
PAN JEZUS ODPOWIADA PRZEZ ŚW. FAUSTYNĘ NA
PYTANIE SPOWIEDNIKA
+ Kiedy poszłam na adorację, uczułam bliskość Boga.
Po chwili ujrzałam Jezusa i Maryję. Widzenie
to napełniło duszę moją radością i zapytałam się Pana:
 jaka jest wola Twoja w tej sprawie, w której mi się
spowiednik każe spytać?  Jezus mi odpowiedział: jest
wolą Moją, aby tu był i niech się nie zwalnia. I zapytałam
się Jezusa, czy może być ten napis: Chrystus, Król
Miłosierdzia? Jezus mi odpowiedział:  Jestem Królem
Miłosierdzia, a nie mówił –„Chrystus”. W pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, pragnę, żeby był publicznie ten
obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem
Miłosierdzia. Przez Słowo Wcielone daję poznać
przepaść Miłosierdzia Mojego. (Dz 88)

PAN JEZUS OBIECUJE ULECZYĆ DUSZE OSŁABŁE
Na drugi dzień po Komunii św. usłyszałam głos:  córko
Moja  patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj
temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę, a uczyń to
w ten sposób  zbierz wszystkich grzeszników z całego
świata i zanurz ich w przepaść miłosierdzia Mojego.
Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę  córko Moja.

W święto Moje  w święto Miłosierdzia, będziesz
przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze
zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę
i wzmocnię. (Dz 206)

PAN JEZUS POLECA OBCHODZIĆ ŚWIĘTO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Jezus każe mi obchodzić to święto miłosierdzia Bożego
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przez wewnętrzne
skupienie i umartwienie zewnętrzne, przez trzy godziny
nosiłam pasek modląc się nieustannie za grzeszników
i o miłosierdzie dla świata całego i rzekł mi Jezus: wzrok
Mój z upodobaniem dziś spoczywa na domu tym.
(Dz 280)

PAN JEZUS WYJAŚNIA ŚW. FAUSTYNIE,
DLACZEGO DOMAGA SIĘ, BY OGŁOSZONO
W KOŚCIELE ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
1934. 11.5. w pewnym dniu rano, kiedy otwierałam furtę,
żeby wypuścić ludzi naszych, którzy rozwożą pieczywo,
wstąpiłam na chwilę do kapliczki, żeby złożyć Jezusowi
minutową wizytację i odnowić intencje dnia. Oto Jezus,
dziś wszystkie cierpienia, umartwienia, modlitwy
 ofiaruję w intencji Ojca św., ażeby zatwierdził to święto
Miłosierdzia. Ale Jezu, jedno jeszcze słowo mam
Ci powiedzieć, że dziwi mnie bardzo, że każesz mi
mówić o tym święcie Miłosierdzia, a przecież takie
święto  mówią mi  że jest już, więc po cóż mam o tym
mówić?
I odpowiedział mi Jezus:  że kto o nim wie z ludzi?
 Nikt. A nawet ci, co głosić mają i pouczać ludzi o tym
Miłosierdziu, często sami nie wiedzą  dlatego pragnę,
ażeby obraz ten był w pierwszą niedzielę po Wielkanocy
uroczyście poświęcony i żeby odbierał cześć publiczną,
aby każda dusza o tym wiedzieć mogła.
Odpraw nowennę w intencji Ojca św., która ma
się składać z 33 aktów, czyli powtórzenie tyle razy tej



modlitewki, której cię nauczyłem do Miłosierdzia.
(Dz 341)

PAN JEZUS ŻĄDA USTANOWIENIE ŚWIĘTA BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów
światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę,
by święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech
się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby
grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak
wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden
umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje
wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza
w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność
całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia
wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście
obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się
do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)

ŚW. FAUSTYNA MODLIŁA SIĘ O WPROWADZENIE
ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(11) Gorące pragnienie święta tego rozpala całą duszę
moją. W żarliwej modlitwie o przyśpieszenie tego święta
doznaję trochę ulgi i rozpoczęłam nowennę w intencji
pewnych kapłanów, aby im Bóg udzielił światła
i natchnienia, aby się starali o zatwierdzenie święta tego,
i aby Duch Boży natchnął Ojca św. w całej tej sprawie.
Nowenna składała się z godziny adoracji przed
Najświętszym Sakramentem. Błagałam gorąco Boga
o przyśpieszenie święta tego i prosiłam Ducha Świętego
o natchnienie pewnych osób w całej tej sprawie.
Nowennę tę kończę w Wielki Czwartek.(Dz 1041)

