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Rozpoczynamy Wielki Post. Wejdźmy
w ten okres z Jezusem pozostającym
na czterdziestodniowej pokucie na pustyni,
przygotowującym się do Męki i Śmierci. Pytamy,
dlaczego Jezus pokutował? Jaki jest w ogóle
sens pokuty? Dlaczego my mamy pokutować?
To równocześnie winniśmy pytać: czym jest
grzech i jakie są jego skutki? Przyczyną śmierci
Jezusa były grzechy ludzkie. Każdy grzech
w sposób ścisły związany jest z Męką Jezusa.
Grzech odwraca nas od Boga. Nawrócenie,
którego domaga się od nas Pan Jezus, w sposób
szczególny podczas Wielkiego Postu, powinno
się rozpoczynać od stanowczego odrzucenia
wszelkiego grzechu. Utrata poczucia grzechu jest
formą lub owocem negacji Pana Boga,
wykreślenie Go z codziennego życia. To jest
zasadniczym powodem, że dziś żyjemy
w świecie, w którym Boga jakby nie było. Nawet
w kręgach ludzi wierzących, kiedy mają jakieś
niepokoje, złe samopoczucie – widzimy
odsuwanie Pana Boga gdzieś na ostatnie
miejsce, On jest dla nich niepewny, nieważny.

Grzech jest osobistą obrazą Boga, ale też
nie przestaje wywierać wpływu na innych ludzi.
Jeśl i jest osobistą obrazą Boga, to dlatego należy
osobiście zadość uczynić zań, a można
to uczynić przez cierpienie i wielką miłość, czyl i
przez pokutę, podejmowaną z miłości do Boga,
by Mu wynagrodzić za tę obrazę. Najlepszą
pokutą jest to, co wiąże się z miłością bl iźniego,
jak np. przebaczenie, pomoc w potrzebie,
cierpl iwość dla osób chorych, starszych. Można
też podjąć pokutę przez doskonalenie praktyk
rel igi jnych, przez wierne zachowywanie Boskich
przykazań, np. w niedzielę i święta nie robić

zakupów, pogłębiać wiarę przez częstsze
czytanie Pisma św., codzienną modlitwę,
świadomy udział we Mszy św. czy w takich
nabożeństwach jak: Gorzkie Żale, Droga
Krzyżowa, przez dobre przeżycie rekolekcji
i odbycie Spowiedzi św.

Jest wiele sposobów na podjęcie pokuty,
umartwienia swoich zmysłów, by dobrze
przygotować się na spotkanie z Jezusem
Zmartwychwstałym.

Bez pomocy łaski Bożej, trudno
się nawrócić. Dlatego z gorącą wiarą i ufnością,
prośmy Jezusa, by zmiłował się nad nami.

Razem z Chrystusem cierpiała Jego Matka.
Na wszystko patrzyła i do końca stała pod
Krzyżem. A Jezus z wysokości Krzyża widział
zwycięstwo, wielkie cuda, które dzięki Krzyżowi
miały się dokonać w świecie. Widział i nas,
jak czcimy Krzyż - znak zbawienia. Widział też
urągających, znieważających Krzyż. Jednak
zechciał wypić kiel ich do końca, byśmy poznali
wielkość Jego miłości i podłość grzechu. Razem
z Matką Jezusową i naszą Matką bądźmy blisko
Jezusa i za zniewagi Krzyża u nas w Polsce
i świecie – wynagradzajmy dobrym życiem,
wiernością Bogu, choćby w najtrudniejszych
momentach życia i błagajmy Ją o ratunek
i nawrócenie grzeszników.

Niepokalane Serce Maryi będzie naszym
ratunkiem, gdy wprowadzimy do naszego życia
PRAKTYKĘ NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH
SOBÓT MIESIĄCA oraz podejmiemy NASZE
ZAANGAŻOWANIE W ORĘDZIE FATIMSKIE !

Oto dar jaki możemy złożyć w intencjach
wynagradzających za grzechy świata: modlitwa -



2
różaniec, pokuta, ofiara, świadectwo życia.

