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Wprowadzenie wezwania „Matko Miłosierdzia”
do Litanii Loretańskiej będzie uwielbieniem Bożego Miłosierdzia
oraz oddaniem czci Jezusowi Miłosiernemu i Jego Miłosiernej
Matce.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w Litanii do Najświętszej
Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane
wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione
po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii
Loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne
i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa Chrystusa, jest matką
okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia (Ef 2,410). Dała temu
wyraz w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „miłosierdzie
Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Już w średniowiecznej
antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko
Miłosierdzia”. Potem pojawiało się ono w różnych innych
modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bratnie
w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”.

Kult Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce zapoczątkował
abp Romuald Jabłrzykowski po przesiedleniu z Wilna
do Białegostoku w 1945 r. W prokatedrze białostockiej w 1977 r.
utworzono kaplicę z wierną kopią wizerunku Matki Bożej
Ostrobramskiej. Dziś Białystok posiada swe sanktuarium Matki
Miłosierdzia, jako wspomnienie wileńskiego i kontynuację
wiekowej tradycji czci Matki Ostrobramskiej w części dawnej
wileńskiej diecezji, pozostającej w granicach Polski. Również na
terenie diecezji radomskiej, w SkarżyskuKamiennej, istnieje
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które stanowi wierną

kopię z Wilna. Sanktuarium powstało w 1989 r. i jest odpowiedzią
bp. Edwarda Materskiego, z pochodzenia wilnianina, na prośbę
diecezjan.

Z inicjatywą wprowadzenia wezwania „Matko
Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej zwróciła się do bp. Edwarda
Ozorowskiego Białostocka Kapituła Metropolitalna. Podczas 363.
zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski sprawę
tę przedstawił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie abp Józef
Michalik, ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, napisał do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów: „W opinii biskupów polskich,
umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście Litanii Loretańskiej
wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko
w tajemnicę Miłosierdzia Bożego objawioną w misterium Jezusa –
Syna Najświętszej Maryi Panny, ale byłoby kolejnym
potwierdzeniem kultu Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko
w Polsce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym również
przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.
Rzeczywiście on sam mówił: Maryja jest więc równocześnie
Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie,
ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu
nazywamy Ją również Matką miłosierdzia — Matką Bożą
miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia… (Dives in
Misericordia, 9)”. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów dekretem z dnia 8 listopada 2014 r. przychyliła
się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii
do Najświętszej Maryi Panny dodać wezwanie: „Matko
Miłosierdzia”.

http://episkopat.pl/informacje_kep/
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Słyszę nieraz: „Po co pójdę
do kościoła, kościół mi chleba nie
da!” Odpowiadam wtedy: „ Obyś,
bracie, nie przyszedł rzeczywiście
do kościoła po chleb, po kawałek
chleba! Jak nieraz przychodzą,
pukają do drzwi plebanii prosząc
o kawałek suchego chleba,
wędrujący od noclegowni

donoclegownibezdomni.”

1. Kościół wspólnotą Chleba. Ten pokarm konieczny
do życia, /jak np. chleb obozowy!/ ulubiony pokarm chyba
każdego, staje się Chlebem, Pokarmem na życie wieczne.
„Kto spożywa ten Chleb będzie żył na wieki”. Ten ziemski
chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich wolą Chrystusa
staje się Jego Ciałem, ten chleb ziemski w rękach Chrystusa
w Wieczerniku czy w gospodzie pod Emaus staje się Jego
Ciałem,Pokarmemnawieczność.

2. „ To czyńcie na moją pamiątkę”. Tak długo jak
będziecie mieli chleb, wszędzie tam, gdzie będziecie mieli
chleb. Nawet taki chleb, który w normalnych warunkach byłby
nie do przełknięcia, chleb obozów koncentracyjnych
czy zsyłek syberyjskich. We wspomnieniach zatytułowanych
„Spod Częstochowy do Kozielska” możemy wyczytać
:”Któregoś dnia dowiedziałem się, że w nocy będę mógł
uczestniczyć we Mszy św. Było nas dużo. Widzę tę Mszę św.
jakby to było wczoraj. Leżymy na pryczach, głowy tylko lekko
wychylone, oczy utkwione w jeden punkt, gdzie ołtarz
Chrystusowy, taki niepozorny, prosty. Przy nim kapłan,
oczywiście bez szat liturgicznych, trzyma kielich i kawałek
obozowego chleba, który zastępował opłatek. Pod postaciami
tych darów Chrystus ofiarowuje się tutaj Ojcu Niebieskiemu
za grzechy całego świata. Mrok. Śpiew cichuteńki,
ale wyczuwa się tajemniczą moc, gdy usta powtarzają
„Kto się w opiekę odda Panu swemu…”. Wreszcie Komunia.
Odrobina zwyczajnego chleba ze skromnych porcji
obozowych, a jednak cały w niej Chrystus.”