PAN JEZUS ZAPEWNIŁ ŚW. FAUSTYNĘ,
ŻE DOCZEKA WPROWADZENIA ŚWIĘTEGO
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
+ 23.III.l937. Dziś siódmy dzień tej nowenny. Otrzymałam
wielką i niepojętą łaskę: Jezus Najmiłosierniejszy dał mi
obietnicę, że doczekam się uroczystości obchodzenia
święta tego.(Dz 1042)

PAN JEZUS UDZIELAĆ BĘDZIE ODPUSTU
ZUPEŁNEGO W ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
Zaraz po przebudzeniu ogarnęła mnie obecność Boża
i czuję się dzieckiem Bożym. Miłość Boża zalała duszę
moją i dał mi poznać, jak wszystko od Jego woli zależne

jest i powiedział mi te słowa: pragnę udzielić odpustu
zupełnego duszom. które przystąpią do spowiedzi
i Komunii św. w święto miłosierdzia Mojego.  I rzekł
do mnie: córko Moja, nie bój się niczego. Ja zawsze
jestem z tobą, chociaż ci się zdaje, jakoby Mnie nie było,
a uniżenie twoje ściąga Mnie z wysokiego tronu i łączę
się ściśle z tobą.(Dz 1109).

Z JAKIEGO ŹRÓDŁA WYSZŁO ŚWIĘTO
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 Córko Moja, powiedz, że święto miłosierdzia Mojego,
wyszło z wnętrzności [moich] dla pociechy świata
całego.(Dz 1517)

ŚW. FAUSTYNA WIDZI DRZWI PROWADZĄCE
DO JASNOŚCI NIEBIAŃSKIEJ
Wtem ujrzałam jasność niedostępną na kształt
mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności
nieprzystępnej żadnemu stworzeniu, ani duchowi. Do tej
jasności trzy drzwi  i w tej chwili wszedł Jezus w takiej
postaci, jako jest na tym obrazie, do onej jasności
 w drzwi drugie, do wnętrza jasności, jest to jedność
troista, która jest niepojęta, nieskończoność. Wtem
usłyszałam głos: Święto to wyszło z wnętrzności
Miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone w głębokościach
zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca
miłosierdziu Mojemu, dostąpi go.  Cieszyłam
się niezmiernie dobrocią i wielkością Boga swego.
(Dz 420)



Przeżywanie Świętych Dni rozpoczęliśmy
w Wielki Czwartek o godz. 18.00 procesyjnym wejściem
Służby liturgicznej do ołtarza. W święto ustanowienia
Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, koncelebrowali
ją wszyscy księża, którym, pod koniec Mszy Wieczerzy
Pańskiej, przedstawiciele Wspólnot parafialnych złożyli
życzenia i wręczyli kwiaty. Kazanie wygłosił ks. Mariusz
Budkiewicz, który przypomniał sylwetki kapłanów
związanych z historią, powstaniem oraz rozwojem
naszego kościoła parafialnego. Tradycyjnie już przy
obrzędzie umycia nóg byli zaangażowani kandydaci
do sakramentu Bierzmowania. Po udzieleniu Komunii
świętej pod dwiema postaciami przeniesiono
Najświętszy Sakrament do ciemnicy gdzie odbyła
się całonocna Adoracja zorganizowana przez członków
Domowego Kościoła.

W Wielki Piątek przeżywaliśmy Liturgię Męki
Pańskiej.

Po uroczystym odsłonięciu rzesze wiernych
oddały cześć Krzyżowi. Po Komunii świętej odbyła
się Procesja do Grobu Pańskiego.

Bezpośrednio po Liturgii odśpiewano Gorzkie
Żale a po nich odbyło się czuwanie ,,młodych” i Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00.

Wielka Sobota  dzień czuwania przy Grobie Pańskim
i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Liturgia tego dnia składała się z następujących
części:
Liturgia Światła rozpoczęła się przed świątynią
o godz. 21.00 obrzędem poświęcenia ognia i paschału.
Następnie zapalony paschał procesyjnie został wniesiony
do ciemnego kościoła, a od niego wierni zapalali swoje
świece. Po odśpiewaniu Orędzia Wielkanocnego
rozpoczęła się Liturgia Słowa.
Liturgia Słowa zawierała siedem czytań ze Starego
Testamentu i dwa z Nowego.
Liturgię Chrzcielną rozpoczęło odśpiewanie Litanię do
Wszystkich Świętych, a po błogosławieństwie wody przy
zapalonych świecach odbyło się odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych .
Po Liturgii Eucharystycznej odbyła się Procesja
Rezurekcyjna, czyli uroczyste ogłoszenie
Zmartwychwstania Chrystusa i wezwanie całego
stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.
Aktywny udział Służby Liturgicznej, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Asysty, Grup parafialnych, Chóru
a przede wszystkim liczny udział wiernych naszej Parafii,
przyczyniły się do godnego i wspólnotowego przeżycia tej
najważniejszej w ciągu roku i niepowtarzalnej Liturgii.

