
LIPIEC - SIERPIEŃ 201 5 R. • PISMO PARAFI I PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ZDUŃSKIEJ WOLI

Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc
niemalże równie maryjny jak maj. Miesiąc aż trzech świąt
ku czci Matki Bożej  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej
Zielnej (15.08), Matki Bożej Królowej (22.08)
i Matki Bożej Częstochowskiej(26.08). Ponadto jest
to miesiąc wspomnienia dwóch świętych wybijających się
w szerzeniu kultu Maryi  św. Bernarda z Clairveaux
(20.08), jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i
św. Maksymiliana Marii Kolbego (14.08), którego postaci i
działalności nikomu z polskich katolików nie trzeba
przedstawiać.

Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w liturgii Kościoła
jest miesiącem zapowiedzi i obietnic, miesiącem bujnych
początków życia, to sierpień jest miesiącem pierwszych
dojrzałych owoców, miesiącem żniw (nie bez przyczyny od
dawnego narzędzia żniwiarzy nasi dziadowie nazwali go
sierpniem), miesiącem dożynek i pielgrzymek ciągnących
na Jasną Górę. Miesiącem wielkiego trudu i skwaru, ale
też wielkiej radości z jego owoców.

Jest to też miesiąc świętowania owoców w życiu
Maryi, do których można zaliczyć: Wniebowzięcie, tytuł
Królowej i tą niezwykłą cześć, jaką od wieków oddaje Jej
nasz Naród w Jej jasnogórskim wizerunku.

Jest wielkim zrządzeniem Opatrzności,
iż w centrum naszej pobożności maryjnej postawiona
została jasnogórska ikona. Bóg dał ją nam jako klucz
do właściwego kultu Maryi i zarazem jako wskazówkę
owocności w Jej i w naszym życiu. Ikona ta należy
do ikon typu Hodegetria. To obco brzmiące słowo oznacza:
wskazująca drogę. W istocie, jeśli wpatrzymy się w
jasnogórski obraz, zobaczymy, że Maryja na lewej ręce
niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego.
Te dwa gesty streszczają w sobie całe Jej posłannictwo
i Jej pragnienia w stosunku do nas. Ona jest Matką Jezusa
i przez Niego naszą Matką. Przez swoje życie jest doń
prowadzącym drogowskazem. Czujne Jej oczy, jak w

Kanie Galilejskiej, widzą nasze
potrzeby, nasze usychające
nadzieje i więdnącą radość tak w
wymiarze osobistym, jak też w
rodzinnym
i narodowym. Jej usta powtarzają
ciągle to samo niezmiennie
aktualne wezwanie: Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie...
Ono też jest zasadniczą treścią wszystkich
Jej współczesnych objawień. Jest to nieustanne wezwanie
do nawrócenia. Maryja wie, że Jezus jest drogą do
prawdziwych, trwałych owoców we wszystkich dziedzinach
życia. Ona szła tą drogą wraz z Nim i nas do niej zachęca.
Nam jako jednostkom, jako rodzinom
i jako narodowi zagrażają różne niebezpieczeństwa,
ale są one niczym w porównaniu z tym największym,
a jakby niezauważalnym, z zejściem z tej drogi, którą Ona
wskazuje. Historia nasza, której symbolem jest oblegana i
wielokrotnie atakowana Jasna Góra wraz
z naznaczonym śladami zniszczeń wizerunkiem Maryi,
uczy nas, iż wierność tej drodze jest gwarancją przetrwania
i życia. Maryja Jasnogórska jest dla nas drogowskazem
wiodącym do mądrości krzyża, która zawsze owocuje
zmartwychwstaniem.

Oby nasze maryjne maje  w postaci konstytucji,
przyrzeczeń i postanowień, zawsze owocowały maryjnymi
sierpniami tak jak to było w roku 1920, kiedy to właśnie 15
sierpnia polskie wojska przełamały
w bitwie warszawskiej sowiecką ofensywę, i jak
się to stało w roku 1980 przez podpisanie pamiętnych
porozumień sierpniowych. Oby zawsze naszej maryjnej
pobożności towarzyszyła także maryjna wierność
Jej Synowi.