3. Znak chleba i wina jako znaki Eucharystii.
Podstawowy pokarm stron w jakich żył Chrystus zostaje

użyty jako znak Niewidzialnego, a jednak obecnego pośród
nas Zbawiciela. Zatrzymajmy się na symbolice chleba:
a/ chleb, bochenek do podziału, dzielony przez matkę
dzieciom; Chrystus chce być jak chleb do podziału
dla wszystkich i chce byśmy i my, Chrystusowi, takimi byli;
b/ chleb podstawowy pokarm; Jezus chce być dla nas takim
podstawowym pokarmem na drogę ku wieczności;
c/ chleb połączony z przemielonych ziaren zboża; Chrystus
pragnie byśmy i my przemieleni miłością byli jedno z Nim
i z braćmi;
d/ jak długo będziemy mieli chleb, tak długo będziemy
egzystowali na tej ziemi; w znaku Eucharystii Jezus
zapewnia, że chce być zawsze z nami tu na ziemi
i w wieczności.

4. Uroczystość Bożego Ciała, czyli
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to nasza
radość z obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
Ołtarza. Radość manifestowana na zewnątrz, ukazywana
poprzez procesję niejako całemu światu. Dniem ustanowienia
Eucharystii jest Wielki Czwartek, ale z racji Triduum Sacrum,
trzech dni poprzedzających Wielkanoc, dni w których
przypada kulminacja zbawczych misteriów Chrystusa,
przeżywana w nastroju smutku, trudno w pełni świętować
dziękczynienie za ten wspaniały dar. Początki tego święta
sięgają XIV wieku, gdzie było już rozpowszechnione
we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Obchody były
połączone z procesjami. W 1420 roku procesje
eucharystyczne odbywały się już w całej Polsce. Praktyka
zatrzymywania się przy czterech ołtarzach wywodzi się
z procesji błagalnych o urodzaje gdy zatrzymywano się
w czterech miejscach wśród pól i błogosławiono
je odmawiając przy tym specjalne modlitwy. Było
to nawiązanie do czterech stron świata. Idziemy i my
w procesji Eucharystycznej wyznając wiarę w rzeczywistą
obecność Jezusa pod postaciami Eucharystycznymi.
„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba. Pod postaciami
ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak
się dzieciom Jego powodzi.” Chce nam przypomnieć,
że będzie się nam dobrze powodziło, jeśli tam gdzie jesteśmy
będzie z nami On sam i Jego miłość objawiana w naszych
uczynkac.

Ks. Janusz Ogrodowczyk



3

Wydarzenia II wojny światowej zmusiły Karola
Wojtyłę do przerwania studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim i podjęcia pracy fizycznej w krakowskich
zakładach chemicznych „Solvay”, celem uniknięcia
deportacji do przymusowej pracy w Niemczech. W roku
1941 Karol stracił ostatnią bliską mu osobę  ojca, który
zmarł po długiej, ciężkiej chorobie.

Rok później młody Wojtyła rozpoczął studia
w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym
w Krakowie, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia
kapłańskie. Następnie wyjechał do Rzymu na studia
na papieskim Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski
Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu), gdzie badał
m.in. zagadnienie wiary u Św. Jana od Krzyża. Tytuł
doktorski uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 1948 ks. Karol Wojtyła objął funkcję
wikarego i katechety w parafii Niegowić. Wkrótce został
przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Poznał
tam grupę studentów, którzy stali się jego najbliższymi
przyjaciółmi. Jednym z czynników spajających
to środowisko było upodobanie do przemierzania
górskich szlaków i kontaktu z naturą. Latem
organizowali piesze wycieczki w góry i spływy kajakowe,
zimą jeździli na nartach. Zdarzało się, że ks. Karol
odłączał się od grupy i w spokoju modlił
się, kontemplował. Jak wspominają, wyprawy z nim
bywały formą rekolekcji w drodze lub okazją
do rozwiązania życiowych problemów.