Alicja Kluska

Liturgia Wieczerzy Pańskiej  Wielki Czwartek

Umycie nóg  Wielki Czwartek



Przyczyny chrztu
Polska powstała ze zjednoczenia wielu plemion w jedno

scentralizowane państwo. Dokonać mieli tego na przestrzeni lat
książęta Polan: pradziadek Mieszka  Siemowit, dziadek  Lestek,
ojciec księcia  Siemomysł i sam Mieszko. Powstałe państwo było
różnorodne wewnętrznie, a poddani wyznawali różne pogańskie
religie. Jedna wiara  chrześcijaństwo, która głosiła konieczność
posłuszeństwa wobec władcy, sprzyjałaby większemu zjednoczeniu
kraju. Przybyli duchowni staliby się nową, wykształconą elitą
państwa. Umieli oni bowiem pisać i czytać oraz znali języki obce,
w tym łacinę. Ich obecność wpłynąć mogła też na rozwój kulturalny
Polski. Mieszko uniezależniłby się bardziej od możnowładztwa, które
w przypadku kryzysów bywało kłopotliwe.

Mieszko nieustannie prowadził wojny. Pozwalały mu na to
dobre zorganizowanie własnego państwa, duże zasoby naturalne
kraju i silna armia. Czynniki te okazać się miały jednak z czasem
niewystarczające. W 963 r. polski władca opanował plemię
Lubuszan i zagrażał Pomorzu, dostając się w strefę wpływów
cesarza. Wywołało to reakcję niemieckich elit i kilkuletnie wojny
z nimi. W toku walk Mieszko musiał uznać zależność lenną
od cesarza niemieckiego. Dążył jednak do uzyskania autonomii.

Książę wiedział, iż Rzesza miała plany podporządkowania
obszarów leżących na wschodzie Europy. Drogą ku temu miało być
ustanowienie biskupstwa w Magdeburgu, którego wschodnie granice
nie zostały jasno określone. Aby zapobiec niemieckim dążeniom,
Mieszko musiał przyjąć chrzest, ale nie od Niemiec. Okazję do tego
stwarzał sojusz z południowym sąsiadem kraju Piastów
 schrystianizowanymi już Czechami.
Droga do przyjęcia wiary

Rozmowy między oboma państwami  Polską i Czechami 
trwały być może już od 963 r. Ich sfinalizowanie przypadło na 965r.
Postanowiono, iż Mieszko porzuci wszelkie pogańskie zwyczaje,
poślubi córkę władcy Czech  Dobrawę oraz razem ze swoim
orszakiem ochrzci się. Porzucenie pogańskich praktyk nie przyszło
Mieszkowi łatwo. Władca Polski, mimo licznych prawdopodobnych
korzyści, długo wzbraniał się przed przyjęciem wiary
chrześcijańskiej, razem ze wszystkimi płynącymi z tego faktu
obowiązkami. Tym możemy tłumaczyć to, że od ślubu z Dobrawą
(965 r.) minął dopiero rok, zanim księżniczka czeska ostatecznie
przekonała Mieszka do pełnej chrystianizacji, a ten ochrzcił się.
Przebieg uroczystości

Według średniowiecznego zwyczaju ceremonia przyjęcia
wiary odbywała się najczęściej w Wielką Sobotę. W 966 r.
przypadała ona 14 kwietnia. Data ta jest prawdopodobną datą chrztu
Mieszka.

Nie wiadomo, gdzie ten chrzest się odbył. Być może była
to Ratyzbona lub Rzym. Bardzo prawdopodobne jest również

ochrzczenie władcy Polski w stolicy państwa  Gnieźnie, w Poznaniu
lub w Ostrowie Lednickim, w którym odkryto baptysterium, datowane
na II połowę X w. Przygotowania Mieszka do chrztu rozpoczęły
się ok. 3 tygodnie wcześniej. Na początku wiosny 966 r. wyruszył
książę do stolicy biskupiej. Towarzyszyły mu: rodzina, orszak
rycerstwa i możnowładztwa. Na miejscu ojciec chrzestny polskiego
władcy przedstawiał go jako człowieka, który pragnie zostać
chrześcijaninem. Później miał miejsce około piętnastodniowy okres
intensywnych nauk, w trakcie których Mieszko poznawał podstawy
wiary, uczestniczył w Mszach i uczył się najważniejszych modlitw.

