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Kościół jako Lud Boga żywego, 
odkupiony za cenę Krwi Chrystusa 

– jest cały wezwany do świętości. 
Uczestnictwo w świętości Boga 

samego jest powołaniem 
wszystkich, każdego i każdej!  

 
Błogosławiony Jan Paweł II 

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ IIBŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II  
W niedzielę Miłosierdzia 

Bożego, 1 maja 2011 roku, 
cały świat, a zwłaszcza Pola-
cy przeżywali radość z ogło-
szenia Jana Pawła II błogo-
sławionym. 

Z naszej parafii kilka osób 
pojechało z pielgrzymką na 
uroczystości beatyfikacyjne 
w Rzymie. Opiekunami du-
chowymi byli: ks. Janusz 
Gzik, proboszcz parafii MB 
Pocieszenia w Krasnymsta-
wie oraz nasz wikariusz, ks. 
Łukasz Waś. 

W autokarze byli przedsta-
wiciele czternastu parafii. 
Wiele osób, które wcześniej 
się zapisały, pod wpływem 
propagandy mediów zrezy-
gnowało z wyjazdu, obawia-
jąc się tłoku i braku nocle-
gów. Tymczasem okazało się, 
że obawy były bezzasadne. 
Mimo obecności 1,5 mln lu-
dzi z całego świata, zdecydo-
wana większość mogła 
uczestniczyć w beatyfikacji 
na Placu św. Piotra i okoli-
cach. 

Moment ogłoszenia Jana 
Pawła II błogosławionym 
wywołał wśród zgromadzo-
nych istną euforię radości. 
Większość płakała ze wzru-
szenia. Powiewały wszystkie 
flagi. 

Dziękujemy Bogu za wy-
niesienie na ołtarze naszego 
wielkiego Rodaka. Modlimy 
się, by ta beatyfikacja wydała 
obfite owoce. 

W czerwcowym wydaniu 
Głosu św. Antoniego za-
mieszczona zostanie obszerna 
relacja z pielgrzymki do Rzy-
mu. 

Redakcja Fot. Reuters 
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W Wielki Czwartek Świetlica zorganizowała trady-
cyjne „Jajeczko”. Dzieci pomagały przygotowywać po-
trawy oraz nakrywać do stołu. Na spotkanie zaproszono 
rodziców dzieci oraz księży z naszej parafii. Dzieci złoży-
ły im życzenia z okazji ustanowienia przez Jezusa Sakra-
mentu Eucharystii i Kapłaństwa. Wręczyły każdemu ka-
płanowi bukiet kwiatów. 

Kierownik Świetlicy, p. Agnieszka Woś, wychowaw-
czyni,. P. Ewelina Sulowska oraz wolontariusze sprawia-
ją, że dzieci czują się w Świetlicy bardzo dobrze i że pa-
nuje tam miła i rodzinna atmosfera. 

DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY W DĄBROWICY 

SPOTKANIE WIELKANOCNE W ŚWIETLICY 
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1 maja - św. Józefa, Rzemieślnika 
Głównymi źródłami wiedzy o świętym 
Józefie są Ewangelie. Mówią o nim także 
niektóre apokryfy np. Protoewangelia 
Jakuba, Ewangelia Tomasza, Historia 
Józefa Cieśli. Według Ewangelii św. Ma-
teusza i św. Łukasza Józef wywodził się z 
rodu króla Dawida, z pokolenia Judy. Po 
zaślubinach Maryi z Józefem, zanim za-
mieszkali razem, znalazła się brzemienną 
za sprawą Ducha Świętego (por. Mt 1,18). 
Józef chciał wtedy potajemnie oddalić 
Maryję, ponieważ wiedział, że nie jest 
ojcem dziecka. Jednak we śnie otrzymał 
nakaz, aby przyjąć Ją do siebie. Mającemu 
się narodzić chłopcu nadał imię, co we-
dług żydowskiego prawa było uznaniem 
dziecka za swoje. Choć Bóg nadał imię 
Jezusowi, przed ludźmi uczynił to Józef 
i on był uważany za ziemskiego ojca Jezu-
sa. Józef był całkowicie oddany Jezusowi 
i Maryi. 
Św. Jozef jest wzorem w spełnianiu czyn-
ności domowych i zawodowych. Wspo-
mnienie św. Józefa jako Rzemieślnika 
zostało ustanowione w 1955 roku przez 
papieża Piusa XII. 

 
Dzień beatyfikacji Jana Pawła II 
Jan Paweł II dlatego jest tak bardzo bliski 
ludziom, ponieważ był on człowiekiem 
przez wielkie „C"- powiedział Radiu Wa-
tykańskiemu abp Józef Michalik, Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski. – To znaczy świadomym tego, skąd 
wypływa jego siła, moc i mądrość. Nie bał 
się ludzi, nie bał się postępu, ani tym bar-
dziej rozwoju nowoczesnej myśli. Był roz-
kochany w filozofii i nawet w czasie cho-
roby chętnie podejmował tematy filozoficz-
ne. Nie bał się odkrywać współczesnej 
cywilizacji i chętnie korzystał z jej zdoby-
czy, ale jednocześnie był człowiekiem, 
który tęsknił do kontemplacji, do przeby-
wania z Panem Bogiem, bo wiedział, że 
właśnie tam jest źródło naszego człowie-
czeństwa. Jan Paweł II mówi, że i dzisiaj 
warto być człowiekiem zawierzenia Bogu, 
a zarazem człowiekiem otwartym, żyjącym 
według zasad, które mamy wpisane w na-
sze serca. 

KALENDARIUM 
SPOJRZENIE 

MŁODYCH WZÓR DOSKONAŁEJ WŁADZY 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od 
was nie wymagali” – mówił na Jasnej Górze Papież 
Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 
roku. Kilka prostych słów. Tu na ziemi zapewne nieje-
den człowiek ma swój własny cel, do którego wiernie 
dąży. To, jak wspinaczka na najwyższy szczyt, pełna 
wysiłku i zmęczenia, której towarzyszy pragnienie, 
zwątpienie, brak sił, kontuzje. Ale mimo przeciwności 
człowiek idzie, by zdobyć szczyt, swój cel. 

Tak samo jest w życiu każdego z nas. Potrzeba 
trudu i pracy, aby zrealizować to, do czego, usilnie się 
dąży. Potrzeba przede wszystkim wiary i odwagi, dzięki którym można nabrać sił w trudzie 
dążenia. Najlepszym przykładem osiągania małych i wielkich celów jest błogosławiony Jan 
Paweł II. Ten skromny sługa Boży, wybrany na następcę Piotra, by kierować Kościołem Kato-
lickim, wiernie i mocno prowadził Go w trzecie tysiąclecie. Taki był jeden z jego celów. Chciał 
pomóc każdemu człowiekowi przybliżyć się do Chrystusa, odnaleźć swoje prawdziwe powoła-
nie, jakim jest życie w świętości z Bogiem. Odważnie przeciwstawiał się wszelkim krzywdom 
i pogardzie ze strony różnych władz państwowych. Wiele go to kosztowało – pracy, zdrowia, 
zmęczenia. Nie było łatwo, ale dzielnie szedł na szczyt świętości. I ten prosty człowiek zwycię-
żył. Jest dla nas WIELKI. Nie dlatego, że był Papieżem-Polakiem, że miał władzę, że był kimś. 
Tylko dlatego, że zawsze kierował się dobrem i troską o każdego człowieka, zwłaszcza opusz-
czonego, lekceważonego, torturowanego, bronił jego praw. 

Błogosławiony Jan Paweł II, poprzez oddanie się ludziom i Bogu, ukazał prawdziwe obli-
cze władzy, jako służby człowiekowi. Jako głowa Kościoła Katolickiego oraz państwa kościel-
nego, dawał do zrozumienia, że to nie ludzie mają być dla władzy, ale władza dla ludzi. Ma ona 
panować nad porządkiem i bezpieczeństwem obywateli. Nie może być wykorzystywana do 
ukazania swojej siły wobec słabszych czy uzyskiwania korzyści zwłaszcza poprzez działania 
łamiące podstawowe prawa życia i wolności osoby ludzkiej. Ma pomóc każdemu obywatelowi 
poprawnie rozwijać się w społeczeństwie i rodzinie , uczyć go miłości do Ojczyzny, w której 
będzie mu dobrze. Jan Paweł II uczył wartości chrześcijańskich i narodowych, gdyż wiedział, 
jak bardzo mogą one wpłynąć na losy Polski i całego świata. Jego wzorem był Dobry Pasterz 
Jezus Chrystus. Dlatego każda władza powinna się na Nim wzorować. 

Błogosławiony Jan Paweł II nie musiał tak się trudzić. Ale wymagał tego od siebie dla do-
bra ludzkości i dla chwały Bożej. Wzorujmy się na nauce i postawie nowego polskiego błogo-
sławionego. Starajmy się czuć obecność Jezusa w naszym życiu. Świadomie i dobrowolnie 
przyjmijmy Jego Ewangelię. Nauczmy się żyć w harmonii z drugim człowiekiem, szanując 
jego poglądy. 

Cieszmy się z łaski, jaką Bóg nam okazał przez dar wielkiego Papieża-Polaka. Dziękujmy 
miłosiernemu Panu za dar wyniesienia go na ołtarze oraz za to, że z nami był, jest i będzie. Pro-
śmy przez Jego wstawiennictwo o pokorę dla rządzących państwami, zwłaszcza tam, gdzie 
panuje wojna i niezgoda. Niech Jan Paweł II będzie dla nich wzorem doskonałej władzy, która 
kieruje się nauką Chrystusa i potrafi szanować każdego człowieka. 

MAGDALENA MICHOŃ 

Naszym Drogim Kapłanom: 
ks. Proboszczowi Stanisławowi Rogowi, 
ks.  Prof. Stanisławowi Felowi oraz 
ks. Prałatowi Marianowi Matusikowi 
składamy z okazji Imienin najserdeczniejsze 
życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia, 
wytrwałości i sił oraz nieustającej opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 

Dziękujemy serdecznie za wszelkie 
dobro, życzliwość, wielkie serce oraz pełne 
poświęcenia posługiwanie Bogu i ludziom. 

 
Z okazji rocznic święceń kapłańskich, 

naszym Drogim Księżom: ks. Mariuszowi 
Salachowi (13 rocznica – 30 maja) 
i ks.  Łukaszowi Wasiowi (4 rocznica – 26 
maja) składamy serdeczne życzenia zdrowia, 
opieki Bożej i darów Ducha Świętego oraz 
wstawiennictwa św. Antoniego. 

Bóg zapłać za uśmiech, ofiarne 
zaangażowanie w posługiwanie 
duszpasterskie oraz cierpliwość i zrozumienie. 
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2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Polskie barwy narodowe kształtowały się 
na przestrzeni wieków. W symbolice pol-
skiej flagi biel pochodzi od bieli orła, bę-
dącego godłem Polski, i bieli Pogoni - 
rycerza na koniu, będącego godłem Litwy. 
Oba te godła znajdują się na czerwonych 
tłach tarcz herbowych. 7 lutego 1831 roku 
Sejm Królestwa Polskiego podjął specjal-
ną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. 
W 1919 roku biel i czerwień uznano ofi-
cjalnie za barwy państwowe. Barwami 
Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały 
oraz czerwony. Na flagach układa się je w 
dwóch poziomych, równoległych pasach 
tej samej szerokości. Na fladze biel jest 
zawsze u góry, ponieważ w polskiej heral-
dyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. 
Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 
ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Bia-
łego. W wyniku decyzji Sejmu święto 
zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Święto ma popularyzować 
wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach 
narodowych. 2 maja jest to również Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą. 

3 maja – Święto Narodowe 3 maja 
3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił 
Ustawę Rządową reformującą dotychcza-
sowy ustrój państwa. Była to pierwsza w 
Europie nowoczesna ustawa zasadnicza. 
Najważniejszym jej osiągnięciem było 
zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, 
wprowadzenie czterech stałych mini-
sterstw, zwiększenie władzy wykonawczej 
króla, potwierdzenie praw mieszczan, ob-
jęcie ochroną prawną chłopów oraz powo-
łanie stutysięcznego wojska. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów była 
pierwszą konstytucją w nowożytnej Euro-
pie, drugą po amerykańskiej na świecie. 
Już w dwa dni po jej uchwaleniu przez 
Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja 
uznano za święto narodowe. Choć rok 
później została obalona podczas Konfede-
racji Targowickiej i interwencji rosyjskiej, 
pozostała testamentem wolności i dumy. 
Święto przywrócono po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 roku. Po II wojnie 
światowej w roku 1946 władze komuni-
styczne zabroniły publicznego świętowa-
nia, a próby manifestacji były tłumione 
przez milicję. W 1951 roku święto zostało 
oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja 
znów jest oficjalnym świętem państwo-
wym w Polsce. 

KALENDARIUM 

Dlaczego dzisiaj 
tak doniośle brzmią 
dzwony naszych ko-
ściołów? Dlaczego 
dzisiaj tak radośnie 
biją nasze serca? 
Dlaczego dzisiaj już 
od wczesnych godzin 
rannych, jak nigdy w 
ciągu roku, tak licz-
nie wierni gromadzą 
się w świątyniach? 
Dlaczego dzisiaj tak 
masowo i sponta-
nicznie śpiewają lu-
dzie radosne 
„Alleluja?”. Odpo-
wiedź na te pytania 
jest jedna: „Pan rze-
czywiście zmartwych-
wstał” (Łk 24,34), zmartwychwstał 
Chrystus, któremu zaufaliśmy, z któ-
rym związaliśmy swoje życie, swoją 
przyszłość. 
 

PRZEJŚCIE DO ŻYCIA 
 

W dzisiejsze święto Paschy przy-
szliśmy do kościoła, aby razem z po-
bożnymi kobietami, razem z apostoła-
mi Piotrem i Janem (…) podążyć do 
grobu Pana Jezusa i zobaczyć, że jest 
on pusty, że kamień jest odwalony. 
Pragniemy na nowo dzisiaj przeżyć     
i „zrozumieć, że Pan Jezus musiał 
zmartwychwstać” (J 20,9), czyli 
przejść     z ciemności grobu i śmierci 
do światłości życia w chwale. 