Minęło już wiele lat od objawień Matki Bożej
w Fatimie. Ich wymowa jest wciąż aktualna.
Wówczas sytuacja w świecie była wprost
dramatyczna; nienawiść do Boga wciąż rosła,
świat brnął w grzechach. A jak jest dziś? Dziś
także wrogowie Kościoła i rel igi i nie ustają
w walce z Bogiem i z tym co święte.
Na potwierdzenie tego, wystarczy spojrzeć
co dzieje się w Polsce; bluźnierstwa w liberalnych
mediach, poniewieranie kapłanami, wyśmiewanie
uczuć rel igi jnych mil ionów katol ików, ataki
na Radio Maryja, lekceważenie Boskich
przykazań, profanacje, wynaturzenia wszelkiego
rodzaju - oto codzienne zjawiska. Aż trudno
uwierzyć do czego jest zdolny człowiek,
gdy odrzuci Boga.

Lecz Bóg jest miłością i miłosierdziem, więc
zesłał nam Matkę, by ratowała nas i świat cały
od zguby i wiecznego potępienia. W Fatimie,
za pośrednictwem trojga Pastuszków prosi
o nawrócenie do Boga. Przypomina, że jesteśmy
odpowiedzialni za losy świata.

A jaką my damy odpowiedź na prośby Matki
Bożej? Musimy się przeciwstawiać złu, krzywdzie,
demoralizacji dzieci i młodzieży, a we własnym
życiu kierować się uczciwością, szacunkiem
dla każdego człowieka, wiernością Bogu
i zasadom moralnym. Postawa obojętności na to
co dzieje się wokół nas winna być nam obca.
Dlatego nie powinno być dla nas obojętne,
kto będzie nami rządził, decydował o ważnych
sprawach państwa. Pójście do urn wyborczych
i głosowanie winno być świadome, a nie
bezmyślne lub lekkomyślne. To wszystko jest
bardzo ważne. Orędzie Fatimskie wzywa
do konkretnych czynów, postaw i zachowań oraz
do żarl iwej modlitwy.

W 2000 r. został opublikowany tekst I I I
tajemnicy fatimskiej na ujawnienie której czekano
wiele lat. W swej treści jest ona krótka i ma
charakter jakby proroczej wizj i . Po jej
opublikowaniu, z ramienia Kościoła wypowiedział
się ówczesny Kardynał Ratzinger, który treść
tajemnicy wyjaśnił następująco: Anioł z ognistym
mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej
przypomina podobne obrazy z „Apokalipsy".
Przedstawia groźbę sądu wiszącą nad światem.
Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie
jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazj i :

człowiek sam przez swe wynalazki zgotował
na siebie ognisty miecz.

Wyjaśnienie wystarczające, by się przejąć
„Głosem" z Fatimy. Skierowany jest on
do każdego z nas. Dlatego zatrzymajmy się
na chwilę przy życzeniach Matki Bożej,
szczególnie przy praktyce pierwszych sobót
miesiąca, celem wynagradzania Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy całego świata. Praktyka
ta wymaga:
1 . Odprawienia Spowiedzi i przyjęcia Komunii św.
wynagradzającej.
2. Rozważania przez 1 5 minut jednej z tajemnic
różańca św. (lub wszystkich tajemnic)

Ważą się losy świata. Zło odnosi trymf,
a największy wtedy, gdy dobrzy ludzie
zachowują postawę bierną. Maryja,
Niepokalana, która swoją stopą depcze głowę
węża, wzywa, błaga ludzi o nawrócenie z drogi
grzechu przez pokutę, post, modlitwę,
Spowiedź, Komunię Św., dobre uczynki. Czyni
to w Lourdes, Fatimie, Syrakuzach i w wielu
innych miejscach świata. Jako ratunek podaje
Różaniec św.

W uroczystość Niepokalanego
Poczęcia 8 XI I 2007 r. Ojciec Święty Benedykt
XVI otworzy Jubileusz: 1 50-lecie Objawień
się Niepokalanej w Lourdes. Obchody
jubileuszowe trwać będą do 8 XI I 1 958 r.

