. Musimy zacząć podróż
od modlitwy. Uklękli pokornie, nasłuchując, jak pracują maszyny
na statku, coraz prędzej, prędzej… Drobne fale rozbijały się
o burtę. Ale ponad te wszystkie głosy wybił się wkrótce spokojny,
skupiony głos ojca Maksymiliana, który odmawiał różaniec.
Za chwilę wyszli znowu na pokład i ujrzeli z daleka Marsylię.
Statek wypłynął już na pełne morze. – Urządzimy sobie tutaj życie
jak w klasztorze – mówił ojciec Maksymilian – o piątej będzie
w jadalni Msza święta, potem rozmyślanie, wspólna modlitwa
i śniadanie. Po śniadaniu lekcje języków i wykłady. Musimy
się zapoznać z naukową organizacją pracy. – Wyjął książkę
Taylora, a następnie apologetykę i mówił dalej:  Będziemy
dyskutować o prawdach naszej wiary, żeby się nie zawstydzić
na misjach. Czas był wypełniony. Zostało go jednak dość
na podziwianie morza. Bracia stali nieraz na pokładzie, patrząc
jak mewy krążą koło statku. Brat Zenon rzucał im chleb. Z piskiem
zbierały się nad wodą i błyskawicznym lotem chwytały pożywienie.
Czasem delfiny podpływały w słońcu, otwierając szeroko pyszczki,
a statek pruł fale niezmordowanie, zostawiając po bokach białe
spienione bruzdy.

Ojciec Maksymilian poznał już prawie wszystkich
pasażerów. Z Rosjaninem zapuścił się w dyskusję o teorii
Darwina. Syryjczyka wypytywał o sprawy religijne w jego kraju.
Próbował się nawet porozumieć z czarnym Abisyńczykiem,
ale niestety umiał on tylko dwa słowa po francusku: merci i encore.
Z daleka ukazały się brzegi Sycylii. Wkrótce statek wjechał
w Cieśninę Mesyńską. Z lewej strony widać było Reggio San
Giovanni u stóp Etny. W 1908 roku było tu wielkie trzęsienie ziemi.
Ojciec Maksymilian opowiadał braciom, jak to burmistrz Mesyny,
obejmując przed świętami Bożego Narodzenia urzędowanie,
wygłosił lekkomyślne przemówienie przeciw religii. Jeśli Chrystus
jest Panem świata, niech pokaże swoją moc i niech potrząśnie
Etną. Żadna siła nie poruszy wulkanu, który jest wygasły. Miasto
może spać spokojnie. A jednak burmistrz się pomylił. Tak
się dziwnie złożyło, że w same święta Bożego Narodzenia Etna
zaczęła dymić. Straszny huk poruszył mieszkańców Mesyny,
a potem spadł na miasto deszcz rozpalonej lawy.

Wkrótce statek wypłynął na pełne morze. Jak okiem
sięgnąć przelewało się ono przed nimi postrzępione białymi
grzywami fal. Ląd zniknął, a ich „Angers” wydał się dziwnie mały,
jak łupinka orzecha rzucona w przepaść błękitu. (cdn)

Maria Kączkowska