Początkiem lat 50tych został wysłany na urlop
w celu dokończenia pracy habilitacyjnej. Publikował
w krakowskiej prasie katolickiej (miesięczniku "Znak"
i "Tygodniku Powszechnym"), pisał eseje filozoficzne.
Od roku 1954, przez prawie 25 lat, wykładał teologię
i etykę na wydziale filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. W oczach studentów był wykładowcą
wymagającym, lecz otwartym na dyskusję
i sprawiedliwym.

W roku 1958 został mianowany Biskupem
pomocniczym, a następnie Arcybiskupem Krakowa
(1964 r.), stając się najmłodszym, 43letnim,
Arcybiskupem na świecie. Wizytował parafie, odwiedzał
klasztory, otworzył proces beatyfikacyjny siostry
Faustyny Kowalskiej. Spotykał się ze środowiskiem
artystycznym i naukowym. Kolejnym krokiem było
dołączenie do Kolegium Kardynalskiego (1967 r.),
również jako najmłodszy członek tego gremium.
Współpracował z Prymasem Polski Kardynałem
Stefanem Wyszyńskim zwanym Prymasem Tysiąclecia,
odwiedzał zagraniczne parafie i uniwersytety. W roku
1976 prowadził w Watykanie rekolekcje wielkopostne.

16 października 1978 roku Ksiądz Kardynał Karol
Wojtyła został wybrany na Biskupa Rzymu. Jako Papież
przyjął imię Jana Pawła II.

http://www.domjp2.pl/
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Oazy
Pomysłodawcą i założycielem tego polskiego

fenomenu, jakim okazały się oazy, był sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki, który od momentu nawrócenia
poświęcił się służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, tworząc
największe z dzieł swego życia – Ruch ŚwiatłoŻycie.
Bp Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego
ks. Franciszka Blachnickiego i moderator generalny Ruchu,
przewodniczący 40. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu
ŚwiatłoŻycie zauważył, że oazy ks. Blachnickiego
są widocznym znakiem Opatrzności i Bożego
błogosławieństwa, bo gdyby to było tylko z ludzkiego
pragnienia, nie ostałyby się. Już od 28 lat od śmierci
założyciela oazy trwają, rozwijają się we wszystkich
diecezjach i coraz mocniej są obecne w krajach Europy
oraz na innych kontynentach. Metoda ks. Blachnickiego
staje się owocna dla ludzi z zupełnie innych kultur,
np. w Chinach, na Filipinach, w Turkmenistanie, w Kenii
w Afryce czy w Ekwadorze w Ameryce Łacińskiej. Widzimy
więc, że jest to uniwersalna droga, która prowadzi ludzi
do Boga i do odnalezienia miejsca w Kościele. Myślę,
że przede wszystkim ta determinacja, z którą ks. Blachnicki
prowadził Ruch Żywego Kościoła w czasach, kiedy
właściwie było to niemożliwe do zrealizowania, i trwanie
oazy w nowej rzeczywistości są przekonującym
argumentem za tym, że ks. Blachnicki zbudował dom
na skale – powiedział Ksiądz Biskup.
Oazy – miejsce wewnętrznej oazy człowieka

To, co się wtedy stało, położyło fundamenty pod
dalsze trwanie i rozwój dzieła. W dniach 2829 lutego 1976
r. ks. Blachnicki zorganizował w Krościenku nad Dunajcem
I Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło
Życie. To wówczas, w przekonaniu ks. Blachnickiego,
objawiła się moc Ducha Świętego, wspierająca inicjatywę
oddolnej odnowy Kościoła, w zgodnej współpracy

kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich. Było
to zgodne z duchem Soboru Watykańskiego II. Ówczesne
służby zbrodniczej tzw. Polski Ludowej pojmowały Ruch
jako wymierzony w komunistyczną władzę. Stało się tak,
ponieważ działania ks. Franciszka i jego współpracowników
były zawsze blisko spraw społecznych. Nie mogło jednak
być inaczej, skoro w duchu konstytucji „Gaudium et spes”
czuł się on odpowiedzialny za rozwój współczesnego
człowieka i społeczeństwa, na zasadach wolności
i godności, które przynależne są wszystkim. Parafrazując
natomiast słowa Jana Pawła II, oazy stanowiły miejsce
nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka, który czerpiąc
siłę z mocy Ducha Świętego, mógł realizować w pełni swoje
człowieczeństwo, wolne od nałogów, indoktrynacji
i wyobcowania, „posiadając siebie w dawaniu siebie
Chrystusowi i braciom”.