Wcześnie rano 14 kwietnia 966 r. książę zjawił się razem
ze swoim orszakiem przed wejściem do katedry. Po otworzeniu
się drzwi świątyni rozpoczęły się "ceremonie wstępne". Podczas nich
przyszli chrześcijanie wyrzekali się pogańskich wierzeń, Szatana
i zła. Następnie chór księży odśpiewał litanie. Potem ceremonia
przeniosła się do wnętrza kościoła. Mieszko razem z innymi
kandydatami złożyli wyznanie wiary i odmówili modlitwę Ojcze nasz.
Później, śpiewając, przeszli do znajdującej się w pobliżu katedry
chrzcielnicy (baptysterium).

Do baptysterium weszli wszyscy biorący udział
w ceremonii mężczyźni. Tu odmówiono modlitwę. Potem biskup
dokonał poświęcenia wody i przystąpił do udzielania chrztu.
Kandydaci zdjęli szaty i po kolei wchodzili do sadzawki. Jako
pierwszy ochrzczony został Mieszko. Zanurzył się on trzykrotnie
w wodzie, a biskup wypowiedział nad nim formułkę chrzcielną.
Następnie biskup namaścił księcia olejem i nałożył na niego ręce
w celu udzielenia mu darów Ducha Świętego. W ten sposób
dokonała się ceremonia chrztu w obrządku rzymskim.
Znaczenie przyjęcia chrztu

Wkrótce Polska otrzymała pierwszego biskupa. Został nim
Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań. W kolejnych latach
budowano katedry i świątynie oraz organizowano hierarchię
kościelną. Proces ten był jednak rozłożony w czasie. Ostateczne
zakorzenienie się wiary chrześcijańskiej i wyparcie dawnych praktyk
dokonało się dopiero między XIII a XVII w. Samo przyjęcie
chrześcijaństwa miało od początku olbrzymie znaczenie dla Polski.

Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa
zrównały kraj Piastów z innymi chrześcijańskimi krajami Europy.
Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się równy władcom europejskim.
Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski
niebezpieczeństwo całkowitego uzależnienia bądź podbicia jej przez
Niemcy lub inne państwo.

Mieszko umocnił także swoją władzę. Stał
się Pomazańcem Bożym, któremu poddani nie mogli się buntować,
gdyż każde takie wystąpienie uważano za grzech. Chrześcijaństwo
stało się zaś religią obowiązującą  religią państwową. Połączyła ona
pochodzących z różnych plemion poddanych Mieszka w jedno
społeczeństwo.

Przybyli do kraju Piastów duchowni pomagali Mieszkowi
w kontaktach międzynarodowych, z możnowładztwem
i społeczeństwem. Mieszko, aby księża i zakonnicy mieli środki
na utrzymanie, hojnie wspierał ich finansowo. Wyznaczono też
wkrótce obowiązek uiszczania przez poddanych wobec Kościoła
dziesięciny.

Istotnym wydarzeniem dla historii naszego kraju jest
niewątpliwie przyjęcie przez władcę Polski Mieszka I
chrztu w 966 r. Data ta uznawana jest za początek istnienia
państwa polskiego.



W poprzednich gazetkach zamieściliśmy już poprzednie dni
ze wspomnień z Pielgrzymki do Ziemi Świętej, dla tych,
którzy byli  ku przypomnieniu, którzy pragnąć wyruszyć  na
zachętę, tym, którzy nie będą mogli tam być, by przybliżyć
im Miejsca Święte. Na Pielgrzymce wyłączyliśmy
się z przeżywanego w Kościele roku liturgicznego, bo liturgia
dostosowana była do miejsc, w których przebywaliśmy.
Pobyt w tych miejscach dla wszystkich wiązał
się z Miłosierdziem Bożym wobec nas i dlatego chętnie
dzielimy się naszymi przeżyciami.

Dzień 6 – 30 XI 2015
Dzień rozpoczęliśmy Eucharystią w Betlejem, bo jak
powiedział ks. Przewodnik „do Ziemi Świętej człowiek
przyjeżdża, by się nawracać”. Józef i Maryja przybyli
do Betlejem z Nazaretu z powodu spisu ludności
zarządzonego przez władze Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy
tam przebywali: „Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla
nich miejsca w gospodzie.” ( Łk 2,7) Od początków
chrześcijaństwa Grota, w której urodził się Jezus była
miejscem uświęconym. Obecny kościół został wybudowany
przez Justyniana w roku 530. Z zewnątrz sprawia wrażenie
fortecy. Oryginalne wejście zostało zwężone i obniżone, aby
uniemożliwić najeźdźcom muzułmańskim wjeżdżanie
do świątyni na koniach. Choć większość kościołów
wybudowanych na Ziemi Świętej zostało zburzonych podczas
inwazji perskich w VII w., to jednak Bazylika Narodzenia
cudem uniknęła zbeszczeszczenia, ponieważ mozaika
znajdująca się na fasadzie kościoła przedstawiała Trzech
Mędrców, którzy przyszli oddać cześć Dzieciątku Jezus
(Mt2,2) w tradycyjnych strojach perskich.