Jezusowe przejście – zwycięstwo 
nad grzechem, śmiercią i szatanem – 
daje nam ogromną satysfakcję i ra-
dość. Utwierdza nas w przekonaniu, że 
dobrze uczyniliśmy, stawiając na 
Chrystusa, dobrze postąpiliśmy, idąc 
za Nim, bo do Niego i do Jego zwolen-
ników należy ostatnie słowo, a nie do 
Jego wrogów, jak to na pozór wyda-
wać się mogło w Wielki Piątek. Niech 
więc lękają się wrogowie Boga, bo 
Jezus żyje i zwycięża! To na Jego 
cześć wznosimy dzisiaj wraz z całym 
Kościołem radosne „Alleluja”. Na tym 
radosnym okrzyku jednak nie poprze-
staniemy. 
 

WIELKA NOC 
 

[Słowo „Wielkanoc”] składa się z 
dwóch słów: „wielka” i „noc”, a więc 
wielka noc. Dlaczego „wielka noc”? 
Przecież są dłuższe noce w zimie: w 
grudniu czy w styczniu. Ta noc (…) 
jest wielka w sensie ważności, znacze-

HOMILIA 

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ 
BP ARTUR MIZIŃSKI 

nia. To ta dzisiejsza wielkanocna noc 
odsyła nas do tamtej nocy wielkiej w 
Jerozolimie, w czasie której został od-
walony kamień z jednego grobowca. 
Maria Magdalena przyszła do grobu i 
zastała kamień odwalony i pusty grób. 
Na wieść o tym dwaj uczniowie przybyli 
do grobu i też nie zastali w nim Jezusa. 
Była to rzeczywiście wielka noc, szcze-
gólna noc, noc zmartwychwstania Chry-
stusa. W tamtą noc dokonało się pierw-
sze w dziejach świata zmartwychwstanie 
prawdziwie zabitego i pogrzebanego 
człowieka – Jezusa z Nazaretu, który w 
jednej osobie był człowiekiem i Bogiem. 
(…) 

Zmartwychwstanie Chrystusa nie 
było reanimacją zwłok, powrotem do 
życia przerwanego śmiercią. Nie było 
zwykłym wskrzeszeniem. Ludzie 
wskrzeszeni przez Chrystusa – Łazarz, 
młodzieniec z Nain, córka Jaira – po-
wrócili po jakimś czasie do krainy 
śmierci. Chrystus drugi raz już nie 
umarł. Chrystus żyje. W zmartwych-
wstaniu przeszedł do życia uwielbione-
go. 

 
NADZIEJA W CIERPIENIU 

 
Żyjemy w świecie, w którym zado-

mowiło się cierpienie. Zalewa nas ono 
ogromną falą. Być może nie jest ono 
dziś większe niż w minionych czasach, 
na przykład podczas przerażającej dru-
giej wojny światowej. Wówczas mieli-
śmy przed oczyma tylko nasze cierpie-
nie i to, które dostrzegaliśmy wokół nas. 
Obecnie, dzięki dziennikom telewizyj-
nym, radiu i porannym gazetom możemy 
na bieżąco śledzić wszelkie katastrofy    
i zbrodnie popełniane w jakimkolwiek 
punkcie globu. Jednakże najbardziej 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 24 kwietnia, gościł w naszym kościele 
ks. bp Artur Miziński, który wraz z ks. infułatem Józefem Szczypą i ks. Łukaszem Mu-
drakiem odprawił Mszę św. o godz. 9.30. podczas Eucharystii wygłosił homilię, której 
obszerne fragmenty przedstawiamy poniżej. Podtytuły pochodzą od Redakcji. 
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4 maja - św. Floriana, męczennika. 
Był oficerem rzymskim Za odważne wy-
znawanie swej wiary podczas prześlado-
wania chrześcijan za czasów Dioklecjana 
poniósł śmierć męczeńską przez utopienie 
w rzece Anizie (obecnie Enns w Austrii) 
w 304 roku. W roku 1184 relikwie święte-
go Floriana sprowadzono do Krakowa. 
Kiedy w 1528 r. pożar strawił Kleparz, 
ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczę-
to św. Floriana czcić w całej Polsce jako 
patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i 
sztormów. 
6 maja - św. Filipa, św. Jakuba 
Św. Filip podobnie jak święci Piotr i An-
drzej, pochodził z Betsaidy i początkowo 
był uczniem św. Jana Chrzciciela, a potem 
uczniem Chrystusa. Podczas Ostatniej 
Wieczerzy prosił Jezusa: „Panie, pokaż 
nam Ojca”. W odpowiedzi usłyszał: 
„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także 
i Ojca” (J 14, 8-9). 
Św. Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według 
tradycji był krewnym Chrystusa, 
zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego 
i autorem listu powszechnego, wchodzą-
cego w skład kanonu Pisma Świętego. 
Odegrał wybitną rolę w czasie tzw. sobo-
ru jerozolimskiego (Dz 15,13). Poniósł 
śmierć męczeńską w 62 r. 
8 maja - św. Stanisława - Patrona Pol-
ski (ok. 1030 - 1079) 
Dał się poznać jako wybitny duszpasterz. 
W 1072 r. został biskupem krakowskim. 
Stał na straży ładu moralnego i praw Ko-
ścioła. Popadł w konflikt z królem Bole-
sławem Śmiałym. Przyczyny tego kon-
fliktu nie są do końca wyjaśnione. Praw-
dopodobnie biskup ganił monarchę za 
niemoralne życie i bronił poddanych 
przed jego surowością. Zatarg miał tra-
giczne następstwa. Biskup Stanisław zo-
stał zamordowany przez żołnierzy królew-
skich, czy nawet przez samego króla, gdy 
odprawiał Mszę św. na Skałce. Ciało 
Świętego przeniesiono później do katedry 
na Wawelu, gdzie spoczywa do dzisiaj. W 
1253 roku w bazylice św. Franciszka z 
Asyżu ogłoszono kanonizację polskiego 
biskupa i męczennika. Papież Jan Paweł II 
nazwał go „patronem chrześcijańskiego 
ładu moralnego”. 

KALENDARIUM 
dotyka nas cierpienie osobiste, cierpie-
nie nas samych i naszych bliskich. 

Dziś (…) wyznajemy: Chrystus 
zmartwychwstał. Zmartwychwstał ten 
Chrystus, który doświadczył na sobie 
samym cierpień i ludzkiej przewrotności 
ponad wszelką miarę znaną człowieko-
wi. Zmartwychwstając, oznajmił nieja-
ko, że ostatnie słowo należy nie do cier-
pienia, ale do zmartwychwstania. Po 
Wielkim Piątku przychodzi Niedziela 
Zmartwychwstania. Jezus odkupił więc 
nasze cierpienie, nadał mu nowy sens. 
Na sobie pokazał, że stanowi ono nieod-
łączny element ludzkiego życia, ale że 
nie trwa wiecznie – przechodzi w radość 
poranka wielkanocnego. (…) W naszym 
cierpieniu powinien być ukryty pokój, a 
nawet radość wyrastająca z przekonania, 
że Chrystus przeszedł z cierpienia do 
radości zmartwychwstania. (…) Pozwoli 
nam [ona] wytrwać na drogach naszych 
trudnych doświadczeń. Jezus żyje dziś! 
On nas wzywa dziś do wierności Bogu 
we wszystkim, wzywa nas do nadziei, że 
cierpienie ziemi obróci się w radość nie-
ba. 
 
NADZIEJA DLA UMIERAJĄCYCH 

 
Jakże często dotyka nas śmierć na-

szych bliskich i znajomych. Gdy przyby-
wa lat, przychodzą nam myśli, że dobie-
gnie kiedyś kresu i nasze życie ziem-
skie. Jezus Zmartwychwstały dziś mówi 
do nas, że nie tylko cierpienie, ale także 
i śmierć nie ma ostatniego słowa. Ostat-
nie słowo należy do życia. Jezus umarł, 
jak my umieramy, ale my zmartwych-
wstaniemy, bo On powstał z martwych. 
W obliczu Jego pustego grobu nasze 
życie nabiera pełni, staje się samym ży-
ciem, przestaje straszyć śmiercią. „Bóg 
wskrzesił Go trzeciego dnia” (Dz 10,40) 
stwierdził św. Piotr. „I wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale” (Kol 3, 4b) - 
uzupełnia św. Paweł. 

Dziś Zmartwychwstały Chrystus jest 
tu z nami. Stąd zabieramy Go ze sobą w 
nasze życie. On chce z nami wędrować, 
chce się do nas przyłączać, jak ongiś 
przyłączył się do uczniów zmierzających 
do Emaus. Chrystus Zmartwychwstały 
jest z nami, pośród nas, tam gdzie się 
modlimy, ale także przychodzi do nas 
tam, gdzie mieszkamy i gdzie pracuje-
my. 

Ks. Bp Artur Miziński siedem lat temu, 
30 maja 2004 roku, otrzymał święcenia 
biskupie. W swoim herbie zawarł dewizę: 
Misericordia Tua confisus sum — Zaufałem 

miłosierdziu Twemu. 
Z okazji Jubileuszu pragniemy zawierzyć 

posługę ks. Biskupa miłosierdziu Bożemu. 
Życzymy wszelkich łask Bożych i ludzkiej 
życzliwości. Niech Maryja i św. Antoni 
wspierają w pracy duszpasterskiej, a Duch 
Święty obdarza pełnią swoich darów. 

NIEŚMY POKÓJ 
 

Żyjemy dziś w czasie powszechnego 
narzekania. Żalimy się na trudne 
życie, na brak pieniędzy, na wysokie 
ceny, na bezrobocie, na rząd, na Ko-
ściół, na korupcję, na obłudę, na nie-
sprawiedliwość. (…) Nie bójmy się. 
Damy sobie ze wszystkim radę. 
Chrystus żyje i zwycięża. Jego ludzie 
nie mogą zginąć, nie mogą być poko-
nanymi! Mogą przegrywać małe po-
tyczki, ale nie mogą przegrać całego 
życia. Cieszmy się! Umiejmy się 
radować. Jest tyle dobra w tym świe-
cie. Umiejmy je dostrzegać. Ziemia 
nie jest ani niebem, ani piekłem. Mo-
że jednak stawać się przedsionkiem 
nieba, gdy zachowujemy Boże prawo 
albo przedsionkiem piekła, gdy je 
nagminnie łamiemy. Od nas zatem 
dużo zależy, jak będzie na ziemi – 
czy bliżej nieba, czy bliżej piekła. 
(…) Nieśmy pokój. Nie siejmy in-
tryg, niepokoju, przewrotności. Żyj-
my jak prawdziwi świadkowie zmar-
twychwstałego Chrystusa. (…) Chry-
stus bowiem wciąż żyje i zmartwych-
wstaje. Zapytasz, gdzie? W Kościele, 
tzn. w nas. On od tych, którzy do 
Niego się przyznają, żąda czynnej 
postawy w życiu. Ta postawa to cią-
głe wybieranie i czynienie tego, co 
dobre, co lepsze. W czym? W na-
szych obowiązkach wobec Boga, 
bliźniego i siebie samego, w domu, 
w zakładzie pracy i w Kościele. (…) 

Troska o sprawy doczesne         
i ziemskie nie może nam przesłonić 
Chrystusa i Jego spraw. (…) On 
jest Zmartwychwstaniem i Życiem, 
w Nim niech będzie nasza radość, 
pokój i nadzieja. Niech On obdarza 
każdego z nas łaskami, abyśmy nie 
ustali w drodze, niezależnie od te-
go, jak wysoka będzie nasza Golgo-
ta, na którą trzeba będzie się 
wspiąć, jak kręte ścieżki, po któ-
rych trzeba będzie chodzić, jak cia-
sna brama, przez którą trzeba bę-
dzie przejść. To wszystko, co dla 
nas jest trudnością, zanośmy zaw-
sze pod krzyż Chrystusa i razem     
z Nim kroczmy ku tajemnicy, od-
krytej dla nas przez Zmartwych-
wstanie. 

MISERICORDIA TUA CONFISUS SUM 



MAJ 2011 Nr 5/158 6 

13 maja – Matki Bożej Fatimskiej 
W 1917 roku w portugalskiej Fatimie trój-
ce dzieci - Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie 
- ukazywała się Matka Boża, by za ich 
pośrednictwem wezwać cały świat do po-
kuty, nawrócenia i zadośćuczynienia Bogu 
za wszystkie grzechy prywatne i publicz-
ne. Doskonale znana jest głęboka cześć 
Jana Pawła II do Matki Bożej Fatimskiej, 
wynikająca nie tylko z jego wielkiej miło-
ści do Matki Najświętszej, ale też szczęśli-
wego działania Opatrzności i macierzyń-
skiej troski Maryi, która ochroniła Jana 
Pawła II podczas zamachu na jego życie 
13 maja 1981 r. W rocznicę zamachu Jan 
Paweł II udał się do fatimskiego sanktu-
arium i jako wotum za uratowanie życia 
ofiarował Matce Bożej Fatimskiej złoty 
różaniec. 
14 maja - św. Macieja (+ ~50) 
Św. Maciej należał do uczniów Chrystusa, 
którzy towarzyszyli Mu od Jego chrztu w 
Jordanie aż do wniebowstąpienia. Został 
wybrany na apostoła na miejsce Judasza. 
Według tradycji miał głosić Ewangelię w 
Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł 
śmierć męczeńską. Jednak Euzebiusz z 
Cezarei Palestyńskiej podaje, że poniósł 
męczeńską śmierć w Jerozolimie przez 
ukamienowanie. 
15 maja - Św. Zofii, męczennicy (+II w.) 
Według tekstów z VII wieku zginęła w 
Rzymie podczas prześladowań chrześcijan 
za czasów Hadriana I. Kult świętej rozwi-
nął się w połowie VII w. z chwilą sprowa-
dzenia jej relikwii do klasztoru w Eschau 
w Alzacji oraz za pontyfikatu papieża Syl-
westra II. Św. Zofia przedstawiana jest w 
otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i 
Miłości, które według opowieści poniosły 
męczeńską śmierć ze swoją matką. 
18 maja - 90 rocznica urodzin bł. Jana 
Pawła II 
23 maja - Zesłanie Ducha Świętego 
50 dni po Święcie Paschy na zebranych w 
Wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił 
Duch Święty. Apostołowie zaczęli prze-
mawiać w różnych językach oraz otrzyma-
li inne dary duchowe. Zesłanie Ducha 
Świętego uważa się za początek Kościoła. 