na podst. http://www.niedziela.pl/numer/2015/10

Domowy Kościół
Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel

Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu
ŚwiatłoŻycie mówiąc o sakramencie małżeństwa
zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje
osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze
małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie
są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz,
jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu
wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była
od początku darem Stwórcy. "W sakramencie małżeństwa
to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać
tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich
celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga
różnych.".

Domowy Kościół Ruchu ŚwiatłoŻycie pomaga
małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy
sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem
i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie
charyzmaty Ruchu ŚwiatłoŻycie i międzynarodowego ruchu
małżeństw katolickich Equipes NotreDame, od którego
przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia
ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach
Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie
elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami
 darami. Są to codzienna modlitwa osobista
połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne
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spotkanie ze słowem Bożym, codzienna
modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed
Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty
zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński
i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca
nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach
formacyjnych kręgu (grupa 47 małżeństw),
uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach
formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie,
ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się
w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek
małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne
zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw
w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako
środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła
wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi
rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei
i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej
członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą
niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek
i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia
do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny
i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru
służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką
szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka  jego
wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym,
uczenia się miłości.

Wymienione wcześniej elementy formacyjne
 zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej

rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej,
o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj
zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek
dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego
Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej
rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej
wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we
wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną,
potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne
w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania
pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych
dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość
miłości Pana Boga  są ogromnym zapleczem siły
i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas
dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie
zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej,
wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka
w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej.
Będą "odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala
każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością
drugiego."

Anna i Jacek Nowakowie

W naszej parafii działają dwa kręgi Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło –Życie. Małżeństwa, które
mają pragnienie rozwijania swej miłości małżeńskiej poprzez
pogłębianie sakramentu małżeństwa zapraszamy
do kontaktu z ks. Mariuszem Danielewskim, który jest
opiekunem kręgów.

STOWARZYSZENIE DLA ŻYCIA I RODZINY w Zduńskiej Woli wraz z Przyjaciółmi, serdecznie zaprasza
dnia 31 maja 2015r. do wspólnego publicznego manifestowania radości z posiadania życia i rodziny podczas
III Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, który rozpocznie się o godz.1500  Mszą Świętą
w Bazylice. Marsz wyruszy ok. godz. 16:00 i przejdzie ulicami: Kościelna – Łaska – Szkolna – Zielona do parafii
św. Pawła na piknik rodzinny w ramach, którego przygotowano szereg atrakcji!
W tym dniu podczas pikniku rodzinnego, nastąpi finał akcji: „PAKIET DLA MALUCHA: KASZKA
I PIELUCHA”, czyli zbiórka produktów dla Domu samotnej matki w Łodzi.
Posiadanie rodziny jest dla organizatorów i uczestników wydarzenia, źródłem dumy
i radości, którymi chcemy się dzielić i zarażać innych. Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do udziału
w III Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. 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
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W dniach 2425 kwietnia 2015 roku w Łodzi,
odbyła się V Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy
Kolumba w Polsce. Spotkanie przebiegało pod hasłem:
„Rodzina żyjąca w pełni”. Obrady poprzedziła uroczysta
Msza św. w Łódzkiej Archikatedrze św. Stanisława
Kostki, pod przewodnictwem JE Ks. Abp Marka
Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego z udziałem
JE Ks. Bp Henryka Tomasika z Radomia. Ksiądz
Arcybiskup kierując słowo do Rycerzy Kolumba zwrócił
uwagę m.in. na zagrożenia jakie dotykają współczesną
rodzinę oraz rolę Rycerzy Kolumba w budowaniu obrazu
Rodziny we współczesnym świecie, opartego
na Ewangelii. W sobotni poranek tuż przed sesją
poranną JE Ks. Bp Marek Marczak Sufragan Łódzki
odprawił Msze św. a homilię wygłosił JE Ks. Bp Jan
Piotrowski z Kielc.