Chcąc oddać cześć temu Miejscu musisz się uniżyć.
Tego dnia przeżywaliśmy Narodzenie Pańskie pełni
wzruszenia całowaliśmy srebrną Gwiazdę, wskazującą
miejsce Narodzenia Jezusa. Kolejnym miejscem, w którym
mieliśmy szczęście przebywać była Grota Mleczna. Jest
to mlecznobiały kościół wybudowany nad jaskinią , w której

Tak, jak w życiu człowieka dzieciństwo
nie trwa zbyt długo, tak i my w naszej
wędrówce przenieśliśmy się
do Jerozolimy, do miejsca, w którym
Jezus nauczał Apostołów Modlitwy
– Pater Noster. Na ścianach krużganków
kaplicy widnieją słowa Modlitwy Pańskiej
w ponad sześćdziesięciu językach.
Szukaliśmy tu oczywiście polskiego
akcentu.

Jako wprowadzenie w przeżycia dnia jutrzejszego,
odwiedziliśmy miejsce, w którym Piotr zaparł się Pana
Jezusa. Kościół św. Piotra in Gallicantu stoi na miejscu,
w którym znajdował się dom Kajfasza, Najwyższego kapłana
w czasach Jezusa. Wzruszającym wydarzeniem było zejście
do ciemnicy, gdzie został odczytany Psalm 88, który napełnił
nas zadumą i przygotował na wydarzenia następnego dnia…
Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy obiado  kolacją
i noclegiem w Betlejem.

Dzień 7 – 1 XII 2015
Dzień przywitał nas deszczem, do tej pory towarzyszyła nam
piękna pogoda, więc odczuliśmy to jako wyraźną zmianę.
Udaliśmy się do kościoła św. Anny, wybudowanego nad
kryptą czczoną jako miejsce urodzenia Maryi i dom jej
rodziców – Anny i Joachima. W pobliżu tego kościoła
znajduje się Sadzawka Betesda, w której Jezus uzdrowił
kalekiego mężczyznę.

znalazła schronienie Święta Rodzina podczas ucieczki
do Egiptu. Wg tradycji kropla mleka upadła z piersi Maryi,
podczas gdy karmiła Jezusa, stąd wziął się biały kolor skały
kredowej. Betlejem w języku hebrajskim oznacza „dom
chleba”, w opisach biblijnych przedstawiane jest też jako
miejsce spokojnej egzystencji pasterzy. Pojechaliśmy więc
na wschód od Betlejem na Pole Pasterzy, na którym Anioł
oznajmił pasterzom narodziny Jezusa. Tu śpiewaliśmy kolędy
i pełni radości cieszyliśmy się, że możemy tu być.

Polska  dzięki duchowieństwu  zyskała także kontakt
z zachodnim kręgiem kulturowym. Klasztory i kościoły były ważnymi
ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Budownictwo
sakralne przyczyniło się zaś do wzrostu zapotrzebowania
na architekturę, rzeźbę i malarstwo, z czym wiązać możemy szybkie
rozprzestrzenienie się w kraju Piastów stylów  romańskiego
i gotyckiego. Duchowni rozpowszechnili również w Polsce: system
melioracji podmokłych terenów, nowe narzędzia oraz nowe metody
uprawy roli, w tym dwupolówkę. Poprzez szerokie akcje
charytatywne ulżyli nieco biednym warstwom społeczeństwa.

Przyjęcie chrześcijaństwa miało bardzo pozytywne skutki
dla kraju Piastów, i to w różnych dziedzinach  począwszy od wiary
i polityki, a skończywszy na kulturze, sztuce i rolnictwie.
Chrystianizacja stała się więc kamieniem milowym dla rozwoju
Polski.