Będzie to sposobny czas
do odnowienia naszej gorl iwości w służbie
Bogu i ludziom, z pomocą Maryi - Matki naszej
i Matki Kościoła. Będzie to również czas
głębszego zastanowienia się nad Orędziem
Fatimskim i ożywieniem praktyki Pierwszych
Sobót miesiąca.

Módlmy się, by nasza polska droga
maryjna była miła Bogu, by nas przemieniała
na ludzi dojrzałych i odpowiedzialnych za siebie,
za Polskę, za świat.

Mamy nadzieję, że dzięki modlitwom
całych rzesz ludzi Matka Najświętsza wyprosi
u Boga pokój na świecie, uchroni
od nieszczęść, zdepcze głowę węża, wyprosi
grzesznikom łaskę nawrócenia i zbawienie.
Wówczas zatryumfuje Jej Niepokalane Serce,
o czym powiedziała Pastuszkom z Fatimy.

Na podstawie artykułu
s. Bernadety Lipian
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Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież
powiedział: "życie konsekrowane jest złożone, jest pełne
łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać
i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać
światu ile wśród nas jest świętości i żywotności.
Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach,
klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która
sprawia, że konsekrowani są "żywymi ikonami Boga"
po trzykroć Świętego.

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób
konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców,
osób należących do Instytutów Świeckich
i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto
sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż
kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych
siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie
Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich
świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie
Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież
Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby
zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach,
w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr
zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym
darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to
oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą
konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek
lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie
Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą
codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy.
Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież
prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej,
szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne,
służą nam i naszym rodzinom. Przecież tak wielu z nas
korzysta z posługi sakramentalnej osób
konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich
sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha
i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też

powiedzieć,
iż nie jest
dłużnikiem sióstr
klauzurowych,
które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie
za nasze zbawienie.

Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo
dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość
całkowitego poświęcenia się Bogu, którego świadkami
są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali
życie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy
zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny,
dla większego dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy Was
wszystkich, Bracia i Siostry, do większego
zainteresowania się życiem osób konsekrowanych.
Często blisko waszych domów jest jakiś klasztor,
czy dom zakonny. Zainteresujcie się codziennością
osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi osobisty
kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego wybrali taką
drogę. Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego
powołania oraz odpowiedzialności za dar życia, który
otrzymaliśmy wszyscy od Boga.

W ciągu najbliższego roku będzie też wiele
wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili
sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele.
Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów,
niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł, które
prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas
do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa
kobiety i mężczyzn, by świadectwem życia
konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej
karmelitanki Teresy z Avila, iż "temu, kto posiadł Boga,
niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy."

Niech Rok Życia Konsekrowanego, który
rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie
również okazją do modlitwy za tych którzy realizują
swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich,
czy w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego.
Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte
powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie
Kościoła.

Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji

ds. Życia Konsekrowanego KEP
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W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej tj .26.08.201 4r.
w Zduńskiej Woli swoją działalność rozpoczęło
STOWARZYSZENIE DLA ŻYCIA I RODZINY, którego

współtwórcami są członkowie Komitetu Marszu dla Życia i Rodziny organizowanego od 2 lat
w naszym mieście. Celem działania stowarzyszenia jest:
• idea budowania cywil izacj i życia, wspierania, promocji i ochrony małżeństwa rozumianego
jako związek kobiety i mężczyzny,

• pomoc rodzinom, dzieciom, osobom starszym i chorym,
• działania na rzecz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,
• wspieranie rozwoju lokalnej kultury i edukacji .