ks. Stanisław Łucarz SJ
katolik.pl
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1.Jezus przyszedł do Nazaretu, swojego
rodzinnego miasta.
Tam wszedł do synagogi i odczytawszy fragment Księgi Pisma
Świętego zaczął nauczać. A wszyscy byli zdumieni
i powątpiewali: „Skąd On to ma i co za Mądrość została Mu
dana? Przecież my Go znamy, bawił się z nami jako dziecko,
chodził do tej samej szkoły synagogalnej, pracował z ojcem
jako cieśla, znamy Jego rodzinę…”
A Jezus dziwiąc się ich niedowiarstwu odszedł do innych
miejscowości. Zachęcam, by dobrze wczytać się w ten
fragment Ewangelii wg św. Marka, rozdział 6 zdania od 1
do 6.
2.Postawa mieszkańców Nazaretu udziela
się jakże często i nam podczas wakacyjnych
wędrówek. Mamy swoje wyobrażenia, swoje utarte
schematy myślenia, można powiedzieć, że bardzo często
wyłącza się w nas „mózg wiary”. Rodacy Jezusa patrzyli
na Niego zbyt schematycznie, powiedzielibyśmy nawet
technicznie: myśleli  to jeden z nas, co może nam powiedzieć,
co się tak wymądrza… Pomyśl, kim jest Jezus w naszych
utartych schematach myślenia.
3.Po tych refleksjach powróćmy do naszego
tematu dzisiejszego artykułu.
Eucharystia to sam Jezus Chrystus żyjący
realnie, prawdziwie w znakach
Chleba i Wina. To On  bardziej realny niż człowiek obok
mnie. Dla Niego, w celu godnego przechowywania zbudowano
wspaniałe bazyliki, katedry, i małe wiejskie kościółki. Przed
Nim, mieszkającym w tabernakulum / z łac. namiot, chata/
lampka pali się dzień i noc. Przy Nim gromadzi się Lud Boży
na sprawowanie Eucharystii, na Mszę świętą. Przed Nim
królowie, i profesorowie, i prości ludzie zginają kolana. Można
śmiało powiedzieć, że kościół, świątynia katolicka jest Domem
Boga Żywego.
4. A my? Często, jak mieszkańcy Nazaretu
tkwimy w schematach i nie potrafimy przebić
się poza zasłonę dla oczu i smaku.

• Przechodzimy obojętnie obok kościoła, niewielu zdejmuje
nakrycie głowy, pochyla się, by pobożnie uczynić znak Krzyża
i pozdrowić mieszkającego tam Chrystusa. A Jezus … dziwi się
naszemu niedowiarstwu. Na szczęście są i tacy, którzy
zatrzymują się przed Bazyliką, zwracają w stronę
tabernakulum i czynią z powagą znak Krzyża.
• Wchodzimy do kościoła, do Domu Boga ubrani
tak swobodnie jak na wycieczkę, chociaż na tablicy przed
kościołami są kolorowe afisze przypominające o godnym
stroju, o wyłączeniu telefonów komórkowych… A Jezus ciągle
się dziwi naszemu niedowiarstwu.
Przecież nikt w stroju plażowym nie udaje się na przyjęcie
do przyjaciół. Na przykład do Katedry św. Marka w Wenecji
strażnicy nie wpuszczą nikogo ubranego niestosownie.
Na Podlasiu w małej wiejskiej cerkwi pani przewodniczka,
nam, ze spływu kajakowego, ubranym w krótkie spodnie
i koszulki na ramiączkach pożyczyła długie peleryny, byśmy
mogli zwiedzić zabytek.
• Wchodząc do kościoła, czy już na początku żegnając
się wodą święconą tak naprawdę uświadamiamy sobie
do jakiego miejsca wchodzimy? Bywa, że rozglądamy
się za wolną ławką, za znajomymi, za księdzem
w konfesjonale, albo pędzimy do przodu bo może będzie
wolna ławka… A Jezus dziwi się naszemu niedowiarstwu.
Należałoby przyklęknąć, by przywitać się z Tym, do Kogo
to miejsce należy.
• Zwiedzanie świątyń, kościołów to kolejny obszar naszego
niedowiarstwa i braku szacunku dla Eucharystii. Pędzimy
za przewodnikiem, bo trochę nam powie przed kościołem,
trochę w kościele. Tu obraz, tam rzeźba, tu fresk, tu wiek taki
a tam siaki. Dobrze, trzeba poznać, słuchać, ale musimy sobie
uświadomić < dla Kogo to wszystko>?... Bo Jezus ciągle dziwi
się naszemu niedowiarstwu.