Sesja robocza poświęcona była podsumowaniu
działalności polskich Rycerzy za ostatni rok bratni
2014/2015. W minionym roku Rycerze w Polsce
poświęcili swoim bliźnim 83000 godzin bezinteresownej
pracy, zaś od 2006 r. przepracowali w sumie 270000
godzin.

Miniony rok to także rekordowy czas w zbiórce
i ofiarowaniu potrzebującym wsparcia finansowego:
620.000 złotych. Od 2006 r. na cele charytatywne
przekazali: 2.075.000 złotych. Pod względem
członkostwa, to kolejny rok dynamicznego rozwoju,
powstało 10 nowych Rad Lokalnych, a szeregi zasiliło
prawie 600 nowych braci.

Wyznaczone zostały najważniejsze kierunki
działalności na najbliższe lata:
1. Zbudowanie najprężniejszej organizacji katolików
świeckich w Polsce, organizującej mężczyzn i ich rodziny
wokół dzieł miłosierdzia i wspierających siebie nawzajem.
2. Aktywne pomaganie tym, którzy chcą świadomie
wspierać najbardziej potrzebujących.
3. Być dla młodych: wsparciem, wzorem i drogą rozwoju
w dorosłym życiu.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i obchody
1050tej rocznicy Chrztu Polski to najważniejsze zadania
na najbliższy rok. Rycerze Kolumba już biorą czynny

udział w działaniach związanych z ŚDM uczestnicząc
w peregrynacji symboli ŚDM w poszczególnych
diecezjach, pracują w komitecie organizacyjnym
i przeprowadzają działania związane z przebiegiem
spotkania w Krakowie.

Podjęte zostały rezolucje zgłoszone przez
Rycerzy z całej Polski, m.in. w obronie Kościoła,
wspierania misji, zaangażowania się w modlitwę i pomoc
chrześcijanom prześladowanym, zwłaszcza na Bliskim
Wschodzie.

Rada Stanowa Rycerzy Kolumba pozostanie
w najbliższym Roku Bratnim w tym samym składzie,
a przewodził jej będzie Delegat Stanowy Andrzej
Anasiak. Również przed Radami Lokalnymi
w najbliższym czasie będzie obowiązek wyboru nowych
władz.

W czasie sesji popołudniowych zostały
wręczone Nagrody Stanowe za najlepsze dzieła
wykonane w minionym roku w obszarze działań
na rzecz: Kościoła, Rodziny, Młodzieży, Społeczności
Lokalnej, Rady i Kultury Życia. Wybrana została także
Rodzina Roku.

W Konwencji uczestniczyli Delegaci z 76 Rad
Lokalnych, kapelani, małżonki delegatów,
przedstawiciele Rady Najwyższej ze Stanów
Zjednoczonych, przedstawiciele Rycerzy Kolumba
z Ukrainy i Litwy. Byli obecni bracia z naszej rady 16015
– kapelan x. Dariusz Kaliński, x. Mariusz Danielewski,
zca WR – Michał Owczarek i kanclerz Kacper
Paczesny. Obecny był Korpus Honorowy Rycerzy
Stopnia Patriotycznego.

Rycerze Kolumba są największą na świecie
organizacją świeckich katolików, liczącą ponad 1,8 mln
mężczyzn. Od kilku lat są obecni również w Polsce.
W Polsce jest ponad 3,8 tys. Rycerzy Kolumba
skupionych w 76 lokalnych radach. Ta katolicka
organizacja zrzesza mężczyzn, którzy pracą i modlitwą
włączają się w działalność Kościoła na szczeblu parafii.