KALENDARIUM 

Gdy zapytano o. Pio na dwa dni przed jego śmier-
cią, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpo-
wiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników 
z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie 
zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko 
możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, 
ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która 
króluje nad wszystkim i wszystkimi. To Ona nauczyła 
nas modlić się na różańcu, tak jak Jezus nauczył nas 
mówić Ojcze nasz”. 

W Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae 
(«Różaniec Najświętszej Maryi Panny» - skrót: RVM) 
papież Jan Paweł II proponuje ponownie odkryć Róża-
niec: „Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modli-
twy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania 
oblicza Chrystusa” (RVM 18). Dalej stwierdza: 
„Tajemnice Chrystusa są również, w jakimś sensie, ta-
jemnicami Maryi, nawet wówczas, gdy nie jest z nimi 
bezpośrednio związana, przez sam fakt, że żyje Ona Nim i dla Niego” (RVM 24). Mary-
ja ukazana jest jako niedościgły wzór w tej dziedzinie: „Maryja jest niedoścignionym 
wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna należy do Niej ze szczególnego tytułu. 
To w jej łonie ukształtowało się, biorąc od Niej również ludzkie podobieństwo, które 
wskazuje na jeszcze większą z pewnością bliskość duchową. Nikt nie oddawał się rów-
nie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza, jak Maryja. (…) Odtąd Jej spojrze-
nie, zawsze pełne adorującego zadziwienia, już nigdy się od Niego nie odwróci”. Klu-
czem do kontemplacji maryjnej pozostają oczy zwrócone na Jezusa i zachowywanie 
wszystkich spraw w sercu. 

W trwaniu na kontemplacji Oblicza Jezusa pomaga mam modlitwa różańcowa, 
zwłaszcza teraz, gdy jest uzupełniona o tajemnice z życia Chrystusa - Tajemnice Świa-
tła. Różaniec jest modlitwą kościoła, to skrót całej Ewangelii. Odmawianie całego różań-
ca to łaska spotkania się z Całym Chrystusem. Nowa część różańca rozjaśnia nam dzisiaj 
świat, który coraz bardziej „kroczy w ciemności”. Ludzie dziś coraz bardziej tracą na-
dzieję na życie wieczne. Wręcz nie wierzą. Jest to straszna rana zadawana Jezusowi. 
Właśnie w takiej chwili, gdy jest coraz ciemniej i otaczająca nas atmosfera nie sprzyja 
wierze, papież Jan Paweł II zaproponował zanurzenie się w „Tajemnice Światła”. Są one 
wielką pomocą w drodze do kontemplacji Oblicza Jezusa, czyli wpatrywaniu się razem z 
Maryją w Jego twarz. Różaniec jest nieustanną modlitwą czuwającego i kochającego 
serca. Jezus sam nas zachęca do nieustannej modlitwy i poucza, że trzeba się ciągle mo-
dlić i nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), a modlitwa różańcowa służy nam pomocą, aby 
wypełniać stanowcze zalecenie Jezusa odnośnie nieustannej modlitwy. 

Różaniec pomaga nam w kroczeniu drogą ku świętości. Pomimo, że nie jest modli-
twą liturgiczną, nie jest obcy tej formie modlitwy. Liturgia, która jest ukoronowaniem i 
źródłem życia chrześcijańskiego, nie wyczerpuje całości duchowego życia wiernych. 
Różaniec, jak naucza Sługa Boży Jan Paweł II, wprowadza do liturgii, a następnie poma-
ga przeżyć ją dogłębnie, tak by mogła wydawać ona owoce w życiu codziennym. Przy-
gotowuje nas do przyjęcia świętości w sakramentach i pomaga żyć otrzymaną święto-
ścią. 

Dobrym tego przykładem mogą być pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Idzie-
my razem, śpiewamy, słuchamy rożnych refleksji i odmawiamy Różaniec w jedności z 
innymi. Maryja jest „obecna" wraz z całym Kościołem w całym naszym pielgrzymowa-
niu i kontemplacji tajemnic Różańca, pomaga nam stawać się podobnymi do Jezusa. 
Maryja będąca naszą Matką i Nauczycielką, towarzyszy nam w każdej chwili w rytmie 
odmawianych przez nas Zdrowaś Maryjo. 

Z NAUCZANIA 

JANA PAWŁA II ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 

KS. ŁUKASZ WAŚ 

PLAN STAŁY NABOŻEŃSTWA 
FATIMSKIEGO 

od 13 maja do 13 października 
1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
2. Rozważanie tajemnic różańcowych 
3. Modlitwa za zmarłych 
4. Procesja z Litanią Fatimską 
5. Odśpiewana suplikacja 
6. Modlitwa Anioła 
7. Błogosławieństwo indywidualne Najświęt-

szym Sakramentem 
8. Pieśń za Ojczyznę „Modlitwa obozowa”. 
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26 maja - Dzień Matki 
W Anglii w XVII - XIX wieku w czwartą 
niedzielę Wielkiego Postu obchodzono 
Niedzielę u Matki (Mothering Sunday). 
Był to dzień wolny od pracy, w którym 
dorosłe pracujące dzieci wracały do do-
mów rodziców i przynosiły podarki swo-
im matkom. 
W Stanach Zjednoczonych nauczycielka 
Anna Reeves Jarvis ogłosiła w 1858 roku 
Dni Matczynej Pracy (Mothers' Work 
Days). Od roku 1872 Julia Ward Howe 
promowała Dzień Matek dla Pokoju 
(Mother's Day for Peace). W roku 1905 
Anna Jarvis (córka Anny Reeves Jarvis) 
wywalczyła ustanowienie Dnia Matki 
(Mother's Day). W 1914 roku Kongres 
USA ustanowił ten dzień świętem naro-
dowym . Wypada on zawsze w drugą 
niedzielę maja. 
W Polsce po raz pierwszy obchodzo-
no Dzień Matki  w 1923 roku w Krako-
wie. 
Pamiętajmy o naszych mamach, a zwłasz-
cza dziękujmy Matce Bożej za opiekę nad 
nami i ciągłą troskę. 
28 maja - 30 rocznica śmierci Sługi 
Bożego Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego (1901-1981) 
Kardynał Wyszyński kierował Kościołem 
Katolickim w Polsce ponad 30 lat. W 
okresie największych komunistycznych 
represji wobec Kościoła i społeczeństwa 
skierował do władz memoriał, w którym 
mówił, że w obliczu krzywd, jakich do-
znaje Kościół w Polsce, dalej w ustęp-
stwach pójść nie może. Kończące apel 
słowa - Non Possumus (nie możemy; nie 
zgadzamy się) stały się symbolem posta-
wy kościoła wobec komunistów. Wkrótce 
potem, we wrześniu 1953 roku został 
aresztowany. Przebywając trzy lata w 
„odosobnieniu” opracował program od-
nowy życia religijnego w Polsce, zawarty 
w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Z in-
spiracji prymasa odbyły się w 1966 roku 
uroczystości związane z Millenium 
Chrztu Polski. 
W latach 1980-1981 był mediatorem mię-
dzy władzami komunistycznymi i 
„Solidarnością”. Przed zakończeniem 
strajku na Wybrzeżu 28 sierpnia 1980 
roku wygłosił na Jasnej Górze swoje 
ostatnie orędzie do narodu. 

KALENDARIUM 

W jakim sensie Maryja jest „zawsze Dziewicą"? 
Maryja „pozostała Dziewicą, poczynając swego Syna, Dzie-

wicą, rodząc Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą 
jako karmiąca własną piersią, zawsze Dziewicą" (św. Augu-

styn). Gdy Ewangelie mówią o „braciach i siostrach Jezu-
sa", chodzi o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia 

stosowanego w Piśmie Świętym. 
 

W Credo, które wyznajemy w czasie Mszy św. zawarta 
jest prawda wiary o tym, że Maryja jest „zawsze Dziewicą”. 
W wierze katolickiej są trudne prawdy wiary, których rozu-
mem nie możemy pojąć. Trzeba je przyjmować z ufnością w 
Bożą mądrość, w objawienie, które otrzymaliśmy od Boga. 
Są też prawdy wiary, można powiedzieć „łatwiejsze” do 
przybliżenia na drodze rozumowej. 

Jedną z trudniejszych prawd jest dziewicze macierzyń-
stwo Maryi. Najświętsza Panna była dziewicą przed poczę-
ciem Jezusa, nie straciła dziewictwa w chwili Jego narodzin 
i pozostała dziewicą przez całe życie, ponieważ nie miała już więcej dzieci. Po ludzku 
jest to niemożliwe do zrozumienia, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego – poczęła z 
Ducha Świętego i Bóg zachował Ją Niepokalaną. 

Spotykamy się często, zwłaszcza ze strony Świadków Jehowy, z zarzutem, że w tek-
ście Ewangelii św. Mateusza jest mowa o siostrach i braciach Jezusa. Świadczy to o nie-
znajomości realiów tamtych czasów, o nieznajomości kultury i mentalności semickiej, w 
której krewni, bliżsi i dalsi, określani byli mianem braci i sióstr. Podobnie bywa i teraz, 
gdy podczas pielgrzymek uczestnicy zwracają się do siebie per Bracie, Siostro. Ktoś słu-
chający mógłby dojść do wniosku, że są to rzeczywiści bracia i siostry. Badacze dokład-
nie przeanalizowali różne teksty źródłowe i bez cienia wątpliwości doszli do wniosku, że 
Maryja nie miała innych dzieci poza Jezusem. 

Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, ponieważ jest Nowym 
Adamem, który daje początek nowemu stworzeniu: "Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, 
drugi Człowiek - z nieba" (1 Kor 15, 47). Człowieczeństwo Chrystusa od chwili poczęcia 
jest napełnione Duchem Świętym, ponieważ Bóg "z niezmierzonej obfitości udziela Mu 
Ducha" (J 3, 34). Z "pełności" Tego, który jest Głową odkupionej ludzkości, "wszyscyśmy 
otrzymali - łaskę po łasce" (J 1, 16) (KKK 504). 

Jezus, Nowy Adam, przez swe dziewicze poczęcie zapoczątkowuje nowe narodziny 
dzieci przybranych w Duchu Świętym przez wiarę. "Jakże się to stanie?" (Łk 1, 34). 
Udział w życiu Bożym nie pochodzi "z krwi ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga" 
(J 1, 13). Przyjęcie tego życia jest dziewicze, ponieważ jest ono całkowicie udzielane czło-
wiekowi przez Ducha. Oblubieńczy sens powołania ludzkiego w relacji do Boga wypełnia 
się doskonale w dziewiczym macierzyństwie Maryi (KKK 505). 

Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary "nie skażonej 
żadnym wątpieniem" i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej. Właśnie ta wiara po-
zwala Jej stać się Matką Zbawiciela: Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam 
concipiendo carnem Christi - "Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła 
Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie" (KKK 506). 

Maryja jest równocześnie dziewicą i matką, ponieważ jest figurą i najdoskonalszą 
realizacją Kościoła. "Kościół... dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także 
staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelne-
go życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół jest także dzie-
wicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi" 
(KKK 506). 

Sobór Watykański II opierając się na tekstach poprzednich Soborów i na pismach św. 
Augustyna potwierdził Boże macierzyństwo Maryi. Jest Ona dziewiczą Matką Syna Bo-
żego, Jezusa Chrystusa. Ponieważ jest On Głową Kościoła, a my jesteśmy Kościołem, 
Maryja staje się również naszą Matką. 

Maryja jest prawdziwie "Matką Bożą", ponieważ jest Matką wiecznego Syna Bożego, 
który stał się człowiekiem i który sam jest Bogiem (KKK 509). 

Maryja "była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dzie-
wicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze": całą swoją istotą jest Ona 
"służebnicą Pańską" (Łk 1, 38) (KKK 510). 

Dziewica Maryja "wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele 
zbawienia ludzkiego". Wypowiedziała swoje "tak" "loco totius humanae naturae" - w 
imieniu całej ludzkiej natury. Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyją-
cych (KKK 511). 

Widzimy stale, że Maryja, poprzez swoje znaki, jest żywo zainteresowana o nas, o 
nasze teraz. Nie tylko chce naszego zbawienia, nie tylko chce mieć nas w Domu Ojca, ale 
pragnie, byśmy byli szczęśliwi już tu i teraz. I za to dziękujmy Bogu. 

KOMPENDIUM 

KKK 99 MARYJA ZAWSZE DZIEWICA 

KS. PROBOSZCZ STANISŁAW RÓG 

Jan Paweł II w rozmowie z Kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim 
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30 maja - Trójcy Przenajświętszej 
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej prze-
kracza pojęcie ludzkiego rozumu. Bóg jest 
jeden w swej naturze, ale w trzech Oso-
bach, które różnią się między sobą tak, że 
jedna Osoba nie jest Osobą drugą. Nie 
różnią się jednak naturą ani przymiotami, 
ani działaniem, które jest wspólne. 
31 maja - Nawiedzenie Najświętszej 
Maryi Panny 

Święto Nawiedzenia NMP powstało w 
zakonie franciszkańskim z inspiracji św. 
Bonawentury w roku 1263. Wyznaczono 
je na 2 lipca, czyli dzień po zakończeniu 
oktawy Narodzenia św. Jana. Papież Boni-
facy IX polecił nowe święto obchodzić w 
całym Kościele katolickim od roku 1389, a 
Sobór w Bazylei to potwierdził w 1441 r. 
W 1969 Papież Paweł VI przesunął obcho-
dy święta na 31 maja, by wypadało ono po 
święcie Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny (25 Marca), a przed Narodzeniem 
św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), co bar-
dziej odpowiada relacji ewangelicznej. 