Trzeba wznieść się ponad zabytek i dotrzeć
do głębokiej wiary w Eucharystię twórców, fundatorów,
wiernych tamtej epoki. Ale zanim o tym pomyślimy powinniśmy
niezależnie od tego dokąd przewodnik prowadzi grupę dotrzeć
przed tabernakulum, do Serca świątyni, gdzie mieszka Ten,
dla Którego to wszystko powstało. A może już przed wejściem
ustalić z przewodnikiem czas na krótką modlitwę, rozmowę
z właścicielem tego miejsca. Oczywiście w programie
niedzielnej wycieczki powinniśmy u organizatora zastrzec
możliwość udziału we Mszy św. Bez tego jesteśmy podobni
do bezmyślnej masy wiezionej gdzieś tam. Zadbajmy,
by Jezus przestał się dziwić naszemu niedowiarstwu.
A na początek módlmy się jak Apostołowie: „Panie przymnóż
nam wiary!”

Ks. Janusz Ogrodowczyk
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1. Dopalacze zbierają żniwo. Wchodzimy coraz mocniej
w cywilizację śmierci. Już nie wystarcza narkotyk, alkohol
czy papieros. W meczu życia nie dajemy sobie rady
i przegrywamy. Ktoś powiedział: „tylko słabi gracze
sięgają po dopalacze.” Słabi w meczu życia.

2. Kościół od dawna wychodzi naprzeciw nam, graczom
życia i proponuje pracę nad sobą by osiągnąć cel, czyli
wzmocnić swoje człowieczeństwo i zmotywować
do pozytywnego działania ukazując wartości ostateczne
dla których warto żyć: „ warto dla jednej Miłości żyć,
choć szukać trzeba stale...” Droga wyrzeczeń,
dobrowolnych ograniczeń, rezygnacji na jakiś czas
z ulubionych przyjemności, aby gdy przyjdzie czas
pokusy, namawiań do zła, czas próby być mocnym.
Wyrabiamy pozytywne sprawności i siłę ducha
korzystając przy tym z pomocy Wszechmocnego.

3. Taką propozycją ze strony Kościoła jest zachęcanie
do okresowej abstynencji w okresie Wielkiego Postu,
Adwentu i w miesiącu sierpniu. Miesiąc sierpień
to miesiąc Świąt Maryjnych i pielgrzymek do Sanktuariów
i miesiąc ważnych rocznic narodowych: Cud nad Wisłą
– 1920r., Powstanie Warszawskie, Porozumienia
Sierpniowe i wielki ruch społeczny Solidarności.
Episkopat Polski zachęca i wzywa wierzących Rodaków
do podjęcia dobrowolnej abstynencji od napojów
alkoholowych i od wszelkich środków odurzających,
w myśl zasady:  „ Od abstynencji wielu do trzeźwości
pijących nałogowo.” A więc z jednej strony wymiar
dobrowolnej ofiary / nie wypiję nawet piwa przy np. grillu/
i przykład dla tych, którzy nie radzą sobie z piciem,
a z drugiej strony osobisty sprawdzian czy ja rządzę
alkoholem i używkami czy alkohol rządzi mną i nie
potrafię wytrwać w abstynencji tych 31 dni sierpnia.
W wymiarze religijnym jest to ofiara składana na ołtarzu
Ojczyzny właśnie w miesiącu rocznic narodowych.

4. Może warto mieć zawsze na uwadze słowa św. JP II
skierowane do nas na Międzynarodowej Konferencji
poświęconej Uzależnieniom w Rzymie w 1991 r.:
„Bardzo często, gdy myślę o ofiarach narkotyków
i alkoholu, przychodzi mi na myśl przypowieść
z Ewangelii o człowieku, który napadnięty przez
bandytów, został przez nich obrabowany i zostawiony

na wpół żywy na drodze
do Jerycha. I uderza mnie wtedy
myśl, że te współczesne ofiary
to również „ludzie w drodze”,
w poszukiwaniu czegoś
w co mogliby uwierzyć, aby żyć.