Kacper Paczesny
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12.04. W Święto Miłosierdzia Bożego Mszę świętą odpustową
w kaplicy na Czechach celebrował ks. Prałat Janusz Ogrodowczyk
21.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzało 50 osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Włocławka
24.04. Rejonową Konferencję Katechetyczną poprowadził
ks. Marcin Idzikowski
27.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzały dzieci ze Szkoły podstawowej w Chojnach
24.04  25.04. W Łodzi odbyła się Konwencja Stanowa Rycerzy
Kolumba z udziałem przedstawicieli naszej parafii
30.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzało 30 pielgrzymów z Parafii św. Pawła w Lublinie
01.05. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzało 50 pielgrzymów z parafii Kraczkowa koło Rzeszowa
01  03.05. Z naszej parafii do Wilna udała się Pielgrzymka
pod kierownictwem ks. Janusza Kęsickiego
03.05.2015 Franciszkański Zakon Świeckich zorganizował
Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej
04.05. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzały Siostry Franciszkanki z Polski, Filipin, Włoch, Brazylii
wraz z Ojcem Franciszkaninem z Włoch. Grupa przeżywała także
Mszę św. w Bazylice
05.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzali uczniowie ze szkoły w Zadzimiu
06.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzało 50 pielgrzymów ze Szczercowa
08.05. Odbyła się Eucharystia Młodych  w ramach przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży  Kraków 2016
10.05. Pierwsza Komunia Święta – dzieci z SP 7 i SP Czechy
09.05. wyjazd do Parzna zorganizowany przez III zakon
Franciszkański Świeckich
13.05. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzało 15 osób  młodzież z gimnazjum PG – 2 w Sieradzu
16.05 Noc Muzeów
16:00–20:00 I panel warsztaty plastyczno – techniczne
z elementami sztuki ludowej, origami, japońskie wachlarze, nauka
jedzenia ryżu pałeczkami
16:00 – 20:00 II panel „poszukiwacze słowa” krzyżówki łamigłówki
20:00 – 24:00 III panel zwiedzanie z przewodnikiem dla Nocnych
Marków
17.05. Pierwsza Komunia Święta – dzieci z SP 11
18.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzali delegaci z Ukrainy, którzy odwiedzali placówki oświatowe
w naszym mieście
23.04. Bazylikę oraz Muzeum Dom Urodzin św. M. M. Kolbego
zwiedzała grupa dzieci oazowych z Łodzi.



Biskupem w Nagasaki był niedawno konsekrowany
Japończyk nazwiskiem Hayasaka. Ojciec Maksymilian miał
nadzieje, że łatwiej uzyska od niego pozwolenie. Biskup był
zaskoczony przyjazdem ojca Maksymiliana i braci. Ale gdy się
dowiedział, że ojciec Maksymilian posiada dwa doktoraty, ucieszył
się i rzekł:  Właśnie brak mi profesora. To Najświętsza Panna
przysłała mi ojca na profesora filozofii w seminarium. W zamian
za to biskup obiecał swoje poparcie. Księża diecezjalni będą
tłumaczyć artykuł na język japoński, a „Rycerz” może wychodzić
jako dodatek do pisma diecezjalnego. – Dobre i to… na początek.

Już w maju ukazał się pierwszy numer: „Seibo no Kishi”,
wydrukowany w drukarni p. Fujiki. W tymże miesiącu ojciec
Maksymilian wynajął budynek w pobliżu seminarium, w którym
zmontowano własną maszynę drukarską sprowadzoną z Osaki.
Cóż to był za dom? Dawne sanatorium w ruinie. W parę dni
po przeprowadzce tynk sufitu zwalił się na śpiących braci. Niemal
cudownie uniknęli śmierci. Ale byli u siebie. Tworzyli własne życie
i to napełniało ich nieustanną radością. Idąc na nabożeństwo
do katedry, ludzie zauważyli zmianę. Od dawna stojący pustkami
dom ożywił się. Ktoś w nim zamieszkał. Pierwszy zajrzał do środka
stary Japończyk Uraoka. Zobaczył uśmiechnięte twarze braci,
którzy pytali: czego sobie życzy – ale on nic nie rozumiał. Rozglądał
się wokoło i kiwał głową. Był wzruszony ich ubóstwem. Łóżek nie
mieli. Spali na podłodze, a krzesła i stoły były tak zniszczone,
że nadawały się tylko na podpałkę. – Watashi no kodomo kimasu –
powtarzał bezzębnymi ustami. – Moje dziecko tu przyjdzie. Później
dopiero zrozumieli, co to znaczy. Jakoż na drugi dzień przysłał
syna, który przyniósł woreczek ryżu. Odtąd wspomagał braci
żywnością.