Święto powstało z rozważań pięknej 
tajemnicy życia Maryi, Jej spotkania ze 
św. Elżbietą przed narodzeniem św. Jana 
Chrzciciela. 

KALENDARIUM 

Mój dom rodzinny, który już nie istnieje, pozo-
stawił w mojej pamięci dwa wątki – wspólny pacierz 
wieczorny i różaniec. W pokoju gościnnym, w któ-
rym królowały kwiaty, znajdował się piec kaflowy, 
stół, szafa i komoda z lustrem. Na jej blacie leżał 
różaniec. Człowiek ma to do siebie, że bardziej pa-
mięta obrazy. Może dlatego ten widok tak się utrwa-
lił we mnie na długie dziesięciolecia. 

Kiedy wchodziłem do tego pokoju, aby podlać 
kwiaty, odczuwałem pewne zaniepokojenie. Zupełna 
cisza, jak tam panowała, sprawiała wrażenie jakiejś 
tajemnicy, obecności ducha. Wytwarzało się we 
mnie poczucie strachu, mocniej zaczynało bić serce. 
Zdawało mi się, że różaniec chce do mnie przemó-
wić. 

Ten różaniec, wbrew pozorom, nie leżał stale w 
pokoju gościnnym. Często widziałem go w rękach 
moich rodziców. Mama zabierała go co miesiąc w 
niedzielę na „Zmianę”. Ja tego zupełnie nie rozumia-
łem. Jeszcze długo wydawało mi się, że służy lu-
dziom starszym do modlitwy o każdej porze dnia      
i bez potrzeby sięgania po okulary. Młodzi w tam-
tych latach modlili się z książeczki do nabożeństwa. 
Pamiętam, jak mama pilnowała, czy zapakowałem 
Mszalik do walizki, kiedy gdzieś wyjeżdżałem. Do tej pory mam tę małą książeczkę z modlitwa-
mi. Choć kartki pożółkły, nadal służy mi do odmawiania litanii. Traktuję ją jak relikwię, która 
przypomina mi I Komunię Świętą i młode lata. 

W latach osiemdziesiątych, w mojej rodzinnej miejscowości Turowice, zbudowano kościół 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, będący filią kościoła parafialnego w Fałkowie. Kiedy uczest-
niczyłem tam we Mszy św., coś mnie zaniepokoiło. Poczułem żal i zawstydzenie, że ja się nie 
przyczyniłem w żaden sposób do jego powstania. A przecież w Turowicach została jakaś cząstka 
mojego serca. Próbowałem się usprawiedliwić, że już za późno na takie żale, że mieszkam od 
wielu lat w odległości 200 km od mojej miejscowości rodzinnej, że żadne zobowiązanie nie są 
konieczne… A jednak… 

Po kilku latach stało się jednak coś niezwykłego. Usłyszałem w myślach nakaz: Zrobisz róża-
niec dla kościoła. Zacząłem więc zastanawiać się, jak się do tego zabrać. Nigdy takich rzeczy nie 
robiłem. Ponadto w pracy zajmowałem się obróbką metali, a nie drewna. Poza tym, gdybym robił 
to w pracy, jakieś wióry czy kawałki drewna mogłyby wzbudzić podejrzenie, że zajmuję się nie 
tym, co powinienem. Groziło to zabraniem premii albo innymi konsekwencjami. 

Jednak zdobyłem odpowiednie drewno, choć nie pamiętam już jak. Kawałki musiały być 
większe, bo i różaniec miał być duży. Wstąpiła we mnie odwaga i zacząłem pracę. Trwało to wie-
le dni, ale zawsze stało coś na straży, bym bezpiecznie mógł pracować. Krzyżyk, odpowiednich 
rozmiarów, kupiłem już w sklepie. W domu wszystko poskładałem i polakierowałem. Różaniec 
został poświęcony i ofiarowałem go kościołowi w rodzinnej miejscowości. Mimo, że mieszka tam 
już niewiele osób, które mnie pamiętają, to jednak wspominają, że różaniec zrobił Romek, kolega 
ze szkoły i boiska, i sąsiad z podwórka. Dla mnie to wielka satysfakcja, że mogłem choć w taki 
sposób dołożyć do budowy kościoła spóźnioną cegiełkę, która służy modlącym się wiernym. 

Kiedy myślę o koronce różańca, dochodzę do wniosku, że jest to niezwykłe arcydzieło. Połą-
czenie paciorków przypomina ludzi trzymających się za ręce. Spójrzmy na kiełkujące ziarna zbóż 
czy fasoli. Taki kiełek, to jakby krzyżyk przy różańcu, który daje życie kilkudziesięciu elementom 
koronki. Tworzą one jedną całość – jeden tajemniczy organizm. 

Nie pamiętam, kiedy zbliżyłem się duchowo do modlitwy różańcowej i zacząłem się modlić. 
Przez lata odkładałem to na później. Mówiłem sobie, że będę to robił, gdy będę starszy. Pewne 
zdarzenie, jakie miało miejsce przed naszym kościołem, zbliżyło mnie do Różańca. Kiedy wycho-
dziłem ze Mszy św., podeszła do mnie znajoma, pani Kazimiera i wręczyła mi różaniec. Trochę 
zaskoczony próbowałem niezręcznie tłumaczyć, że już mam różaniec i nie ma takiej potrzeby. Ale 
pani Kazimiera była stanowcza. Powiedziała: Od tej pory masz się modlić na tym różańcu. Nie 
miałem już żadnych argumentów i przyjąłem ten dar. A pani Fredzia, główna zelatorka, jakby 
wiedziała, co się stało, zaproponowała mi wstąpienie do Żywego Różańca. Zgodziłem się i tak się 
zaczęła moja codzienność z Różańcem. 

Różaniec widzimy zwykle w rękach modlących się w domu i w kościele. Najbardziej kojarzy 
się ze wspólną modlitwą październikową i wypominkami za zmarłych w listopadzie. Wiele lat o 
Różańcu i różnych wydarzeniach parafialnych pisze w Głosie św. Antoniego pani Kazimiera Flis. 
Różaniec jest modlitwą popularną. Mimo trudności wielu ludzi modli się na nim. Wychodzi on 
także w przestrzeń publiczną. Na skwerku przed kościołem, u stóp Matki Bożej Fatimskiej, zasa-
dzone są małe krzewinki, które symbolizują paciorki Żywego Różańca. 

Modlitwy różańcowej nigdy nie jest za dużo. To niewyczerpane źródło mocy, nadziei i siły 
do walki ze złem. Nie czekajmy, nie odkładajmy modlitwy na później, aż przyjdzie dzięki komuś, 
kto powie: Masz ten różaniec i módl się. Sami zróbmy to wcześniej. 

REFLEKSJA 

MÓJ DAR—RÓŻANIEC 
ROMAN WOŁCZYK 

Kościół w Turowicach 
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W sobotę 9 kwietnia o godz. 7.00 
została odprawiona Msza św. z okazji 
Jubileuszu 50 lat Kapłaństwa ks. Kano-
nika Jana Bednary. W Eucharystii, któ-
rej przewodniczył sam Jubilat, uczestni-
czyło wielu księży: ks. Proboszcz Stani-
sław Róg, ks. Infułat Józef Szczypa, ks. 
Józef Siemczyk, ks. Dyrektor Mirosław 
Zając, ks. dr Krzysztof Grzesiak, ks. Jan 
Bielak, proboszcz parafii na Felinie, ks. 
dr Antoni Nadbrzeżny, ks. Marek Sa-
wicki, ks. Mariusz Salach i ks. Łukasz 
Waś. Na Mszę św. przybyła też liczna 
grupa wiernych z parafii Trójcy Przenaj-
świętszej na Felinie, której wieloletnim 
proboszczem był Jubilat. 

W słowie powitalnym ks. Jan Bednara 
dziękował wszystkim za przybycie. Dzień 9 
kwietnia 1961 roku był dniem naszych świę-
ceń – wspominał. – (…) Do święceń przystą-
piło nas 25. na wspólnym zdjęciu było nas 
28, gdyż dwaj młodsi koledzy otrzymali świę-
cenia w lipcu i październiku 1961 roku, a 
jeden, który odbywał służbę wojskową, dwa 
lata później. (…) W tej chwili przy życiu 
pozostało nas 16. (…) Święceń udzielił nam 
ks. bp Piotr Kałwa. Dzisiejszą Mszę św. chcę 
właśnie ofiarować za śp. Biskupa, za sufra-
ganów lubelskich, za księży profesorów, 
którzy przybliżali nam prawdę Bożą. (…) Do 
modlitwy włączam wszystkie osoby, które w 
życiu poznałem, a którzy są już po drugiej 
stronie życia, przede wszystkim moich Rodzi-
ców. Jednocześnie chcę się modlić za wszyst-
kich żyjących tu obecnych – za Kapłanów i 
za Was, moi Drodzy Wierni – i za wszyst-
kich, z którymi w ciągu 50 lat mojego ka-
płaństwa zetknąłem się w pracy duszpaster-
skiej i przy jakiejkolwiek innej okazji. Oby 
Bóg wszystkim Zmarłym dał wieczny pokój, 
a żyjącym błogosławił i szczęśliwie prowa-
dził po drogach życia. 

Homilię wygłosił ks. Antoni Nad-
brzeżny, który był wikariuszem ks. Jubi-
lata w parafii na Felinie. Jezus Chrystus, 
to najwyższy Arcykapłan – powiedział. – 
To Kapłan, którego kapłaństwo jest je-

dyne i nieprzemijające. Arcykapłan 
Nowego Przymierza. Dzisiaj wypada 
Jezusowi Chrystusowi podziękować za 
dwa wielkie dary ze sobą istotnie po-
wiązane – za dar ustanowienia Naj-
świętszej Eucharystii (…), a także za 
dar kapłaństwa służebnego, które tak 
bardzo wiąże się z Eucharystią. (…) 
Kościół głęboko wierzy w prawdę, że 
Jezus Chrystus, jedyny wieczny Ka-
płan, powołał uczniów do tego, aby 
uczestniczyli w Jego jedynym Kapłań-
stwie. Poprzez sakrament święceń kan-
dydaci zostają włączeni w jedyne Ka-
płaństwo Jezusa Chrystusa. (…) Ko-
ściół przypomina, że kapłaństwo nie 
jest wyborem człowieka (…), ale płynie 
przede wszystkim z powołania, które 
pochodzi od Chrystusa. (…) 

Dzisiaj, kiedy przeżywany ten 
piękny Jubileusz Czcigodnego Księ-
dza Jana, chcemy wspólnie podzięko-
wać Bogu za Jego powołanie, za to, 
że Bóg wybrał Go i przeznaczył do 
służby kapłańskiej, (…) za to, że zo-
stał włączony w to jedyne Kapłań-
stwo, a jednocześnie przeznaczony 
do gorliwej służby Kościołowi Świę-
temu. Nie sposób dzisiaj wymienić 
wszystkich etapów służby Księdza 
Jana, ale z pewnością wiemy, jak 
bardzo swoje serce ofiarował Jezuso-
wi Chrystusowi pracując zarówno 
jako wikariusz, następnie jako pro-
boszcz w kolejnych parafiach. Znamy 
Jego pełną gorliwości służbę w para-
fii Trójcy Przenajświętszej w Lubli-
nie na Felinie, jego ogromne zaanga-
żowanie, jego troskę, aby Euchary-
stia mogła być sprawowana w tym 
nowym osiedlu, oddalonym od cen-
trum naszego miasta. (…) 

Chcemy dziś podziękować ks. Ja-
nowi, że był i jest kapłanem według 
Serca Chrystusowego, że w sposób tak 
bardzo otwarty, jasny i pełen miłości 

JUBILEUSZ 

50 LAT KAPŁAŃSTWA KS. JANA BEDNARY 

przepowiadał i przepowiada Świętą 
Ewangelię, za to, że ukazuje nam wiarę 
nie jako zespół jakiś przekonań, ale jako 
wiarę żywą, podmiotową, która polega 
na tym, jak mówił papież Benedykt XVI, 
aby przylgnąć do Jezusa Chrystusa całą 
osobą, zaufać Jego Słowu, pójść za Jego 
światłem w kolejnych dniach i latach 
swojego życia. (…) 

Ks. Jan nie był i nie jest kapłanem 
tylko jednego miejsca. (…) Wiemy, że 
swoje kapłaństwo realizuje w sposób 
uniwersalny. (…) Głosi bardzo interesu-
jące rekolekcje, (…) nie tylko w naszej 
Archidiecezji, ale i w wielu miejscach 
Polski, także w Niemczech, w Stanach 
Zjednoczonych i w innych także ośrod-
kach. Ks. Jan jest odważnym głosicielem 
Jezusa Chrystusa, przekazuje Jego 
Prawdę, również tę, która jest wymaga-
jąca, trudna, ale która prowadzi do peł-
nego duchowego wyzwolenia. Można 
śmiało powiedzieć, że ks. Jan naśladuje 
Jezusa Chrystusa w Jego służbie drugie-
mu człowiekowi. Wrażliwość ks. Kanoni-
ka zwłaszcza wobec chorych, cierpią-
cych, tych którzy są gdzieś na uboczu, 
jest nam również znana. Wiele razy sam 
obserwowałem tę cichą pomoc, którą ks. 
Jan potrafił okazać człowiekowi, który 
był w potrzebie. (…) 

Jeszcze jednym aspektem Jego służ-
by jest kapłańskie braterstwo, otwartość 
na to, aby wspólnie z kapłanami uczest-
niczyć w ważnych liturgicznych wyda-
rzeniach, spotkaniach, uroczystościach. 
Wspaniałym przykładem tej braterskiej 
postawy jest to, że zawsze pamięta o 
dniu imienin swoich wikariuszy, księży, z 
którymi się spotykał, księży ze swojego 
rocznika. Sam wiele razy doświadczałem 
Jego dobrego słowa, słowa krzepiącego, 
wypływającego z głęboko przeżywanego 
kapłaństwa i z doświadczenia życiowe-
go. (…) 

Życzymy ks. Kanonikowi wielu Bo-
żych łask, by dalej cieszył się opieką 
Najświętszego Serca Jezusowego, aby 
radował się owocami swojej pracy         
i dzięki łasce Bożej mógł dalej głosić 
rekolekcje, sprawować Liturgię, być dla 
nas autentycznym świadkiem Chrystuso-
wej Miłości. 