Ofiarom alkoholizmu, rodzinom, środowiskom,
które muszą tak wiele wycierpieć z powodu ułomności
ich członków, Kościół w imieniu Chrystusa proponuje
rozwiązanie i alternatywę – terapię miłości: Bóg jest
miłością i ktokolwiek żyje w miłości, osiąga wspólnotę
duchową z innymi i z Bogiem. Ci, którzy nie kochają
pozostają martwi. Ale ktokolwiek kocha poznaje smak
życia i żyje. Nie można zwalczać alkoholizmu czy
narkomanii, leczyć i skutecznie uzdrawiać ofiary innych
nałogów, dopóki nie odbuduje się takich wartości
moralnych jak miłość i sens życia – jedynych nadających
prawdziwy sens naszej egzystencji, szczególnie jeśli
są opromienione światłem wiary. Ponownie zachęcam
do nadziei mimo jej braku, a szczególnie kieruję te słowa
do tych, którzy z godną podziwu hojnością i w duchu
chrześcijańskim stają się bliźnimi tych braci i sióstr,
którzy są w potrzebie, ponieważ zostali dotknięci
i przygnieceni ciężarem godnych ubolewania nałogów.”
Ostatnie zdania słów św. Jana Pawła II odnoszą
się do wszystkich działaczy trzeźwościowych: grup
wsparcia i klubów abstynenckich oraz ośrodków
i poradni dla uzależnionych.

5. W naszym mieście są następujące:
• Stowarzyszenie Abstynenckich Klubów „Rzemieślnik”

ul. Łaska 67
• Grupa AA „Maksymilian” ul. Łaska 67 spotkania

w poniedziałki do 17.00
• Klub Abstynenta ul. Łaska 67 czynny codziennie

oprócz sobót od 16.00
• Grupa AA „Orion” ul. Łaska 88 / Przy Kościele

św. Antoniego/ spotkania w poniedziałki od 17.00
• Klub Abstynenta im. św. Jana Pawła II w Czechach

przy kaplicy
• Grupa AA w Czechach spotkania w środę od 18.00
• Poradnia Leczenia Uzależnień przy szpitalu

ul. Pomorska
• Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ ul. Szadkowska

Ks. Janusz Ogrodowczyk
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Wakacje to szczególny czas, wzmożony ruch na drodze. Czas wędrówek, pielgrzymek,
rowerzystów. Brawura, nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie podstawowych przepisów.
To powoduje między innymi, że w naszym kraju ginie szczególnie dużo pieszych!
Kierowca, rowerzysta i pieszy może modlić się przez wstawiennictwo św. Krzysztofa
i postanowić: „Od dziś będę chrześcijaninem także na drodze. Poproszę o pomoc Aniołów
Stróżów i świętych, aby nasze drogi były bezpieczne”.

Dekalog Kierowcy:
Na drodze nie jesteś sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój. Zawsze o tym pamiętaj
1 . Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej
też podziękować.

4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
1 0. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policj i .

Z przymrużeniem oka, trochę na wesoło ale ku przestrodze…
– Pieśni religijne dla kierowców:

80 km/h – Pobłogosław, Jezu, drogi
90 km/h – To szczęśliwy dzieńB
1 00 km/h – Cóż Ci, Jezu, damyB
11 0 km/h – Ojcze, Ty kochasz mnieB
1 20 km/h – Liczę na Ciebie, OjczeB
1 30 km/h – Panie, przebacz namB
1 40 km/h – Zbliżam się w pokorzeB
1 50 km/h – Być bliżej Ciebie chcęB
1 60 km/h – Pan Jezus już się zbliża. . ,
1 70 km/h – U drzwi Twoich stoję, PanieB
1 80 km/h – Jezus jest TuB
200 km/h – Witam Cię, ojczeB
220 km/h – Anielski orszak niech Twą duszę przyjmieB

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało Komunikat po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy
dotyczącej procedury "in vitro”, w którym wyraża najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból z powodu tej decyzji.
"W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie
ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody 'in vitro'
i zachęcają małżonków do szukania godziwych z punktu widzenia moralnego metod leczenia niepłodności.
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Tylko w sierpniu z całego kraju na Jasną Górę każdego
roku zmierza ponad 40 pielgrzymek pieszych. Wędruje w nich
ok. 100 tys. osób. Pątnicy przemierzają łącznie ponad 15 tys.
kilometrów szlaków przecinających całą naszą Ojczyznę.
Historia pieszego pielgrzymowania do Częstochowy rozpoczęła
się niemal z chwilą czczenia Maryi w Jej Cudownym
Wizerunku.