Łukasz Domitrz
Tekst pochodzi z pisma Rycerz Niepokalanej

Październik 2012
Adonai.pl



Przyzwyczailiśmy się w naszych kościołach odprawiać
to Nabożeństwo w ciszy, tymczasem Jezus szedł wśród
zgiełku miasta, które żyło zwyczajnym życiem i tego mogliśmy
doświadczyć. Bazylika Grobu Pańskiego została
wybudowana na polecenie cesarza Konstantyna, tu znajduje
się ostatnich pięć stacji Drogi Krzyżowej. Grób Jezusa został
odkryty przez matkę cesarza Konstantyna, cesarzową Helenę
po tym, gdy ujrzała go we śnie podczas swojej wizyty
w Jerozolimie. Przy stacji XIII: Jezus zostaje zdjęty z krzyża
– znajduje się ołtarz upamiętniający miejsce, w którym Maryi
wydano ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża. Ciało Jezusa
zostało wówczas rozłożone na Kamieniu Namaszczenia
i namaszczone mieszanką mirry, aloesu i wonnych olejków,
co stanowiło przygotowanie do pochówku. Grób Boży,
najświętsze miejsce dla chrześcijan, położony jest
w środkowej części Rotundy. Uświęcona skała pokryta jest
marmurem, a nad nią znajdują się obrazy przedstawiające
Zmartwychwstanie.

Grób jest pokryty gładką marmurową płytą. Na grobie palą
się dniem i nocą lampki. Wielkie wrażenie robi także pęknięta
skała.

W Bazylice Grobu przeżywaliśmy Eucharystię. Ks. Ireneusz
w homilii powiedział: „Wszyscy umrzemy, ale z perspektywy
wiary, życie nabiera innego wymiaru. Fundamentem naszej
wiary jest Zmartwychwstanie, które przez wieki zmieniło
niejedno życie”.
Po przeżyciach dotyczących naszego Zbawienia
odwiedziliśmy jeszcze arabską wioskę El Azariya. Jest
to starożytna Betania, przez którą przechodził Jezus w drodze
z Jerycha do Jerozolimy. Tu Jezus odwiedzał swoich
przyjaciół, tu właśnie dokonał cudu wskrzeszenia z martwych
Łazarza, brata Marty i Marii. Tu usłyszeliśmy krótką
konferencję o śmierci. Ks. Przewodnik powiedział m.in:
„Śmierć jest trudną próbą wiary. Każdy z nas kiedyś umrze.
Mało jednak mówi się o śmierci w sposób twórczy. Musimy
oswoić się z myślą, że umrzemy. Po Zmartwychwstaniu
Chrystusa Piotr już nie bał się śmierci. Wiara
w Zmartwychwstanie pozwala nam przestać bać się śmierci.”
Tu w Betanii modliliśmy się za naszych przyjaciół.

Rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową.

Po tych wydarzeniach wróciliśmy do Betlejem,
by podsumować Pielgrzymkę i ucieszyć się sobą
na zakończenie.

Dzień 8 – 2 XII 2015
Pobudka tym razem wczesna, gdyż o 2.15 wyjechaliśmy
na lotnisko Ben Gurion w Tel Avivie, by po odprawach wrócić
do Warszawy i Zduńskiej Woli.

Podziękowania
Bogu niech będą dzięki za ten przepiękny czas
Pielgrzymowania. Dziękujemy ks. Dariuszowi Kalińskiemu
 proboszczowi za zorganizowanie Pielgrzymki,
ks. Ireneuszowi Świątkowi za duchowe rekolekcje oraz
poprowadzenie nas przez miejsca Ziemi Świętej. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za życzliwość i miłą braterską
atmosferą.

Małgorzata Kamińska
Foto: Teofil Kowalski



Jak nauczał św. Jan Paweł II „życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy
Bóg daje życie, daje je na zawsze.” Pragnąc pochylać się z radością nad wartością, jaką jest życie człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza do włączenia się w dniach 29 kwietnia 2016r.
w obchody TYGODNIA DLA ŻYCIA. W tych dniach planowane są zarówno akcje o charakterze charytatywnym jak i kulturalnym
czy edukacyjnym.

Przez cały tydzień w urzędach samorządów lokalnych, a także wybranych szkołach zorganizowane zostaną punkty zbiórki
żywości i akcesoriów niemowlęcych dla dzieci z Domu Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej w Łodzi w ramach akcji „PAKIET DLA
MALUCHA, KASZKA I PIELUCHA”.