- dn. 21 .03.201 5r. - Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę – zapisy
w kancelari i w parafi i św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli ,

- dn.24 marca br. obchodów Narodowego Dnia Życia
- dn. 28.03.201 5r. - obchodów Światowego Dnia Świętości Życia (przypadającego dn.25 marca)
– emisja fi lmu „Nie o Mary Wagner”
- dn. 1 1 .04.201 5r. – warsztaty pro-l ife dla obrońców życia człowieka; prowadzący p. Małgorzata
Bojarska doradczyni życia rodzinnego diecezji włocławskiej; warsztaty bezpłatne, zapisy
pod nr tel. 69711 2892;

- dn. 25.04.201 5r. - Skupienie modlitewne – w programie m. in. Msza Święta,
Adoracja Najświętszego Sakramentu, czuwanie przed wizerunkiem Niepokalanej Maryi
z Guadalupe- Patronki życia poczętego, a całość w oprawie muzycznej Zespołu Guadelupe;

- dn.31 .05.201 5r. I I I Marsz dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli pod hasłem
„Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota- Polska”

Już dziś zapraszamy do udziału w planowanych spotkaniach oraz do ich współtworzenia wraz
z członkami Stowarzyszenia dla Życia i Rodziny.
Nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia, żeby wspólnie budować to dzieło!

Spotkania organizacyjne odbywają się w parafi i św. Pawła Apostoła w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca, wspólną Mszą Świętą o godz.1 7.00, a następnie część druga ok.1 8.00
na poddaszu plebanii . Najbl iższe spotkanie odbędzie się w dn. 02.03.201 5r. Już dziś
serdecznie zapraszamy do udziału w nim i współpracy na rzecz obrony życia i naszych rodzin.
Będziemy także wdzięczni za udzielenie wsparcia modlitewnego inicjatywom podejmowanym
przez stowarzyszenie dla Życia i Rodziny na rzecz obrony wartości rodzinnych i poszanowania
życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Sylwia Klimkiewicz
Przewodnicząca
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1. Nazwa: Sacramentum / z j. łac./  wyraz, który pojawia się
w II wieku na oznaczenie przysięgi wojskowej rekrutów na sztandar w
armii rzymskiej i jako termin bankowy, forma kosztownego depozytu
złożona w skarbcu świątynnym. W chrześcijaństwie pierwszych wieków
termin ten odnoszono do Sakramentu Chrztu, co oznaczało
zaangażowanie się dorosłego człowieka w służbę Chrystusowi,
potwierdzenie związania się z Nim. Później ten wyraz stosowano
do Eucharystii. Wyraz „ sacramentum” składa się z dwóch wyrazów
łacińskich: „sacra” i „ mens” co wskazywałoby na świętą myśl, świętą
świadomość, świętą duchowość. Liczba i spis obecnych siedmiu
Sakramentów świętych po wielu dyskusjach teologicznych ustalona
została na Soborze we Florencji /w latach 1438 do 1445/. Przedtem
ich liczba różnie się kształtowała np. około X w. była praktyka
12 Sakramentów św.

2. „Dotknąć Chrystusa”  „Dotyk Chrystusa.” Niewiasta cierpiąca
na krwotok, co jest zapisane w Ewangelii św. Łukasza w rozdziale
8: ”Pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi; całe swe
mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu
i dotknęła się frędzli płaszcza Jego, a natychmiast ustał jej upływ krwi.”
Dotyk z wiara głęboką, co pochwalił Jezus: „Córko Twoja wiara Cię ocaliła,
idźw pokoju.”

W Ewangelii św. Marka czytamy w rozdziale 6: „ I gdziekolwiek
wchodził do wsi, do miast, czy do osad, kładli chorych
na otwartychmiejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza
mogli się dotknąć. Awszyscy, którzy się go dotknęli odzyskiwali zdrowie.”

Kto z nas nie chciałby tak dotykać Jezusa i być uzdrowionym na ciele
i duszy.

3. „ A oto Ja jestem z Wami aż do skończenia świata.” Kościół,
Nowy Lud Boży to jakby taka szata Zbawiciela. Kto z wiarą się jej dotknie
doświadczy mocy, która wypływa z Niego. I chociaż zdarzy się, że rąbek

tej szaty jest zabrudzony kurzem tej ziemi, to jeśli jest to szata Jezusa
to ten pyłek ziemi jej nie przeszkadza i nadal jest ona przewodnikiem
Jego mocy. Tą szatą są otulone znaki, które zostawił swojemu Kościołowi
sam Chrystus. Przez te znaki, o ile człowiek podchodzi z głęboką wiarą,
otrzymuje moc samego Chrystusa

4. Sakramenty święte to widzialne znaki niewidzialnego
działania Boga w duszy ludzkiej – tak dawniej uczono w katechizmie.
Spróbujmy to przemyśleć. Mówiliśmy o dotknięciu, a więc
o doświadczeniu zmysłów połączonym z wiarąw moc Jezusa.