Pierwsza zorganizowana pielgrzymka piesza przyszła
do Sanktuarium w 1434 r. kiedy to po odrestaurowaniu Obrazu
Matki Bożej zniszczonego po rabunkowym napadzie
na klasztor, w uroczystej procesji przeniesiono Ikonę z Krakowa
do Częstochowy.  To była pierwsza oficjalna pielgrzymka  zauważa paulin o. prof. Zachariasz Jabłoński, dodając,
że w publikacji z 1869 r. autor zaznacza, że „krakowska ziemia zachwycona tym pochodem rozpoczęła coroczne
pielgrzymki".

Według zachowanych kronik w XVI w. pątnicy przybywali z prawie 300 miejscowości znajdujących się
w granicach Rzeczypospolitej i z około 50 położonych poza jej granicami. Większość wędrowało z odległości
powyżej 60 kilometrów.

Od XVII w. pielgrzymki na Jasną Górę stały się tak ważną praktyką religijną, że nie odważono się wydać
zakazu uczestniczenia w nich chłopom pańszczyźnianym. Wtedy też zaczęły wykształcać się specjalne szlaki
pątnicze np. z Błonia pod Warszawą. Na to stulecie przypadają tez początki stałego pielgrzymowania z Kalisza
czy z Żywca, czytamy w publikacji z cyklu „A to Polska właśnie  Jasna Góra" autorstwa: Antoniego Jackowskiego
i paulinów o. Jana Pacha i o. Stanisława Rudzińskiego.

Na początku XVIII w. (1711 r.) do Częstochowy zaczęła corocznie wędrować Warszawska Pielgrzymka
Piesza, co stanowi swego rodzaju fenomen religijny i społeczny w Europie.

Jak podkreśla o. Jabłoński wyprawy pielgrzymkowe na Jasną Górę podejmowali przedstawiciele
wszystkich warstw społecznych. Dla wielu uczestników tych wędrówek była to często jedyna w życiu podróż. Stąd
zawsze miały one nie tylko charakter religijny, ale i krajoznawczy oraz edukacyjny.

Wędrujące grupy pielgrzymów nazywano kompaniami. Nazwa ta w niektórych regionach Polski utrzymuje
się do dzisiaj. Kompanie prowadził przewodnik, który wyznaczał trasę, miejsca i godziny postoju, modlitwy.
Przewodnikami byli zazwyczaj świeccy. Gdy z grupą szedł kapłan to on przejmował obowiązki przewodnika.
Bagaż był transportowany wozami jadącymi na końcu kompanii.

U stóp Jasnej Góry każdą pielgrzymkę witał paulin, który wprowadzał ją do Sanktuarium. Pobyt pątnika
trwał od 1 do 4 dni. Jeszcze do początku XX w. większość wracała do domów pieszo.

Ruch pielgrzymkowy nie zamarł nawet w czasie II wojny światowej. Piesza Pielgrzymka Warszawska
przyszła nawet podczas Powstania Warszawskiego.

Po wojnie liczba pieszych pątników, ze względu na uwarunkowania polityczne i społeczne, znacznie
zmniejszyła się. Do połowy lat 70. piesze pielgrzymowanie ograniczało się jedynie do grup wyruszających
z Warszawy i Łodzi. Z powodu różnych szykan inne pielgrzymki nie mogły się odbywać.

Od końca lat 70. obserwuje się zdecydowany rozwój ruchu pielgrzymkowego. Od czerwca do września
na Jasną Górę przybywa ok. 200 tys. pątników. Do największych pielgrzymek należą: warszawska, radomska
i tarnowska.

Znaczący wpływ na zwiększenie liczby pieszych pielgrzymów przybywających na Jasną Górę miał wybór
na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły.

Wędrowanie do Częstochowy tysięcy wiernych bez wątpienia pozostaje swoistym fenomenem w skali
świata.

Izabela Tyras / Radio Jasna Góra
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Rozpoczynamy tegoroczne przygotowania
do kolejnej już, w tym roku Jubileuszowej, bo 25 Pielgrzymki
Zduńskowolskiej na Jasną Górę.