Ponadto w sobotę 2 kwietnia br. o godz. 19.00 rusza projekt p. Marty Dzbeńskiej – Karpińskiej „Matki: mężne czy
szalone?” na który zapraszamy do Ośrodka Pamięci św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Jest to projekt, na który składa się wystawa
oraz książka. Opowiada historie dwudziestu dwóch kobiet, które zdecydowały się na urodzenie dziecka mimo, że zagrażało to ich życiu
lub zdrowiu. Jak mówi sama autorka, projekt jest „o męstwie, które pozwoliło sfotografowanym przeze mnie kobietom przezwyciężyć
lęk przed śmiercią i chociaż było to wielkim trudem uzdolniło je do gotowości złożenia ofiary z własnego życia lub narażenia na szwank
zdrowia w imię wartości, jaką stanowiło dla nich życie ich nienarodzonych dzieci. Jest to też opowieść o gorącym pragnieniu
spełnienia swoich marzeń i dążeniu mimo wielkich przeciwności do realizacji macierzyńskiego powołania  o szaleństwie miłości,
z której rodzi się życie.” Wystawę prezentującą te bohaterki takimi, jakie są na co dzień będzie można zwiedzać także podczas całego
tygodnia w MDK Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz.

W niedzielę 3 kwietnia na godz. 19.00 zapraszamy na emisję filmu „DOONBY. KAŻDY JEST KIMŚ” do sali kameralnej
MDK Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz. Wstęp wolny. Film opowiada o S. Doonby, tajemniczym i przystojnym włóczędze,
który pojawia się znikąd w małym miasteczku w Teksasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę niezwykłych zdarzeń i zmienia życie
wielu ludzi. „Kiedy równie niespodziewanie jak się pojawił, nagle znika, mieszkańcy miasteczka zaczynają zdawać sobie sprawę
z tego, jak wielkie znaczenie może mieć obecność lub brak jednej osoby. Współczesna historia Sama Doonby'ego przeplata
się z opowieścią sprzed 40 lat o jego matce, która zachodzi w niechcianą ciążę. Decyduje się na aborcję. Jest to moment, kiedy
Doonby znika z historii współczesnej, a w zasadzie... nigdy go tam nie było. Co to znaczy dla mieszkańców miasta? Jak zmieni się ich
życie? Jak potoczą się losy bohaterów?

Każdy jest Kimś to mocny głos za życiem, przy tym z bardzo świeżą, oryginalną, niewykorzystywaną dotąd w kinie
argumentacją. Twórcy nie koncentrują się na kilkutygodniowej, anonimowej ofierze aborcji, ale czynią bohaterem dorosłego człowieka,
któremu aborcja skradła jego własne, całe, pełnowartościowe życie. W tym ciepłym, klimatycznym filmie jest nagle moment, gdy widz
przeżywa wstrząs, uświadamiając sobie ten fakt; jest to szalenie prawdziwe i przemawiające do wyobraźni. Smaczku filmowi dodaje
fakt, że epizodyczną rolę zagrała w nim Norma McCorvey, która w początkach lat 70. XX wieku jak nikt inny przyczyniła
się do legalizacji w Stanach Zjednoczonych aborcji na życzenie, a obecnie jest działaczką ruchów prolife.” (Dom Wydawniczy Rafael).

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadająca 25 marca i decyzją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień – DNIEM
ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Ponieważ w tym roku dzień ten przypada w Wielkim Tygodniu na jego obchody Stowarzyszenie zaprasza tym
razem do parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, w poniedziałek 4 kwietnia na godz. 18.00. Spotkanie rozpoczniemy wspólną
modlitwą podczas Mszy Świętej, podczas której będziemy modlić się o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także
będzie można podejmować lub odnawiać Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Po Mszy Świętej zapraszamy do wspólnej Adoracji
Najświętszego Sakramentu – Pana życia.

W środę 6 kwietnia zagości w Zduńskiej Woli prof. Bogdan Chazan. Zapraszamy w tym dniu na Mszę Świętą w Bazylice
Wniebowzięcia NMP, a po niej na spotkanie z profesorem
i wysłuchanie jego wykładu pt. „KAŻDE ŻYCIE JEST BEZCENNE” na godz. 19.00 do Ośrodka Pamięci Św. Maksymiliana.
Prof. B. Chazan, jako lekarz, który będąc dyrektorem Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, powołał się na klauzulę sumienia,
odmawiając ciężarnej dokonania aborcji nieodwracalnie uszkodzonego płodu, to człowiek, który z odwagą we współczesnym świecie
stoi na straży życia ludzkiego, do czego każdy lekarz, ale i każdy człowiek jest powołany.

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! Zapraszamy. Na każde z tych
spotkań wstęp wolny.

Wszystkich chętnych do praktycznego włączenia się w działania Stowarzyszenia dla Życia i Rodziny zapraszamy
na spotkania organizacyjne odbywające się w parafii św. Pawła Ap. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, ok.18.00 na poddaszu
plebanii, a poprzedzone wspólną Mszą Świętą o godz.17.00.

Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach i współpracy na rzecz obrony życia i naszych rodzin. Jednocześnie dziękujemy
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, a także za okazane wsparcie finansowe
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W roku 1936 ojciec Maksymilian zostaje
wezwany do Polski na kapitułę prowincjalną i wybrany
na niej gwardianem Niepokalanowa polskiego. Do Japonii
pojechał go zastąpić ojciec Samuel Rosenbaiger, profesor
seminarium zakonnego w Krakowie. Polski Niepokalanów
się rozrósł. Potrzebuje tęgiej głowy ideologa i sprężystej
dłoni organizatora. Któż, jak nie założyciel, sprosta temu
zadaniu. Praca w nim wre dzień i noc. „Rycerz
Niepokalanej” jest jednym z najpoczytniejszych pism
i nakład jego przekroczył 700 tysięcy egzemplarzy.
Sekunduje mu „Mały Dziennik” oraz dwa pisemka
dla dzieci i młodzieży. Jak mrówki w mrowisku, tak uwijają
się bracia w różnych działach pracy wydawnictwa.
Zajeżdżają ciężarowe samochody, wyładowuje się grube
bele papieru, huczą maszyny drukarskie, z pośpiechem
pracuje redakcja i administracja… Aby zdążyć na czas…
aby więcej… aby dalej… Idą pisma w świat, ogarniają
całą Polskę, sięgają do różnych krajów w Europie płyną
do Ameryki i do Azji. Codziennie poczta przynosi tysiące
listów. Piękna jest praca dla Niepokalanej. W centrum
klasztoru czuwa dyrekcja – mózg, który myśli, decyduje,
tworzy plany na przyszłość.

Ojciec Maksymilian w tym rozmachu pracy czuje
się szczęśliwy. O wszystkim wie, wszędzie zajrzy.
Sto razy na dzień w jego celi dzwoni telefon, a on
spokojnie pozdrawia rozmówcę słowem „Maryja” i krótko,
jasno odpowiada, rozstrzygając niezliczone wątpliwości
i sprawy, które napływają z różnych działów pracy. Jego
ścisły, matematyczny umysł rozwiązuje wciąż życiowe
zadania umiejętnej organizacji pracy, sprawia,
że z chaosu zagadnień i spraw, z ludzkich niedociągnięć
i słabości wyłania się wielkie dzieło, ład, jedność wysiłków
tylu ludzi złączonych wspólnym celem. To nic, że jest
straszliwie zmęczony, że gorączkuje… Lekarze coraz
to muszą go wysyłać do Zakopanego dla poratowania
zdrowia, które jest zupełnie zrujnowane. On jednak

nie ustaje w pracy. Jest w swoim żywiole. Właśnie wysłał
jednego z braci na kurs do Warszawy i zamierza założyć
w Niepokalanowie radiostację. Klasztor ma już różnych
specjalistów, mechaników i szoferów. Niedługo będzie miał
własnych lotników na usługi sprawy Niepokalanej. Tempo
życia wymaga ulepszeń technicznych, ale jeszcze więcej
wymaga sprawności umysłów i rąk, skupienia uwagi przy
skomplikowanej pracy i bystrości w myśleniu.

Ojciec Maksymilian wie o tym. Więcej niż
o maszyny troszczy się o ludzi. W roku 1936 jest przeszło
pięciuset braci zakonnych; przychodzą z różnych stron
i z różnych środowisk. Są pełni zapału, ale mają także
dużo wad. Trzeba ich urobić na mężów bożych,
na dobrych zakonników. Pomagają mu w tym inni ojcowie,
ale ojciec Maksymilian jako gwardian Niepokalanowa,
jest odpowiedzialny za te powołania. Czuje na sobie ciężar
tej odpowiedzialności, dlatego tym goręcej poleca
wszystkich i każdego z osobna opiece Niepokalanej, która
najlepiej umie dusze urabiać. Za każdego, który
się chwieje w powołaniu, gotów byłby oddać życie. – Nie
trap się, dziecko, z Niepokalaną wszystkiemu podołasz
– pociesza zniechęconych. – Spokojnie… spokojnie…
 powtarza braciom, którzy się gorączkują w nadmiarze
gorliwości. On sam jest cichy i skupiony, ale żyje w ciągłym
napięciu, jak cięciwa łuku gotowa do wyrzucenia strzały.
Ruchy ma prędkie, energiczne, w całej postaci widać,
że jest człowiekiem zdecydowanym, a w ciemnych,
przenikliwych oczach pali się jakiś ukryty żar. To jego
wielka, bezgraniczna miłość do Niepokalanej. Ta miłość
jest źródłem nigdy nie wyczerpanych sił wewnętrznych.
Miłość twórcza, radosna, czynna, która ożywia
Niepokalanów i promieniuje na cały świat. (cdn)

Maria Kączkowska