Pomyślmy: gdyby np., przed skrzyżowaniem na ulicy nie było
znaku ostrzegawczego „Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu”
wtedy pracownik ministerstwa komunikacji, policjant czy pracownik
zarządu dróg odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drogach publicznych
musiałby stać odpowiednio wcześniej i przez wielki megafon ostrzegać
nadjeżdżający pojazd :” Uwaga, Ford Metalik, zbliżasz się do drogi
z pierwszeństwem przejazdu, zwolnij i zachowaj ostrożność.” Bujnej
wyobraźni nie trzeba, żeby pomyśleć, co by się działo. Oto znak drogowy
zastępuje osobę / grupę osób, instytucję/ odpowiedzialną
za bezpieczeństwo na drogach publicznych. My nawet nie zastanawiamy
się nad tym tylko dostosowujemy się do możliwości i informacji zawartych
w znaku. Ten sam znak zawieszony np. u kogoś w pokoju nic by
nie mówił, jedynie świadczył o dziwnych upodobaniach estetycznych
mieszkańca.

I to jest pewna analogia, podobieństwo, gdy mówimy
o Sakramentach świętych. Też są znaki np. woda, chleb, olej, słowa
czy gesty, pod którymi w liturgii Kościoła rozumiemy to, co niewidzialne,
a dzieje sięmiędzy Chrystusem a wnętrzem człowieka.

W następnych numerach czasopisma przypomnimy sobie
o konkretnych Sakramentach świętych w praktyce Kościoła.

Ks. Janusz Ogrodowczyk

Film zaprasza do diecezji włocławskiej młodzież, która chce się przygotować do Światowego Dnia
Młodzieży w 2016 r. „Misericordia” (miłosierdzie) – to program tygodnia w diecezji. Zanim młodzież pojedzie
do Krakowa, żeby przeżyć spotkanie z papieżem Franciszkiem pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), otrzymuje propozycję spędzenia czasu w diecezji włocławskiej, u źródeł, gdzie
św. Faustyna doświadczyła Bożego Miłosierdzia i przygotowywała się, by ogłosić je całemu światu. To także
okazja, by dotknąć innych miejsc związanych ze świętymi Kościoła.

Filmik informuje, że diecezja włocławska, to jedna z najstarszych diecezji w Polsce z prawie tysiącletnią
historią. Diecezja włocławska to przede wszystkim diecezja świętych. Na jej terenie w Świnicach Warckich
urodziła się i mieszkała św. s. Faustyna Kowalska, Apostołka Bożego Miłosierdzia. W Zduńskiej Woli, na południu
diecezji, urodził się św. Maksymilian Kolbe. Koło Uniejowa – dziś miasta wód termalnych – żył bł. Bogumił.
We Włocławku zginął śmiercią męczeńską bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a w katedrze święcenia kapłańskie przyjął
Prymas kard. Stefan Wyszyński.

http: //www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/1 846,-diecezja-wloclawska-diecezja-
swietych-pierwszy-fi lmik-promujacy-diecezje-przed-sdm-201 6
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- ORSZAK TRZECH KRÓLI

- 1 21 ROCZNICA URODZIN ŚW.MAKSYMILIANA M. KOLBEGO
UROCZYSTAMSZAŚW.PODPRZEWODNICTWEMKS.BISKUPA
WIESŁAWAALOJZEGO MERINGA. Podczas Mszy św. dzieci w tym roku
przystępujące do Pierwszej Komunii św. odnowiły przyrzeczenia chrzcielne

- ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

- NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE w PARAFI I Ewangelicko –
Augsburskiej, przewodniczył duchowny luterański, ks. Jan Cieślar biskup
Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