Tymczasem nowe pisemko napotkało wielkie trudności
na swej drodze. Zecerzy japońscy podbijali wciąż cenę. W końcu
wcale nie przyszli. Odmówili składania „Rycerza”. – Co teraz robić?
– Listopadowy numer musimy sami złożyć – zdecydował ojciec
Maksymilian. – Czybyś ty, bracie, nie mógł się tego podjąć? –
zagadnął brata Seweryna. – Niepokalana dopomoże. – Jeżeli
ojciec każe – odrzekł brat – to myślę, że uda mi się złożyć. Praca
to był ogromnie żmudna. – Oczy mi wychodzą na wierzch
ze zmęczenia – mówił brat – sam nie wiem, jakim sposobem
złożyłem 16 stronic. Po kilku dniach „Rycerz” listopadowy poszedł
na maszyny. Ojciec Maksymilian cieszył się jak dziecko. – Widzicie
– mówił wszystkim – jak Niepokalana opiekuje się swoim dziełem,
nawet gdy przeszkody są nie do pokonania. W tym wypadku –
nieznajomość języka. W historii drukarstwa japońskiego jest

to pierwsze pismo całkowicie złożone przez białych. Najtrudniej było
z tłumaczeniem, ale i tu Opatrzność zaradziła złemu. Pewnego dnia
zjawił się nauczyciel japoński Tagita Koya, poznał ojca Maksymiliana
i sprowadził swoich kolegów. – Patrzcie – mówił im – jak wygląda
w życiu franciszkanizm. Jeden z nich, Yamaki, tłumaczył na japoński
„Kwiatki świętego Franciszka”. Yamaki był nauczycielem w szkole
metodystów i pastorem ich gminy w Urakami. Przyszedł nieufny
i nastawiony krytycznie, ale ojciec Maksymilian swoim osobistym
urokiem potrafił go zjednać dla Kościoła. Wzruszony ubóstwem
zakonników obiecał im pomagać. Tłumaczyli też artykuły księża
japońscy. Uczony ksiądz Urakawa, siwy staruszek ks. Paweł
Matsukawa, który lubił bardzo ojca Maksymiliana i był jego ojcem
duchownym, pełen energii i młodzieńczego zapału ksiądz
Yamaguchi, późniejszy biskup a następnie arcybiskup Nagasaki,
wreszcie ksiądz Umeki, sekretarz biskupa, który był niezastąpiony
jako doradca w sprawach administracyjnych, a nawet nieraz obracał
razem z braćmi ręczną maszynę drukarską. Taka była najbliższa
gromadka współpracowników. Bracia łamali sobie języki, żeby
się z nimi porozumieć. Serdeczny uśmiech zastępował nieraz słowa,
których brakowało. Zarzucano nowemu pisemku, że jest
niestarannie wydawane, z błędami, że nie na poziomie,
a tymczasem czytelnicy coraz częściej zaczęli się zwracać z prośbą
o katechizację i opozycja przycichła. Zdawało się , że „Seibo no
Kishi” będzie się pomyślnie rozwijać, tylko zdrowie ojca
Maksymiliana było coraz słabsze, a w wigilię Niepokalanego
Poczęcia w r. 1930 spotkał go wielki cios. Dostał telegram o śmierci
brata, ojca Alfonsa. Przez chwilę zdawało się, że wszystkie jego
trudy, całe dzieło, z takim poświęceniem powstałe, pójdzie
na marne. Ojciec Alfons był przełożonym Niepokalanowa
i redaktorem polskiego „Rycerza”. Był jego oparciem i pomocą.
On jeden rozumiał w pełni wielkie plany ojca Maksymiliana, wierzył
mu całkowicie, był na to, „aby nie przeszkadzać” – jak mówił. –Cóż
teraz będzie? – Ojciec Maksymilian poczuł, że ogarnia
go niezmierne zmęczenie. – Na razie, proszę was, pomódlmy
się wspólnie za duszę ojca Alfonsa – szepnął słabym głosem. Uklękli
wszyscy. Ojciec Maksymilian pochylił głowę i odmówił modlitwy
za zmarłych. Potem wstał spokojny, twarz jego jakby pojaśniała.
Widniała na niej wielka zwycięska miłość i spokój, doskonałe
poddanie się woli Bożej. – Niepokalana pamięta o swoim dziele –
wyszeptał. – Możemy spokojnie rozejść się do zajęć. Niech Ona
czyni, co jej się podoba. (cdn)

Maria Kączkowska