Hasło z jakim będziemy kroczyć pokazuje nam jak
ważne jest nawrócenie w naszym życiu, nawrócenie czyli
spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, którego mamy
przepowiadać, by Go pokochać i naśladować.
Doświadczenie żywego Jezusa powoduje zmianę myślenia
człowieka o Bogu, o świecie, o sobie i bliźnich. Nasze myśli,
pragnienia, plany i decyzje staramy się podporządkować
mądrości i woli Bożej. To nawrócenie dokonuje
się indywidualnie i społecznie, bo człowiek nie żyje sam,
ale w relacjach z innymi ludźmi. Nawrócenie dokonuje
się przez sakrament pokuty i pojednania, gdzie Bóg
oczyszcza nas z grzechów i umacnia w podejmowanych
wysiłkach przemiany naszego życia.

W dniu 21 sierpnia zapraszamy do przyjęcia
sakramentu pokuty o godz. 17.30 oraz na spotkanie po mszy
św. o godz. 18.00.

Zapisy jak co roku od 16 sierpnia
w godz. 10.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00.

Dobre przeżycie pielgrzymki zależy od przygotowania
duchowego i organizacyjnego, zachęcamy więc osoby
chętne do włączenia się w jej przygotowanie oraz
do spotkania z kierownikami służb celem podjęcia zadań
na trasie naszego wędrowania. Wszystkie ważne informacje
można znaleźć na stronie pielgrzymkowej
www.pielgrzymka.zdunskawola.pl oraz na facebooku.

Osoby które z różnych powodów nie będą mogły
wziąć udziału w pielgrzymce pieszej, zachęcamy
do pielgrzymowania duchowego.
Jak co roku, 24 sierpnia na Jasną Górę wyruszy Pielgrzymka
autokarowa by powitać pielgrzymów pieszych.

Zachęcamy do życzliwego przyjmowania
pielgrzymów, którzy w drodze na Jasną Górę zatrzymują się
w naszej parafii. Pamiętajmy, że pielgrzymi zduńskowolscy
na trasie swojej pielgrzymki również korzystają z gościnności
innych parafii. A. Rosiak

Dni Młodzieży zrodziły się z inicjatywy samych
młodych  Ojciec Św. pragnął, aby stały się dla nich ważnymi
chwilami «postoju», «modlitwyrozmowy» z Chrystusem
w nieustannej pielgrzymce wiary. Zasadniczym celem Dni jest
skupienie wiary i życia każdego młodego człowieka wokół
osoby Jezusa tak, aby stał się On trwałym punktem
odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej inicjatywy
i dla wszelkich działań wychowawczych wśród nowych
pokoleń. Papież nazywa to refrenem tych Dni.
Czym są ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania
młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami,
duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się
w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Kto jest ich autorem?

Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty
Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984,
1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela
(1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995),
Paryżu (1997) i Toronto (2002).
ŚDM – Papież i Młodzi. Razem.

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu
Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni
Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył
kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008)
i Madrycie (2011). W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro)
z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił,
że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku
w Krakowie, w Polsce.
Trochę historii – spotkania „na próbę”

Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (19831984)
i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze
Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi
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impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa
do dnia dzisiejszego.
Ustanowienie ŚDM

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje
się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu
opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii
Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży
odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie
diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego
miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
Wspólnota, formacja i radość wiary

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty
Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego,
sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne
głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane
przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni
Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki
te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale nonstop krążą po
świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet
tysiące młodych każdego dnia. W Niedzielę Palmową,
13 kwietnia 2014 r. Ojciec Święty Franciszek przekazał je
w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja
Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu
krajach Europy Wschodniej.
ŚDM – spotkania na temat

Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem
treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni
w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa
sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane
ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas
trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym.
Ile czasu trwają ŚDM

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie
zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy
młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest
gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”,
czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście
organizacyjnym.
Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?

Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu
goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie,
integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym
etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw,
a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty
przygotowane przez organizatorów.
Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się
do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce
przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam
na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane

miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia,
w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach
i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce
czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem,
a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej
dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne
strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expovocation.
Ważne dopowiedzenie

Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać,
że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań
duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas
trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją
o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływającej
z treści danego spotkania.
Ile osób uczestniczy w ŚDM?

Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały
tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodzieży.
Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym
bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona uczestników.
Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili
na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony
młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013 r.), gdzie
na Copacabanie zgromadziło się ponad 3 miliony osób.
Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejsze było
w Rzymie w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem
Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.
Młodzi i ci, którzy im towarzyszą

Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzieżą w spotkaniach
bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpasterzy, braci
i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków,
nowicjuszy, a od pewnego czasu także świeckich młodych
nauczycieli i profesorów akademickich. Na ostatnim ŚDM
w Europie (Madryt 2011) było 800 biskupów, 14 tysięcy
prezbiterów i kilka tysięcy osób zakonnych.
Najbliższe ŚDM

• XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze
diecezjalnym
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą” (Mt 5,8)
• XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze
diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5,7)
Zapraszamy – nie bądź samotny!

Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych
owoców uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży!
Nie czekaj więc na inne zaproszenie. Czuj się już zaproszony
i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach
przygotowują się do spotkania w Krakowie.

opracowano na podstawie

wiara.pl



Dom, w którym bracia mieszkali, nie nadawał się wcale
na drukarnię. Nakład „Rycerza” japońskiego zwiększał się stale. Ojciec
Maksymilian zaczął rozglądać się za terenem, gdzie można by
wybudować klasztor, kaplicę drukarnię, a nawet małe seminarium. Jak
zwykle miał wielkie plany, a żadnych środków, oprócz kilku pełnych
wyrzeczenia braci, którzy upadali ze zmęczenia. Radośnie znosili głód
i chłód wpatrzeni w swego ukochanego ojca gwardiana, który dzielił
z nimi dolę i niedolę. Chciał spać razem na strychu, gdzie wiatr hulał
i śnieg prószył, ale schody były tak strome, że nie miał siły tam wejść.
Więc uprosili go, żeby został na dole. Za nic nie chciał siatki przeciw
moskitom, bo i bracia jej nie mieli. Wstawał pokąsany, z gorączką, pił
z nimi czarną zbożową kawę i jadł suchy czarny chleb. Gdy brakło
cukru, kazał im się modlić do Niepokalanej i na drugi dzień ktoś
przyniósł ofiarę 18 jenów. Tyle kosztował worek cukru. Kuchnia była
okropna: ni to polska, ni japońska. Można się było rozchorować. Ojciec
Maksymilian był coraz słabszy, więc bracia pisali do Niepokalanowa
alarmujące listy. – To nie są płuca, to tylko strzępy pozostałe z płuc.
Jak ten człowiek może żyć i pracować, to pozostanie zagadką
dla medycyny – powiedział lekarz w Japonii. Ale ojciec Kolbe nic sobie
nie robił z orzeczeń lekarskich, od wielu lat zżył się z myślą o śmierci
i – nie umierał. Po kilku miesiącach szukania zakupił teren na zboczu
góry Hikosan (co znaczy: „górskie echo”). Bracia zabrali się zaraz
do plantowania terenu, który był pokryty japońską trzciną i krzewami,
półdziki, zarośnięty. Było ich za mało na taką robotę, więc
z Niepokalanowa przybyło czterech nowych. Ojciec Maksymilian
wyszedł po nich na stację i cieszył się serdecznie.
W najbliższą niedzielę poszli wszyscy oglądać nową posiadłość.
Ojciec Maksymilian nazwał ją Mugenzai no Sono, to znaczy – Ogród
Niepokalanej. – Jak ci się, bracie Romualdzie, podoba nasz nowy plac
– zagadnął znienacka ojciec Maksymilian jednego z nowo przybyłych.
– Bardzo jestem zaskoczony, że taka góra. Nie ma nawet miejsca,
żeby postawić budynek. Przecież tu wcale nie można liczyć na rozwój
pisma. Ojciec Maksymilian zaczerwienił się – widać zabolała go
ta krytyka, ale odpowiedział spokojnie:  Zobaczysz, że Niepokalana
tu właśnie chce królować i tu najlepsze miejsce sobie obrała. Na tym
skończyła się rozmowa. Dopiero w kilkanaście lat później brat
Romuald przekonał się, że ojciec Maksymilian miał rację, gdyż
w czasie wojny Nagasaki zostało zniszczone przez bombę atomową,
a „Ogród Niepokalanej”, położony na zboczu ocalał.
Tymczasem bracia wybudowali pierwszy barak i przeprowadzkę
wyznaczono na piątek 15 maja. Od samego rana lał deszcz. Ojciec
Maksymilian wybierał się z jednym z braci na procesję eucharystyczną
do Mijadzaki i rzekł:  Jutro, jakakolwiek będzie pogoda, urządzamy
przeprowadzkę. Bracia spojrzeli na niebo. Było szare i ciężkie jak ołów.