- WIYTY DUSZPASTERSKIE

- ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI
SPOTKANIA OPŁATKOWE POSZCZEGÓLNYCH GRUP PARAFIALNYCH

- DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

- SPEKTAKL „ O NARODZENIU MARYI” W WYKONANIU
FARCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH

- DZIEŃ CHORYCH

- SKUPIENIE KAPŁANÓW DLA REJONU SIERADZKIEGO

- ŚRODA POPIELCOWA

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy pokutę

i pogłębioną pracę nad sobą. W tym okresie nie bierzemy udziału w zabawach i dyskotekach

ponieważ jest to czas rozważania męki i śmierci Jezusa, podjętej dla naszego zbawienia.

Zachęcamy do dobrowolnego podejmowania wyrzeczeń i zobowiązań wielkopostnych.

Zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi Krzyżowej,

w Bazylice w piątki o godz. 1 7.1 5 i w kaplicy w Czechach o 1 7.00.

W niedziele o godz. 1 7.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali , z kazaniami pasyjnymi,

które wygłosi ks. Maciej Pawlak.
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Msza święta: 7.00, 8,00 (Czechy  kaplica), 9.00, 10.30 (z udziałem młodzieży), 12.00 (z udziałem dzieci), 18.00

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
7.00 – Msza św. i spowiedź dla dorosłych
9.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
10.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych (spowiedź szczególnie klasy I i II)
11.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum (spowiedź szczególnie klasy III Gimnazjum)
12.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI

(spowiedź szczególnie klasy VI)
16.30 – Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola (spowiedź dzieci i rodziców klas III)
18.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
20.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
7.00 – Msza św. i spowiedź dla dorosłych
9.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
10.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych (spowiedź szczególnie klasy III)
11.00  Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum (spowiedź szczególnie klasy I i II Gimnazjum)
12.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI (spowiedź szczególnie klasy IVV)
16.30 – Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola (spowiedź dzieci i rodziców klas III)
18.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych
20.00  Msza św. i spowiedź dla dorosłych

7.00 – Msza św. dla dorosłych
9.00  Msza św. dla dorosłych
10.00 – Msza św. dla młodzieży Szkół średnich
11.00  Msza św. dla młodzieży Gimnazjum
12.00 – Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI
16.30 – Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola
18.00  Msza św. dla dorosłych
20.00  Msza św. dla dorosłych

 Msza święta w kaplicy w Czechach
9.30 – Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej w Czechach  klasy IVVI (spowiedź klasa VI)
11.00  Msza św. dla młodzieży Gimnazjum w Czechach (spowiedź klasa III)

 Msza święta w kaplicy w Czechach
9.30 – Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej w Czechach – klasy IVVI (spowiedź klasa IV i V)
11.00  Msza św. dla młodzieży Gimnazjum w Czechach (spowiedź klasa I i II)



11 kwietnia przed oczami zmęczonych
podróżnych ukazały się żółte fale Jangtsekiangu.
Ogromna rzeka toczyła z wolna swoje cielsko przez kraj
wyniszczony głodem i długotrwałą wojną domową.
Placówki misyjne w Chinach przez ostatnie 50 lat wciąż
dźwigały się z ruin i na nowo były niszczone przez
uzbrojone bandy. Ale ojciec Maksymilian wcale się tym
nie zrażał. Płynął teraz wzdłuż rzeki Huangpu i patrzył
na zamglony krajobraz. Ręka jego spoczywała
na różańcu. Przymrużał oczy od blasku. Brał
w posiadanie cały ten rozległy i piękny kraj
i oddawał w ręce Niepokalanej. Niech Ona
tu rządzi, niech błogosławi te miliony dusz nie znających
jeszcze Jej Syna.

Na statku powstał ruch. Rozległy się
niezrozumiałe okrzyki i rozmowy. Chińczycy, przeważnie
nędznie odziani zgarniali bagaże i śpieszyli do wyjścia.
Bracia nie mieli z tym wiele kłopotu. Z prokury misyjnej
przysłano robotników do odbijanie skrzyń na komorze
celnej, ale skrzyń nie było. Bracia ukazali się na brzegu,
dźwigając ręczne walizki. Nie mieli nic więcej. Trochę
bielizny, książek i to, co na sobie.