Pod koniec uroczystości czcigodne-
mu Jubilatowi złożyli życzenia i podzię-
kowania przedstawiciele parafii Trójcy 
Przenajświętszej, św. Antoniego oraz 
dzieci. Nasz ks. Proboszcz Stanisław 
dziękował ks. Janowi za Jego wkład w 
życie dekanatu Lublin-Wschód oraz 
owocną posługę w naszej parafii. Dzię-
kował też wszystkim przybyłym – księ-
żom, gościom oraz wiernym z naszej 
parafii. 

Zgromadzeni na Eucharystii odśpie-
wali ks. Janowi pieśń: Życzymy, życzy-
my. Ks. Jan dziękował wszystkim za 
przybycie, a ks. Stanisławowi za zorga-
nizowanie uroczystości, i udzielił błogo-
sławieństwa. Uczestnicy uroczystości 
otrzymali też pamiątkowe obrazki. 

Redakcja 

Ks. kanonik Jan Bednara 

Ks. dr Antoni Nadbrzeżny 
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Dzień Skupienia, który odbył się 
9 kwietnia w Dąbrowicy, miał na celu 
przygotowanie nas do sakramentu bierzmo-
wania. Przyznam szczerze, że podchodzi-
łam do tego zadania sceptycznie, wręcz 
chłodno, lecz z biegiem chwil tam spędzo-
nych martwiłam się, że trwał tak krótko. 

Nasze skupienie rozpoczęliśmy o godz. 
9.00 rano. Miejsce było urocze, lecz pogo-
da nie była naszym sprzymierzeńcem. Zo-
staliśmy podzieleni na kilkuosobowe gru-
py, w których mieliśmy pracować pod 
opieką animatora. Według mnie taka ści-
ślejsza współpraca zbliżyła nas do idei ca-
łego przedsięwzięcia. Było nią pogłębienie 
miłości Jezusa do ludzi, głębsze Jego po-
znanie i przede wszystkim pokochanie 
Pana. Czuję, że dzięki rekolekcjom poczy-
niłam krok do większego miłowania Boga. 
Nauki ks. Pawła Grzebalskiego stawiały 
wiele pytań, ale jednocześnie dawały wiele 
odpowiedzi na tak prozaiczne pytania: Co 
to jest grzech? Czemu jedni mają więcej, a 
drudzy mniej? Samo zrozumienie tych jak-
że trudnych tematów, których ilość mnie 
zaskakiwała, przychodziło raz łatwiej, raz 
trudniej, lecz główne myśli zostały przeze 
mnie przyswojone i zakodowane głęboko 
w sercu. Jako młody człowiek, nie spodzie-
wałam się odnaleźć w sobie tyle odwagi, a 
co najbardziej zachwyciło, , odwagi do 
tego, by tak mężnie wyznawać wiarę w 
Jezusa, która w środowisku moich rówie-
śników jest wyśmiewana i szykanowana. 
W innych uczestnikach dostrzegłam po-
dobne uczucia. 

Oprócz standardowych konferencji 
głoszonych przez księdza oraz pracy z ani-
matorami, przeżyliśmy jako wspólnota 
Mszę św. oraz wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, które poszerzone zostało o 
napisanie listu do Pana Jezusa. Msza, nie-
zmiernie ciekawa i obrazowa, była kolejną 
nauką wzbudzającą we mnie refleksje i 
zamyślenia. W tym zadaniu brałam pełniej-
szy udział, gdyż powierzono mi czytanie 
Uwielbienia przy całej wspólnocie. Trema 
jak zwykle była, lecz według relacji moich 
przyjaciółek, wypadłam dobrze. 

Po zakończeniu Mszy św. mieliśmy 
godzinny czas regeneracji umysłowej i 
fizycznej, gdy jedliśmy obiad. Mieliśmy też 
czas na dokładniejsze poznanie ośrodka 
rekolekcyjnego. Nie obyło się niestety bez 
sytuacji stresowych. Wezwanie straży po-
żarnej przez nieumyślne, lub – co bardziej 
prawdopodobne – celowe włączenie alar-
mu, spowodowało, że musieliśmy się zło-
żyć na mandat. Wysokość składki wynosiła 
5 zł, a wysokość inteligencji tej nieznanej 
nam osoby – zero. Gratuluję naprawdę 
oryginalnego podejścia do sprawy. 

Po obiedzie nadeszła kolej na kolejną 
konferencję, po której było wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. Najbardziej 
zaskoczyło mnie pisanie Listu do Boga. 
Ale to właśnie dało mi najwięcej ulgi i 
spokoju, ze zrozumieniem włącznie. Opi-
sałam tam wszystko w formie ogólniko-
wej, co było kłopotliwe i sprawiało trud-
ność. Zawarłam w liście także prośby, 

podziękowania oraz żale. Dało mi to 
swoistą wolność, ale i poczucie całko-
witego oddania Bogu. W tej półgodzin-
nej zadumie ukazałam swój cały świat, 
jaki tkwił w głębiach mojego serca. 
Wychodząc z kaplicy poczułam ulgę, 
wzruszenie i radość. Wszystkie te uczu-
cia zawładnęły mną całkowicie, stawia-
jąc jednocześnie nowe cele i pytania. 
To wydarzenie najbardziej wpłynęło na 
mnie, dając mi schemat postępowania 
w taki sposób, bym swoimi grzechami 
nie raniła Stwórcy. 

Pożegnanie było krótkie i treściwe. 
Dawało kolejne porcje do myślenia. W 
domu wszystko jeszcze raz przeżywałam 
i cieszyłam się z pobytu w Dąbrowicy. 

Ania Homziuk 
*** 

9 kwietnia 2011 roku odbył się dzień 
skupienia w Dąbrowicy dla młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania z 
parafii pod wezwaniem św. Antoniego. 
Poprowadził je ksiądz Paweł Grzebalski 
wraz z siedmioma animatorami. 

(…) Skupiliśmy się głównie na czy-
taniu i omawianiu fragmentów Pisma 
Świętego. Dodatkowo animatorzy często 
robili różnego rodzaju animacje, aby le-
piej przedstawić nam sens tego, co Bóg 
chciał do nas powiedzieć. 

Duże wrażenie wywarło na mnie 
pisanie listu do Jezusa. Nigdy wcześniej 
tego nie robiłam i dopiero pisząc ten list 
uświadomiłam sobie, jak wiele mam do 
powiedzenia Synowi Boga. 

Zimno panujące w budynku rekom-
pensowała gorąca atmosfera towarzy-
ska. Ksiądz często żartował, przez co 
konferencje wydawały się dla mnie 
ciekawsze. Dodatkowo co pewien czas 
miały miejsce tak zwane prace w gru-
pie. Na nich odpowiadaliśmy na pyta-
nia, które czytali nam animatorzy. Jed-
nak nie należy zapominać, że głównym 
celem dnia skupienia miało być pogłę-
bienie relacji z Bogiem. Dlatego około 
godziny 12.00 udaliśmy się na Mszę 
świętą. Dzień skupienia zakończył się 
po godzinie 18.00. 

Myślę, że był to owocnie spędzony 
dzień. Przede wszystkim pomógł mi zro-
zumieć, co jest dla mnie naprawdę waż-
ne. 

Kinga Brzuskiewicz 
*** 

W sobotę 9 kwietnia młodzież pra-
gnąca przystąpić do sakramentu bierz-
mowania uczestniczyła w Dąbrowicy w 
Dniu Skupienia. Dla większości było to 
z pewnością wspaniałe przeżycie. 
Dzień Skupienia prowadzony przez ks. 
Pawła Grzebalskiego wraz grupą mło-
dych animatorów z parafii św. Barbary 
w Łęcznej, rozpoczął się wspólną mo-
dlitwą. Po niej nadszedł czas pierwszej 
konferencji. 

Nauki głoszone na konferencjach 
skłaniały do refleksji, wyjaśniały też 
rzeczy, co do których mieliśmy wątpli-
wości. 

Mieliśmy także zajęcia z animatora-
mi w mniejszych grupach. Każdy anima-
tor przeprowadzał z nami krótką lekcję 
na konkretny temat. Nauki były bardzo 
ciekawe, a język i styl, w jakim zostały 
przeprowadzone, sprawiał, że szybko do 
nas docierały i były zrozumiałe. 

Podczas Mszy św. zrozumieliśmy, 
jak bardzo Pan Jezus musiał cierpieć za 
nasze grzechy. Było to zasługą ks. Pawła, 
który przygotował drewniany krzyż oraz 
kartki, na których spisywaliśmy swoje 
grzechy. Te kartki musieliśmy potem 
własnoręcznie przybić lub przyczepić na 
krzyżu. Ta chwila była dla większości z 
nas bardzo smutna. Lecz kiedy ksiądz 
odpiął te kartki z krzyża i kilka symbo-
licznie spalił, odczuliśmy pewną ulgę, 
jakbyśmy już na zawsze uwolnili się od 
tych grzechów. 

Największym przeżyciem była jed-
nak adoracja, podczas której mieliśmy 
napisać list do Jezusa. Każdy mógł w nim 
przeprosić Pana za to, co złego w życiu 
uczynił, podziękować za to, co dostał 
oraz poprosić o jakieś łaski. Każdy pisał 
ten list w skupieniu, a kończąc większość 
z nas klękała do modlitwy. Po adoracji 
listy złożyliśmy na ołtarzu. Wychodząc z 
kaplicy wymienialiśmy ze sobą opinie na 
temat odczuć towarzyszących nam po 
przebytej modlitwie. Każdy był bardzo 
przejęty, a uczucia kłębiące się w gło-
wach były nie do opisania. 

Dzień Skupienia był wspaniałym 
przeżyciem i na pewno pomógł lepiej 
przygotować się do sakramentu bierzmo-
wania. Z pewnością długo pozostanie w 
naszych sercach. Chociaż Dzień Skupie-
nia nie odbył się bez kilku małych prze-
szkód, to jednak każdy z nas wewnętrz-
nie chciałby go przeżyć jeszcze nie raz. 
Według mnie taka ściślejsza współpraca 
zbliżyła nas do całej idei tego przedsię-
wzięcia, jaką jest zgłębianie miłości Jezu-
sa do ludzi, lepsze poznanie Go i przede 
wszystkim pokochanie Pana. Czuję, że 
właśnie dzięki rekolekcjom poczyniłam 
krok ku większemu miłowaniu Boga. 

Magda Grzebuła 
Fotorelacja na stronie 2 

BIERZMOWANIE 

DZIEŃ SKUPIENIA W DĄBROWICY 

Rekolekcjonista, ks. Paweł Grzebalski 
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Ks. Bogusław Jaworowski przebywając w 
naszej parafii 3 lutego 2011 r. wygłosił konferencję 
dla młodzieży przystępującej do sakramentu bierz-
mowania. Mówił, jak niezwykle ważny jest ten 
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Podkreślił, 
że przyjmując bierzmowanie, ślubuje się mężnie 
wyznawać wiarę, według niej żyć i jej bronić. 
Zaznaczył, że do przyjęcia sakramentu nikt nie 
powinien zmuszać. Jeżeli uważasz - powiedział, - 
że możesz klęknąć przed Bogiem i złożyć ślub ze 
świadomością, że jesteś ostatni raz w kościele, to 
lepiej w ogóle nie zbliżaj się do ołtarza, bo zamiast 
błogosławieństwa ściągniesz na siebie przekleń-
stwo. Mówił to w kontekście swoich doświadczeń 
duszpasterskich oraz kontaktów z osobami opęta-
nymi. Dziwią się ludzie, że w życiu jakiegoś czło-
wieka nie ma błogosławieństwa. Ale tego się naj-
pierw nie zauważa. Życie to rewiduje. To wychodzi 
w momencie, gdy rodziny się rozpadają, kiedy z 
dziećmi są problemy. Ale wtedy jest już za późno. 
(…) Duchowość nie znosi pustki. Albo jest Bóg, 
który prowadzi i wspomaga, albo w Jego miejsce 
przyplątuje się diabeł. Z początku można spokojnie 
funkcjonować całymi latami, ale potem to się uak-
tywnia. To widać po owocach życia. 

Ks. Bogusław podkreślił, jak ważna jest 
współpraca z Duchem Świętym, która w konse-
kwencji prowadzi do mężnego wyznawania wiary, 
czasem wbrew otoczeniu, w którym się przebywa. 
Znam świadectwa młodych ludzi, którzy mężnie 

stanęli w obronie Chrystusa, często sprzeciwiając się 
wszystkim, nieraz całej szkole. Dziś, jako dorośli 
mówią, że od tamtego momentu czuli, że Bóg ich nie 
zostawił. (…) Widziałem ludzi, którzy całe życie wal-
czyli z Kościołem, jak się nagle nawracali, kiedy 
przychodził na nich Duch Święty. Widziałem łzy w 
ich oczach płynące jak woda z kranu. To był cud, bo 
cudem było to, że często przypadkowo znaleźli się w 
świątyni. 

Najgorsza nie jest postawa walcząca, ale letnia, 
obojętna – zauważył. – Nie ma nic gorszego. Pracu-
jąc tyle lat zrozumiałem, co znaczą słowa Jezusa: 
„Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś 
letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z 
mych ust” (Ap 3,15-16). 