– Jak tu się można przeprowadzić, kiedy tak leje? Ale na drugi dzień
rano pogoda była cudowna. – No, no, ojciec Maksymilian ma chyba
wielką łaskę u Niepokalanej. Na pewno wymodlił nam tę pogodę na
przeprowadzkę – mówili między sobą, krzątając się wesoło. Znajomi
księżą japońscy nazywali ojca Maksymiliana „Seyin”, to znaczy święty,
ale niektórzy byli mu niechętni.
Pewnego dnia wezwał go delegat apostolski i z miejsca zaczął czynić
wymówki. – Jak to jest? Ojciec się tu rządzi, jak sam chce. Buduje
drukarnię, sprowadza braci. Przez godzinę biskup denerwował się.
Ojciec Maksymilian nie przerywał, nie tłumaczył się, wysłuchał cierpliwie
tych zarzutów. Później wyciągnął z kieszeni dokument erekcyjny
z Rzymu na dom w Nagasaki. – Dlaczego mi ojciec wcześniej tego nie
pokazał? – rzekł zmartwiony biskup. – Właśnie o to chodziło, żeście nie
mieli zezwolenia na budowę klasztoru. – Mamy pozwolenie,
Ekscelencjo. Cóż z tego, że biskup – delegat załagodził sprawę. Ta
godzina audiencji wyczerpała ojca Maksymiliana doszczętnie. Wrócił do
domu złamany. Widzieli, że płakał. On, taki niestrudzony i dzielny,
poszedł zaraz do kaplicy pomodlić się. Miał gorączkę, w skroniach mu
szumiało. Oparł głowę na rękach i usiłował nie myśleć. Chciał spocząć
u stóp Niepokalanej, zapomnieć o wszystkim, co nie jest Nią, co się Jej
sprzeciwia. I nagle ta upokarzająca godzina, gdy stał przed delegatem
apostolskim, wydała mu się w długim łańcuchu cierpień, które przeżył,
jakaś szczególnie droga. Mógł ją czystym sercem ofiarować Matce
– jasną jak klejnot. Marzył dzieckiem o koronie męczeńskiej, a teraz
wiedział, że trzeba tę koronę zdobywać dzień po dniu w cierpliwości
i trudzie codziennym. I ujrzał, jak z tej jego codziennej ofiary wyrasta
wielkie dzieło Niepokalanej – zbawienie dusz. Wszystkie cierpienia są
niczym wobec tej myśli, że ma cząstkę w niebie. Ogarnęło go nagle
niewysłowione szczęście posiadania Boga. – Tak, to jest niebo –
pomyślał i cały jeszcze promienny miłością nie z tego świata, wstał
z klęczek, gdyż zadzwoniono właśnie na Anioł Pański.
Na dziedzińcu otoczyła go gromadka dzieci japońskich. Ciemne skośne
oczka patrzyły na niego ufnie, buzie się śmiały. Jedno złapało go
za rękę, drugie za pasek przy habicie i prowadziły go do domu. Chciały
mu pokazać ważną rzecz. Oto sprowadziły dziewczynę, bo wczoraj piec
w kuchni dymił. Dziewczyna przyszła z wachlarzem i rozpałką. Brat
kucharz teraz wie, jak się w Japonii rozpala ogień. Śmiał się uradowany.
– Nie ma to jak dzieci, proszę ojca gwardiana. Dzieci są tu naszymi
przyjaciółmi – mówił trochę wzruszony. Ojciec Maksymilian pochylił się
do malców z uśmiechem i wyciągnął z kieszeni medaliki. To była
radość. Kilkoro umiało się już przeżegnać. Wiedziały, że Niepokalana to
jest ich Mama Niebieska. Z powagą całowały medalik i kładły sobie na
szyję. Potem pierzchnęły jak stado wróbli, żeby jutro znowu przyjść
i posłuchać o niebie. (cdn) Maria Kączkowska