W domu misyjnym od razu ich rozczarowano. –
Co, chcecie wydawać pismo? Tu już niejeden próbował
szczęścia, ale nikomu się nie powiodło.

Ojciec Maksymilian stał w holu zamyślony.
Naprawdę nie wiedział teraz, co zrobić z tak
pieczołowicie przygotowanym planem, od czego
zacząć? Nagle przed budynek prokury zajechało
eleganckie auto i wysiadł z niego wysoki, barczysty
Chińczyk. Ruchy miał energiczne i dziwną swobodę
w obejściu. Wesoło i żartobliwie przywitał się
z przełożonym prokury, a potem wskazał
z zainteresowaniem na ojca Maksymiliana
i braci stojących skromnie przy swoich walizkach.
Przełożony prokury przyprowadził go zaraz do ojca
Maksymiliana, mówiąc: - Oto jest nasz najlepszy
opiekun, Józef Lo-Pa-Hong, znany ekonomista, jeden
z najbogatszych ludzi w Chinach. Jego dziadowie już
trzysta lat temu przyjęli chrzest. To jest nasza chluba. –
Tak, tak – pobłażliwie uśmiechnął się na te pochwały Lo-
Pa-Hong.

– Zabiorę ojca do mego domu i razem omówimy, co się
da zrobić. Z moich olbrzymich dochodów – mówił,
gdy przyjechali na miejsce – pobudowałem szpitale
w Nankinie, Szanghaju i Pekinie. Jedna z moich szkół
w Szanghaju jest w tej chwili nieczynna. Lokal jest
wyposażony we wszystkie pomoce i meble, personel
chiński łatwo mogę znaleźć, ale ja chcę oddać zarząd
misjonarzom, żeby wychowanie było w duchu katolickim.
Jeżeli ojciec podejmie się prowadzenia tej szkoły,
obiecuję zbudować wam klasztor i prokurę
w dzielnicy i będę pokrywał wszystkie wydatki. Posiadam
też całkowicie wyposażoną drukarnię. Możecie bez trudu
zorganizować swoje wydawnictwo. Zdawało się, że jest
to wspaniała okazja.

Na drugi dzień ojciec Maksymilian wybrał się
do biskupa Szanghaju. Był to długoletni misjonarz
w Chinach. Niestety audiencja trwała krótko. – Kongres
katolicki w r.1 926 załatwił sporne sprawy wikariatów
na terenie całego kraju – rzekł biskup. – Misjonarze
powinni pracować na swoich terenach. Zdawało się,
że sprawa jest przegrana, ale po tygodniu ojciec
Maksymilian po raz drugi odwiedził Biskupa w jego
rezydencji w Zi-Ki-Wei i zaczął rozmowę o swoich
studiach rzymskich na Gregorianum. Biskup był sam
kiedyś profesorem i ożywił się, wspominając dawne
czasy. Potem rozmawiali o Wszechpośrednictwie łask
Najświętszej Maryi Panny. -Teraz to już Niepokalana
utoruje sobie drogę poprzez jego formalistyczne trochę
podejście – pomyślał ojciec Maksymilian.

Biskup prosił, żeby koniecznie przyszedł jeszcze
raz z gotowym planem. Był tak przyjaźnie usposobiony,
że ojciec Maksymilian miał wielką nadzieję. Rzeczywiście
biskup pozwolił na założenie placówki wydawniczej,
ale nie radził brać szkoły, ponieważ ojciec Maksymilian
nie zna miejscowych stosunków, no i warunek – najmniej
dwóch ojców i dwóch braci. Tak więc znowu wszystko
utknęło. Ojciec Maksymilian zostawił dwóch braci i kazał
im się uczyć języka chińskiego, a z dwoma pozostałymi
wyruszył do Japonii. (cdn)

Maria Kączkowska