BIERZMOWANIE 

MĘŻNIE WYZNAWAĆ WIARĘ 
Wspomniał też, jak wielką rolę dla rozwoju 

wiary mają rodzice i wychowawcy. Czasem trzeba 
ostro reagować na zachowania swoich dzieci, które 
początkowo mogą się buntować, lecz w przyszło-
ści docenią taką postawę rodziców. Wspominał, 
jak wujek tłumaczył mu tajemnice wiary. Mój 
wujek, powiedział kiedyś: „Boguś, ja się boję, że ty 
chcesz Boga zrozumieć. A Boga nie da się zrozu-
mieć. Spróbuj Go pokochać, wtedy Go zrozumiesz. 
On chce twego serca, nie rozumu. Dasz Mu serce, 
a On rozjaśni twój umysł”.  

Ks. Bogusław mówił, że dla młodych są waż-
niejsi kumple, koleżanki, wspólne mieszkanie bez 
ślubu. Ale kiedy nadejdą trudności, choroby, wypad-
ki, to wszyscy takiego człowieka opuszczą, z wyjąt-
kiem rodziców, bo oni czynią to z miłości. Rodzice 
nie zawsze są doskonali. I nieraz nie dają dobrego 
przykładu. Czasem sami się pogubią, bo są ludźmi, 
jak inni. Ale jeśli będziesz mieć szacunek dla ojca i 
matki, nawet jeśli cię skrzywdzą, pomodlisz się za 
nich, podziękujesz Bogu za to, że przekazali Ci życie i 
wiarę, zobaczysz , że Twoje życie się zmieni. (…) 
Dziecko klęka przed Bogiem albo z miłości, bo Go 
kocha, albo dlatego, że się czegoś boi. „Jak trwoga, to 
do Boga”. Nie chciałbym, abyście dopiero wtedy 
klękali przed Bogiem, kiedy przyjdą tragedie. (…) 
Niech Duch Święty rozświetli Wasze umysły, niech 
Was umocni, abyście z całą świadomością przygoto-
wali się jak najbardziej świadomie do sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej. 

OBJAWIENIA MARYJNE 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

KS. ŁUKASZ WAŚ 

Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, 
Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Francisz-
ka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pra-
gnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej 
znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej 
Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się 
Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a 
Bóg obdarzy je szczególną łaską. 

Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało 
wizję piekła i prośbę o odmawianie Różańca. Na-
stępnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu 
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września 
było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. 
Ostatnie, szóste objawienie, dokonało się 13 paź-
dziernika. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgroma-
dziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem 
słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość 
swoich objawień. Podczas tego objawienia powie-
działa: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmie-
niała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzecha-
mi. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i 
pokutują za grzechy”. 

Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, 
jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do 
depozytu wiary, są przez wielu wierzących ota-
czanych szczególnym szacunkiem. Zostały one 
uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem 
dokonanym przez Chrystusa. Dlatego możemy, 
chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i 
zachęt przekazanych nam przez Maryję. 

Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. 
trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujaw-
niono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trze-
cią tajemnicę, wokół której narosło wiele kon-
trowersji i legend, Jan Paweł II przedstawił 
światu dopiero podczas swojej wizyty w Fati-
mie w maju  2000 roku. Sam Ojciec Święty 
wielokrotnie podkreślał, że właśnie opiece 
Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie 
podczas zamachu dokonanego na jego życie 
właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego 
Piotra w Rzymie. 

Co roku 13 dnia miesiąca, do Fatimy przy-
bywają rzesze wiernych. Ktokolwiek na to święte 
miejsce przybywa, musi być przygotowany na 
ofiarę. Fatima wywiera niezatarty i podnoszący 
wpływ na każdego człowieka, który tam pielgrzy-
muje. W Fatimie miłosierne Serce Matki ubolewa 
nad grzechami ludzi obrażającymi Boga. Wzywa 
każdego do przemiany i nawrócenia. Maryja 
opiera się właśnie na swym prawie Matki, gdy 
zwraca się z apelem do wszystkich ludzi, aby „już 
więcej nie obrażali Pana Boga, który ponad 
wszelką miarę został obrażony”. To jest pierwsza 
prośba Matki Najświętszej, jaką Ona kieruje do 
wszystkich swoich dzieci. Druga prośba brzmi: 
„Módlcie się, odmawiajcie Różaniec i podejmuj-
cie czyny pokuty za grzeszników. Wielu bowiem 
się potępia, gdyż nikt za nich się nie modli i nie 
pokutuje”. 

Maryja w Fatimie wyraźnie ukazuje się jako 
wielki znak na niebie jako „niewiasta obleczona 
w Słońce” (Ap 12, 1), która staje na czele wal-
czących rzesz i daje obietnicę ostatecznego zwy-
cięstwa: „Na końcu moje Niepokalane Serce 
zwycięży”. 

W piątą rocznicę objawień, 13 maja 1922 r., 
przybyło do Fatimy ponad 60 tys. pielgrzymów. 
Po wielu badaniach specjalnej komisji kościelnej 
biskup diecezji uznał w 1930 objawienia w Fati-
mie za prawdziwe. W swym liście pasterskim 
pisał m.in.: „Fenomen słoneczny z dnia 13 paź-
dziernika 1917 r. [...] był dla tych, którzy mieli 
szczęście go oglądać, najwspanialszym i najbar-
dziej wstrząsającym przeżyciem”. Postanowił on: 
„ogłosić jako wiarygodne widzenia dzieci w 
Cova da Iria, parafia Fatima [...] w dniach od 13 
maja do 13 października 1917 r.; zezwolić ofi-
cjalnie na kult Matki Boskiej Fatimskiej”. 

Uznanie objawień za prawdziwe umożliwiło 
organizowanie oficjalnych pielgrzymek. Pierw-
sza narodowa pielgrzymka odbyła się już 13 
maja 1931. Wówczas to biskupi poświęcili Por-
tugalię opiece Niepokalanego Serca Maryi. W 
uroczystości uczestniczyło milion pielgrzymów. 

W 50. rocznicę pierwszego objawienia się 
Matki Bożej w Fatimie, nawiedził to cudowne 
miejsce w dniu 13 maja 1967 r. Ojciec Święty 
Paweł VI i razem z milionową rzeszą pielgrzy-
mów modlił się o pokój na świecie. Jan Paweł II 
przybył do Fatimy w pierwszą rocznicę bolesne-
go zamachu na jego życie, aby podziękować 
Maryi za uratowanie mu życia. 

Spełniły się słowa wypowiedziane przez 
Matkę Bożą do trójki pastuszków z Cova da Iria. 
W 1984 r. Rosja i cały świat został poświęcony 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Również Papież 
Jan Paweł II zawierzył nowe millenium Matce 
Bożej. 

13 maja 1917 r. w czasie trwającej jeszcze na świecie pożogi wojennej, gdy ludzie oniemiali pa-
trzyli na bezmiar okrutnych zniszczeń i zgliszcz wojennych, a w Rosji - w morzu krwi - tworzony był 
zbrodniczy system zniewalający człowieka, miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej trojgu 
pastuszkom: Łucji i jej kuzynom Franciszkowi z siostrą Hiacyntą. Matka Boża z prawdziwie matczyną 
czułością odezwała się podówczas do przerażonych i wylęknionych dzieci: „Nie bójcie się, nic złego 
wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, byście tu przyszli sześć razy z rzędu o tej samej 
godzinie, 13-tego każdego miesiąca. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pra-
gnę…”. 
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INTENCJE PAPIESKIE 

NA KWIECIEŃ GŁOSIĆ EWANGELIĘ 
KS. MARIUSZ SALACH 

Intencja ogólna 
Aby Kościół - przez wiarygodne głoszenie 

Ewangelii - potrafił wciąż dawać następ-
nym pokoleniom nowe powody do życia i 

nadziei 
 

Intencje papieskie na kwiecień dotyczą 
sprawy bardzo ważnej i trudnej zarazem – 
przekazywania wiary młodszym pokole-
niom. Sami obserwujemy, że jest to zagad-
nienie bardzo trudne. Patrząc po naszym 
kościele parafialnym widzimy, że najwię-
cej przychodzi do niego osób starszych, a 
niewiele jest w nim ludzi młodych. Podob-
na sytuacja panuje w wielu rodzinach: 
osoby starsze modlą się i chodzą do ko-
ścioła, natomiast młode pokolenie – dzieci 
i wnuki prawie wcale. Warto więc zasta-
nowić się, choćby przez chwilę, nad tym 
zjawiskiem, aby trochę bardziej je zrozu-
mieć, co z kolei pomoże nam lepiej odpo-
wiadać na to wezwanie czasu, a przede 
wszystkim jeszcze bardziej ukaże nam 
potrzebę gorącej modlitwy w tej intencji. 

Najpierw zastanówmy się nad niektó-
rymi zjawiskami, które powodują trudno-
ści w przekazywaniu wiary młodszym 
pokoleniom. Wydaje się, że te zjawiska 
możemy nazwać «kryzysem wiary» lub 
«kryzysem duchowym», który jest obecny 
i dominujący we współczesnej kulturze, 
czyli w myśleniu, odczuwaniu i zachowa-
niu wielu ludzi. Znakami tego kryzysu 
wiary są na przykład: 
- często spotykany brak szacunku dla 
przykazań Boga i ogólnie przyjętych za-
sad, 
- dominująca mentalność konsumpcyjna, 
- powszechnie promowany styl życia laic-
kiego - w sensie pozbawionego relacji do 
Boga (taki sposób życia zagłusza w czło-
wieku potrzebę kontaktu z Bogiem), 
- z tego powodu wiele osób doświadcza 
duchowej pustki, która jest groźna zwłasz-
cza dla młodych (z powodu tej duchowej 
pustki narastają: problemy osobiste i 
skłonność do uciekania od prawdziwego 
życia w świat wirtualny). 

Ludzie młodzi, nie mając jeszcze duże-
go doświadczenia życiowego, a ze swej 
młodej natury, będąc bardziej otwarci oraz 
chłonni na świat i nowoczesność, bardzo 
szybko przyjmują poglądy, trendy po-
wszechnie promowane i dominujące w 
kulturze. Dlatego młode pokolenie tak 
łatwo i szybko daje się odciągnąć od wia-
ry, a idzie za tym, co proponuje świat. 

Pomimo tej rozpowszechnionej kultu-
rze, która utrudnia przekazywanie wiary, 
istnieją jednak pewne zjawiska, które 
stwarzają okazję do skutecznego głoszenia 
Dobrej Nowiny o Bogu. Do tych sprzyja-
jących okoliczności zaliczyłbym: 
- problemy i zagubienia młodych ludzi 
wydają się być w pierwszym momencie 
«nowoczesne», ale sprowadzają się one w 
swojej istocie do problemów starych jak 
świat, 
- ponadto duchowe potrzeby są obecne w 

każdym człowieku od początku 
jego życia, trwają w nim i dają o 
sobie znać pomimo wszelkich prze-
żywanych przez niego kryzysów i 
pomimo narzucającej się z wielką 
mocą laickiej kultury. 

Dzięki tym doświadczeniom, 
które są bliskie każdemu człowie-
kowi, Dobra Nowina o Bogu, może 
znaleźć swój punkt zaczepienia w 
sercu każdego człowieka. Ojciec 
Święty Benedykt XVI podpowiada 
nam w intencji ogólnej, w jaki spo-
sób mamy głosić Ewangelię na-
stępnym pokoleniom. Pisze w niej: 
«wciąż dawać nowe powody do życia i 
nadziei». 

Trzeba w tym miejscu zauważyć 
pewien istniejący mechanizm, który 
sprawia, że skutkiem «kryzysu wiary» 
jest «kryzys nadziei», której łatwiej ule-
gają nowe pokolenia. Na czym ten kry-
zys nadziei polega? Otóż we współcze-
snej mentalności, odrzucającej przykaza-
nia Boże i ogólnie przyjęte zasady, w 
sercu człowieka rodzi się niepewność i 
lęk, ponieważ jego życie zostało pozba-
wione pewników, wartości i solidnych 
punktów odniesienia i oparcia. Dlatego 
człowiek zostaje z poczuciem osamot-
nienia, niestałości i zmuszony jest do 
samotnego zmagania się z trudnościami, 
które często wydają się i rzeczywiście 
przerastają jego siły. Stąd tak wiele osób 
żyje w lęku, strachu, stresie, depresji i 
lęka się podjęcia jakichkolwiek zobo-
wiązań. 

Z drugiej strony, wiemy doskonale, 
że każdy człowiek odczuwa potrzebę 
nadziei, a szczególnie młode pokolenia, 
gdyż młodość jest szczególnym czasem 
rozkwitania nadziei. I tutaj doświadcze-
nie starszego pokolenia staje się bezcen-
ne, bo pokazuje ono jednoznacznie, że 
osobiste zalety, dobra materialne, nauka, 
technika, gospodarka, polityka, nie wy-
starczają do zaspokojenia serca człowie-
ka, a co więcej nie są w stanie zapewnić 
takiej nadziei na przyszłość, jakiej nie-
ustannie poszukuje ludzka dusza. Jedyną 
solidną i prawdziwą gwarancją naszej 
przyszłości jest Bóg i tylko Bóg jest na-
szą nadzieją, bo On jest wszechmogący, 
bliski, kochający nas oraz proponuje i 
daje nam to, czego sami nie możemy 
osiągnąć. 

Jeśli więc człowiek znajduje swoje 
prawdziwe spełnienie jedynie w Bogu 
oraz, skoro wiara powoduje zakiełkowa-
nie i wzrastanie nadziei w człowieku, 
zatem najważniejszym zadaniem, spo-
czywającym na nas wszystkich, a szcze-
gólnie na starszym pokoleniu, jest nowa 
ewangelizacja, czyli głoszenie Dobrej 
Nowiny o Bogu nowym pokoleniom. Ta 
Dobra Nowina jest oczekiwaną odpo-
wiedzią na głębokie pragnienia ukryte w 
człowieku, szczególnie młodym, bo każ-
de ludzkie serce jest spragnione świata, 

w którym króluje miłość, ludzie dzielą się 
darami, gdzie buduje się jedność, gdzie 
wolność odnajduje swe znaczenie w praw-
dzie oraz gdzie tożsamość każdego reali-
zuje się we wzajemnym poszanowaniu. 
Bóg i głoszona Dobra Nowina o Nim mo-
że odpowiedzieć na te ludzkie oczekiwa-
nia: bądźmy jej zwiastunami! – zachęca 
Benedykt XVI. 

Papież wskazuje nam jeszcze drugi, 
istotny sposób przekazywania wiary no-
wemu pokoleniu. Ojciec Święty pisze, że 
głoszenie Ewangelii ma być wiarygodne. 
Co to znaczy wiarygodnie głosić Ewange-
lię? To znaczy: autentycznie, gorliwie i w 
taki sposób, żeby nasze słowa znajdowały 
pokrycie w naszych czynach, w codzien-
nym sposobie życia. Młodzi ludzie są bar-
dzo wyczuleni na kwestię autentyczności 
postawy i od razu wyczuwają, czy wiara 
rodziców jest tylko teoretyczna, oparta 
jedynie na słowach, czy jest wyrazem głę-
bokich przekonań, wypływa z osobistego 
doświadczenia i przejawia się w konkret-
nych postawach, wyborach życiowych. 

Czasem można usłyszeć stwierdzenie, 
że naszą cechą narodową jest ciągłe narze-
kanie i niezadowolenie. Warto też zastano-
wić się nad tym, czy w naszym patrzeniu 
w przyszłość nie dominuje jedynie ludzki 
lęk, strach, obawa. Jeśli tak jest w naszym 
życiu to musimy sobie jasno powiedzieć, 
że taką naszą postawą nie przekażemy 
nowemu pokoleniu motywacji do życia i 
nadziei. Taka postawa nie zafascynuje 
młodego pokolenia. Młode pokolenie po-
ciąga radykalizm, entuzjazm, piękno i 
właśnie takie postawy powinniśmy posia-
dać, jeśli chcemy pociągnąć do wiary i 
nadziei nasze dzieci i wnuki. 

Widzimy więc, że przekazywanie wia-
ry nowemu pokoleniu nie może opierać się 
jedynie na słowach, ale koniecznie potrze-
buje autentycznego świadectwa naszego 
życia, a to z kolei wzywa nas do naszego 
nieustannego nawracania się, to znaczy do 
ciągłego odnawiania się, umacniania i 
wzrastania w wierze. Dlatego pierwszym i 
koniecznym warunkiem przekazywania 
wiary następnemu pokoleniu jest najpierw 
nasze nieustanne i autentyczne nawracanie 
się, aby coraz bardziej miłować Boga: 
jeszcze pełniej swoim sercem, swoją du-
szą, swoim umysłem, całą swoją mocą, a 
bliźnich naszych na wzór Pana Jezusa. 
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Intencja misyjna 
Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając 
świadectwo życia, potrafili nieść Chrystu-

sa tym, którzy Go jeszcze nie znają. 
 

Papieska intencja misyjna w miesiącu 
kwietniu nawiązuje w swojej problematy-
ce do tematu poruszonego w intencji ogól-
nej i jest jakby jej dopełnieniem. 

Zwróćmy najpierw uwagę na to, że 
dzisiaj nie można już tak łatwo i jedno-
znacznie wskazać na mapie i rozróżnić 
tereny misyjne i te, które już nie są misyj-
ne. Cały świat staje się coraz bardziej 
mieszaniną osób z wywodzących się z 
różnych krajów, kultur, religii. Może-
my więc powiedzieć w pewnym sen-
sie, że tereny misyjne znajdują się 
obecnie wśród nas. Coraz częściej 
spotykamy osoby, które mieszkają 
pośród nas, a które przybyły z innych 
krajów, gdzie nie słyszały nigdy o 
Chrystusie, osoby, które nie uwierzyły 
nigdy w Jezusa. Ponadto coraz bar-
dziej powiększa się grupa ludzi, któ-
rzy, oprócz przyjęcia sakramentu 
Chrztu i Eucharystii, nie mają nic wię-
cej wspólnego z wiarą, nie są wycho-
wywani w wierze, a nawet więcej, 
wzrastają w środowiskach negatywnie 
nastawionych do wiary i Kościoła. 
Obie te grupy ludzi potrzebują ewangeli-
zacji, głoszenia im Dobrej Nowiny o Panu 
Jezusie. 

Pojawia się jednak zasadnicze pyta-
nie: w jaki sposób mamy głosić Dobrą 
Nowinę tym osobom? jak pociągnąć ich 
do wiary w Boga, skoro nie są zaintereso-
wani Jego Osobą i w tym sensie przestał 
On dla nich istnieć? Jak zachęcić ich do 
wiary skoro są uprzedzeni do Kościoła, a 
sakramenty (Msza, spowiedź) w ogóle ich 
nie interesują? 

Ojciec Święty podpowiada nam w 
tej intencji, że misjonarze (czyli każdy z 
nas) niosą Chrystusa tym, którzy Go 
jeszcze nie znają – słowem («głosząc 
Ewangelię») i «dając świadectwo ży-
cia». Bo to, co najbardziej przyciąga 
uwagę, nawet ludzi niewierzących, jest 
to świadectwo naszego życia, a szcze-
gólnie postawa miłości i jedności. Świa-
dectwo życia w miłości i jedności prze-
mawia do każdego człowieka - wierzą-
cego i niewierzącego, wzbudza w nim 
pragnienie ich doświadczenia i w ten 

sposób otwiera człowieka na wiarę w 
Jezusa, który daje moc do życia w miło-
ści i jedności. Potrzeba więc w naszej 
parafii: małżeństw, rodzin, wspólnot 
parafialnych oraz świadectwa naszego 
osobistego życia, w których coraz bar-
dziej widoczne stawałyby się postawy 
wzajemnej miłości i jedności. Wtedy 
te postawy będą przyzywały do wiary 
osoby żyjące wśród nas, które nie po-
znały, bądź też już zapomniały o Panu 
Jezusie. 

Warto przypomnieć sobie w tym miej-
scu, że od adwentu rozpoczął się w całym 
naszym kraju nowy, trzyletni program 
duszpasterski pod hasłem «Kościół do-
mem i szkołą komunii». Wszystkie więc 
wysiłki osobiste i wspólnotowe w naszej 
parafii powinny być ukierunkowane na 
uczenie się i wzrastanie w autentycznej i 
wzajemnej miłości i jedności. 

Trzeba jednak jasno stwierdzić, że, za-
równo skuteczność głoszenia Dobrej Nowi-
ny, jak i życie we wzajemnej miłości i jed-
ności, nie jest owocem naszych ludzkich 

wysiłków, ale jest przede wszystkim dzie-
łem i darem Ducha Świętego. Dlatego 
papież wzywa nas najpierw do modlitwy 
w tych intencjach. Oprócz modlitwy po-
trzebujemy także: wytrwałego wsłuchiwa-
nia się w Słowo Boże, uczestniczenia w 
Sakramentach Świętych i trwania we 
wspólnocie ludzi wierzących (Kościoła). 
Dopiero w takich warunkach będziemy 
mogli wzrastać w wierze, która z kolei 
będzie wydawać owoce wzajemnej miło-
ści i jedności oraz rozbudzać w nas zapał i 
gorliwość do dzielenia się Dobrą Nowiną 
z innymi osobami. W ten sposób będzie-
my zdolni wypełnić naszą najważniejszą 
misję, którą powierzył nam Jezus w ostat-
nich chwilach przed swoim wniebowstą-
pieniem: «Idźcie na cały świat i nauczaj-

cie wszystkie narody» (por. Mt 28, 19). 
Wydaje się, że w naszych czasach, w 

których panuje coraz większe zamieszanie 
i zagubienie w dziedzinie przykazań i war-
tości, nakaz Chrystusa staje się jeszcze 
bardziej aktualny i naglący, bo w grę 
wchodzi nie tylko ratowanie doczesnego 
życia wielu ludzi od zagrożeń, zniszczenia 
i cierpienia z powodu życia w grzechu, ale 
także pomoc tym osobom w odnalezieniu 
drogi wiodącej do życia wiecznego w nie-
bie. 

W niedzielę 3 kwietnia mieliśmy niezłą frajdę...! Mogłam 
dzieciom z Opola Lubelskiego pokazać bliskie sercu miejsce, 
gdzie mieszkałam i pracowałam. Cieszyliśmy się wszyscy 
bardzo mocno z przeżycia w taki sposób tej pięknej, ciepłej 
niedzieli. 

Grupa teatralna „Przymierze” działa przy naszej parafii od 
mniej więcej października. W okresie Wielkiego Postu chcieli-
śmy wspólnie zastanowić się, co właściwie jest krzyżem w 
naszym życiu i jak – jako dzieci i dorośli – możemy spotykać 
się z cierpiącym Jezusem i przeżywać razem z Nim to nasze 
zmaganie, trud i cierpienie. Zazwyczaj oczekujemy pomocy, 
ale sami nie bardzo chcemy dostrzec cierpiących. Nasze usta, 
ręce, stopy są tylko nasze, a nie Jezusa. Spektakl „Chrystus 
połamany”, to nasz mały krok do Jezusa i do tych, którzy noszą 
w sobie Jego zranione Oblicze – twarze umęczonych dzieci, 
znieważanej kobiety, upokorzonego mężczyzny albo bezdom-
nego żebraka. 

Z radością przyjęliśmy zaproszenie ks. Proboszcza Stani-
sława Roga, którego w Opolu Lubelskim wszyscy pamiętają 
i darzą wielką życzliwością. Cieszymy się ogromnie z tego 
spotkania we wspólnocie św. Antoniego i z serca dziękujemy 
wszystkim Parafianom i Duszpasterzom za tak ciepłe przyję-
cie! 

To był niezapomniany dzień, pełen pięknych przeżyć dla 
całej naszej grupy, a przede wszystkim dla najmłodszych, 
którzy do domu powrócili z ogromną satysfakcją i szczęściem! 

S. Ewa Szymuś - Betanka 

SPEKTAKL 

TEATRALNY SPEKTAKL „CHRYSTUS POŁAMANY” 
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REKOLEKCJE  

PARAFIALNE NA WZÓR ŚWIĘTEJ RODZINY 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne gło-
sił w dniach 10-14 kwietnia 2011 ks. Józef 
Sobotka z Gręzówki. Słowu Bożemu towa-
rzyszyła dekoracja przy ambonce. Była to 
Ikona Świętej Rodziny oraz wizerunek do-
mu z napisem ΦΩΣ ZΩΗ (FOS ZOE – 
Światło Życie) wpisanym w krzyż wyrasta-
jący z dwóch złączonych obrączek. Jest to 
symbol Domowego Kościoła, gałęzi rodzin-
nej Ruchu Światło-Życie. Przed dekoracją 
stały trzy świece, które były zapalane po 
kolei od poniedziałku, aż do zakończenia 
rekolekcji w środę. 

Głównym tematem nauk głoszonych 
przez ks. Józefa była rodzina. W poniedzia-
łek analizowana była pierwsza rodzina 
mieszkająca w raju. W Bożym zamyśle mia-
ła być odbiciem Trójcy Przenajświętszej, 
której istotą jest doskonała miłość. Trzy Oso-
by Boskie  są ze sobą w dialogu harmonii i 
jedności – powiedział ks. Józef. – Trójoso-
bowy Bóg pragnął swoją miłość zmateriali-
zować, objawić na zewnątrz i dlatego posta-
nowił stworzyć człowieka na swój obraz i 
podobieństwo. W Księdze Rodzaju znajduje 
się opis stworzenia Adama, żyjącego w bli-
skości Boga i radującego się z pojawienia 
się Ewy. „Dwoje stało się jednym cia-
łem” (por. Rdz 2,24). Bóg udziela tej jedno-
ści, pierwszej wspólnoty. Udziela specjalne-
go błogosławieństwa z nakazem: „Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 2, 
28). Pierwsi rodzice w raju żyli w prawdzi-
wym szczęściu. Grzech pierworodny położył 
się cieniem na całą naturę ludzką. Jest w nas 
tęsknota za piękną miłością, pełną dialogu, 
zrozumienia i zaufania. Najczęściej pozosta-
je to w sferze marzeń, gdyż ponosimy skutki 
grzechu pierworodnego. Spowodował to 
szatan w postaci biblijnego węża działające-
go podstępnie wobec Ewy, wciągając ją w 
zgubny dialog. Doprowadziło to do zerwania 
pierwotnej jedności Adama i Ewy z Bogiem. 
Tylko postawa pokory i przyjęcia woli Bożej 
może bronić nas przed pokusą zajęcia miej-
sca Pana Boga i uciekania przed odpowie-
dzialnością za swoje grzechy. Największym 
grzechem współczesnego czasu jest brak 

wiary w istnienie szatana, który może 
ukrywać się nawet w bliskich osobach, 
Internecie i telewizji. Kaznodzieja prze-
strzegał, by nie budować szczęścia na 
czymś przemijającym w oderwaniu od 
Boga. Skażenie naszej natury jest przyczy-
ną siedmiu grzechów głównych. Pan Bóg 
nie pozostawia nas samych, bo już w raju 
zapowiada nową Ewę i nowego Adama 
oraz daje szansę wyjścia z niewoli grze-
chu. 

Trzeciego dnia rekolekcji tematem była 
rodzina z Nazaretu. Bóg tyle razy zawierał 
z człowiekiem przymierza, a człowiek za 
każdym razem je zrywał. Bóg postanowił 
posłać na świat swojego Syna, który przyj-
mując ciało od Maryi, jako prawdziwy 
Bóg i prawdziwy człowiek, dokonał aktu 
przebłagania Ojcu za grzechy człowieka. 
Dopiero to przymierze okaże się trwałym!  

Kaznodzieja podkreślił, że Rodzina z 
Nazaretu powinna być wzorem, jak należy 
rozwiązywać trudne sytuacje, tak by zaw-
sze triumfowały dobro i miłość. 

Już na początku, gdy małżonkowie, 
Maryja i Józef, jeszcze nie mieszkali ze 
sobą, a Maryja za sprawą Ducha Świętego 
stała się brzemienną, Józef wolał poświę-
cić swoje dobre imię, by swojej małżonki 
nie narazić na zniesławienie i w konse-
kwencji na ukamienowanie. 

Wpatrzeni w Świętą Rodzinę możemy 
uczyć się, jak porządkować wszystkie sfery 
naszego życia. Możemy uczyć się wypełnia-
nia swojego powołania – bycia ojcem i mat-
ką. Pomocą może być nauka Jana Pawła II, 
po którą powinniśmy sięgać. Bo może się tak 
stać, że zaradność w sferze materialnej nie 
pójdzie w parze z harmonią w sferze relacji 
małżeńskich. Również brak dialogu, wza-
jemnego zrozumienia, uporządkowania w 
sferze seksualnej, prowadzi do zamknięcia 
się na potrzeby drugiej osoby oraz zamknię-
cia się na życie. 

Rodzina nazaretańska była otwarta na 
dialog z Bogiem i dlatego mogła przyjąć 
Jego wolę i wymagające wiele ofiar przeży-
cia i doświadczenia. Tylko w łączności z 
Bogiem człowiek jest w stanie przyjąć wolę 
Bożą, która wymaga postawy wyrzeczenia i 
poświęcenia. Rekolekcjonista nawiązując do 
coraz bardziej powszechnych związków 
niesakramentalnych powiedział: Obecnie 
człowiek potrafi kwestionować podstawowe 
wartości i nie chce się wiązać z drugim czło-
wiekiem na całe życie, bo to jest za trudne i 
niewygodne. Jan Paweł II wiele dokumentów 
poświęcił rodzinie, tak bardzo na sercu leża-
ło mu dobro rodziny. Na Światowym Kon-
gresie Rodziny w Rzymie w 1994 r. pytał: 
Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? Wyja-
śniał jej istotę, cel, znaczenie, powołanie. 
Rodzina jest małym Kościołem Domowym. 
Kościół i rodzina wywodzą się z tych sa-
mych źródeł tj. z Boga Trójjedynego, nie-
skończonej tajemnicy wiary. Punktem odnie-
sienia powinna być wiara, bycie w dialogu z 
Bogiem, ciągłe stawianie sobie pytania: Co 
myśli o tym Bóg? Jaka jest wola Boża? 

Program charyzmatu sakramentu małżeń-
stwa opiera się na Piśmie św., które powinno 
być czytane w naszych rodzinach. Niezwykle 
istotna jest wspólna modlitwa małżonków, 
wspólne uzgadnianie spraw życiowych, wspól-
ne rekolekcje, systematyczny dialog małżeński 
i dialog rodzinny. Kaznodzieja powołując się 
na dane z psychologii rozwojowej, że funda-
menty osobowości człowieka kształtują się do 
szóstego roku życia, podkreślił, jak bardzo 
ważne jest nawiązywanie z dziećmi bliskich 
relacji i modlitwa razem z nimi od najmłod-
szych lat. Comiesięczny dialog małżeński po-
zwala uniknąć wielu niepotrzebnych spięć, 
nawarstwiania się niedomówień czy cichych 
dni. Małżonkowie mogą się umówić, że np. 
datę w każdym miesiącu ich dialogu będzie 
wyznaczał dzień ślubu ( np. ślub był drugiego 
września to drugiego każdego miesiąca). W 
tym dniu małżonkowie siadają przy stole, by 
najpierw wspólnie wypić herbatę lub kawę, z 
ulubionym ciastkiem. Potem stawiają na stole 
świecę, znak obecności Chrystusa, wspólnie 
się modlą i najpierw żona mówi o tym, co ją 
cieszy, co jej leży na sercu, co ją może dener-
wuje, jakie ma oczekiwania. Mąż w tym czasie 
jest świadkiem jej dialogu z Chrystusem. Po-
tem żona słucha tego, co mówi mąż do Pana 
Jezusa. Jest to postawa kochających się ludzi, 
którzy pragnąc szczęścia drugiej osoby, obie-
cują sobie w danym miesiącu zmianę dotych-
czasowego zachowania. Podobnie w dialogu 
rodzinnym ustalane są ważne kwestie dotyczą-
ce podejmowania decyzji (kto i jakie) i podzia-
łu zadań. Dzieci spostrzegają wówczas rodzi-
ców jako osoby odpowiedzialne, darzą ich 
szacunkiem, bo są dla nich autorytetem. 

Na zakończenie rekolekcji zostały odno-
wione przez obecne w kościele pary małżeń-
skie przyrzeczenia małżeńskie. Rekolekcjo-
nista klęcząc przed obrazem Świętej Rodzi-
ny zawierzył Jej opiece wszystkie rodziny 
naszej parafii. 

Dziękujemy ks. Józefowi Sobotce za nie-
strudzone głoszenie Słowa Bożego i życzy-
my wszelkich łask Bożych oraz zdrowia. 

EWA KAMIŃSKA 
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WIELKI CZWARTEK 

DŹWIGANIE 
KRZYŻA 

Jaka jest różnica 
między tymi, którzy 
dźwigają swój 
krzyż idąc za Jezu-
sem, a tymi, którzy 
o tym nawet nie 
myślą i nagle krzyż 
przychodzi na nich? 

(…) Jeśli cierpienia nie „przerobi się” (…) i 
nie pójdzie za Chrystusem, to takie cierpie-
nie jest tylko przekleństwem. Jest tylko wiel-
kim złem, które człowieka skłania do rozpa-
czy. Cierpienie zaakceptowane jest budul-
cem, który człowiek może przetworzyć na 
dobro. (…) 
 

WIARA 
Chrystus czyniąc cuda mówił: „Wiara cię 

uzdrowiła”. Czy wierzysz?”. (…) To jest coś 
koniecznego. Ktoś powie: „Ja nie wierzę”. 
Nie ma ludzi niewierzących. To raczej spo-
sób na własne uspokojenie. (…) Ale musisz 
wierzyć, że Bóg jest, albo wierzyć, że Go nie 
ma. (…) Bóg objawia się i w słowach Pisma 
Świętego, i w całym świecie, w twoim życiu 
i losie, we wszystkim. Tylko można założyć 
sobie klapki na oczy, uszy zatkać i śmiało 

powiedzieć: „Nie wierzę”. (…) Wiara jest 
konieczna, by wydobyć się z matni cier-
pienia, by nie upaść całkowicie pod cięża-
rem krzyża, ale podnieść się i pójść dalej 
swoją drogą. (…) 
 

ZASADA ŻYCIA 
W Wieczerniku na stole były może 

jakieś smakowitości, ale był też chleb i 
to wino zmieszane z wodą. Był napój i 
pokarm potrzebny na co dzień człowie-
kowi. Każdy to wie dzisiaj, i wtedy też 
to ludzie wiedzieli, że jeśli ktoś ma chleb 
i napój, (…) ma gwarancję, że przeżyje. 
(…) U Żydów ciało i krew, to był cały 
człowiek. (…) Dlatego Chrystus, wska-
zując na chleb i wino, mówił: „To jest 
moje Ciało, to jest moja Krew. Czyńcie 
to na moją pamiątkę”. Może niewiele 
dotarło wtedy do Apostołów. Ale pozo-
stało w nich. Po Męce i Zmartwychwsta-
niu wszystko sobie przypomnieli. (…) 
Chleb to realna zasada życia. Euchary-
stia spełnia to samo zadanie. To jest 
Chrystus. Jeśli nie ma Chrystusa, nie ma 
życia. (…) Zasadą życia jest obecność 
Chrystusa. (…) Trzeba pamiętać, że 
przyjmując Eucharystię bierze się coś, 
co jest Życiem. (…) 

KAPŁAŃSTWO 
POKORNA SŁUŻBA 

Kapłaństwo jest służbą, a najważniejszym seg-
mentem tej służby jest sprawowanie Eucharystii. 
Dzisiaj diakon, czy człowiek świecki, wiele może 
czynić w Kościele. (…) Ale nie może odprawić 
Mszy św. I nie może rozgrzeszyć. A jest to także 
ściśle związane z Eucharystią. Żeby żyć, musisz 
pozbyć się toksyn i musisz przyjąć Boga, który dał ci 
życie. Dlatego kapłaństwo jest misją, zadaniem. Jest, 
mówiąc po ludzku, ciężkim kawałkiem chleba. (…) 
Jeśli się coś udaje, to nie dzięki naszym zasługom, ale 
dlatego, że dał nam to Chrystus. Dlatego kapłan 
powinien być przede wszystkim pokorny wobec 
Boga. (…) I powinien powtarzać sobie codziennie, 
że to, co czyni jest całkowicie ponad jego siły, a robi 
to tylko dlatego, że wierzy i trwa przy Chrystusie, 
przy słowie, które głosi w imię Chrystusa i przy 
Eucharystii, którą szafuje na Jego wyraźny rozkaz. 
(…) Jeśli chcemy, aby kapłan, który jest człowie-
kiem słabym jak wszyscy, sprawował posługę po 
Bożemu, bądźmy z nim – modlitwą – bo modlitwa 
prowadzi do dobra nas i tych, w intencji których się 
modlimy. Dajmy coś kapłanowi, by mógł pójść za 
Chrystusem ze swoim krzyżem i pozostał Mu wier-
ny, a nam podawał Ciało i Krew Chrystusa – po-
karm, który daje życie. Życie łaski tutaj i życie w 
Bogu. 

Fragmenty homilii w Wielki Czwartek 

PASCHA 
Wspominamy (…) 

najpierw stworzenie 
świata i człowieka, 
jego dramat, co wię-
cej – tragedię, bo 
jego odejście od 
Boga. Ale także 
widzimy jak Bóg na 
różne sposoby pra-

gnie dotrzeć do zagubionego człowieka, jak 
bardzo pragnie wyzwolić go, być dla niego 
oparciem, nadzieją. Dobitnie o tym świadczą 
dzieje narodu wybranego. Bóg całkiem po 
ludzku zainteresował się ciężką dolą Izraelitów 
tak bardzo uciskanych przez Egipcjan. Zapra-
gnął ich uwolnić. Za pośrednictwem Mojżesza 
czynił wiele znaków i cudów , wśród których 
najbardziej spektakularnym stało się przejście 
suchą nogą przez Morze Czerwone. To cudow-
ne przejście legło u podstaw największego 
święta żydowskiego – Paschy, obchodzonego 
dla uczczenia wielkich dzieł Boga, dzięki któ-
rym naród wybrany wyprowadzony z ziemi 
egipskiej mógł posiąść Ziemię Obiecaną. 

 
PRZEJŚCIE ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA 

I w to święto Paschy Bóg jeszcze raz, 
tym razem o wiele mocniej, wkracza w dzieje 
już nie tylko w dzieje jednego narodu, ale całej 
ludzkości. Dokonuje nowego przejścia, nowej 
Paschy, przejścia ze śmierci do życia. To zmar-
twychwstały Chrystus przeciera ów nowy 

szlak. To On, który jest Drogą, Prawdą i 
Życiem, rzuca pomost pozwalający przejść 
przez morze zła, upokorzeń, cierpień, znie-
wolenia, przejść na drugi brzeg, skąd jaśnieje 
nowy blask światła, gdzie się objawia pełnia 
życia. 

 
SENS KRZYŻA CHRYSTUSA 

Jest jednak w liturgii [Wigilii Pas-
chalnej] coś więcej niż tylko spojrzenie na 
całość dziejów świata. Jest w niej ukryty 
klucz do zrozumienia sensu tych wydarzeń. 
Dzisiejsze obrzędy mówią, że wszystko w 
świecie posiada sens, że wszystko stanowi 
jakąś całość zamkniętą w Chrystusie. Krzyż 
Chrystusa jest klamrą spinającą niebo i zie-
mię. Takie jest znaczenie belki pionowej 
drzewa krzyża. Jest również klamrą spinającą 
dzieje ludzkości od początku aż po ich kres, 
od pierwszego człowieka do ostatniego. Taki 
jest sens rozpostartych ramion krzyża, który-
mi Chrystus obejmuje ludzkość i kieruje ją 
ku Ojcu. 

To w Chrystusie wszystko odnajduje 
swój sens, w nim odnajduje swój sens każdy 
bez wyjątku człowiek, czy to będzie co dopiero 
kształtujące się w łonie matki dziecko, czy w 
pełni sił dojrzały człowiek, czy wreszcie z tru-
dem chwytający oddech sędziwy już starzec. W 
Chrystusie staliśmy się nowym stworzeniem, 
które dokonało się sakramentalnie w momencie 
chrztu i musi zostać dopełnione w świadomym 
życiu chrześcijanina. 

ŁASKA CHRZTU 
Przejście ze starego, wyniszczającego 

sposobu życia w ciele do nowego życia w Duchu, 
zapoczątkowane zostało w chrzcie. Pełne trudu 
odrodzenie ma się dokonywać na co dzień. (…) 
Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą 
rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grze-
chu pierworodnego i wszystkich grzechów osobi-
stych, narodzenie do nowego życia, przez które 
człowiek staje się przybranym synem Ojca, człon-
kiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez 
fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włą-
czony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczest-
nikiem kapłaństwa Chrystusa. 

Zgromadziliśmy się dzisiaj wokół 
światła Chrystusa, aby jeszcze raz świadomie 
dokonać wyboru. By zrezygnować z praw rzą-
dzących światem, ukrytych w różnych formach 
władzy, egoizmu, chciwości, nienawiści zazdro-
ści i tego wszystkiego przy pomocy czego szatan 
włada tym światem. (…)Trzeba nam ten wybór 
wciąż ponawiać. Świat bowiem nie zrezygnuje z 
walki o człowieka, o każdego z nas. Trzeba wiel-
kiej czujności i wielkiej Bożej pomocy, by wy-
trwać przy Świetle, by nie dać się wciągnąć w 
ciemności tego świata. Wielki Piątek pokazał 
nam, jak wiele to świadectwo kosztuje, jak wiele 
Chrystus zapłacił, bo własną drogocenną krwią. 
Ale dziś wspominając zmartwychwstanie Chry-
stusa wiemy również, jak wielka jest nagroda dla 
tych, którzy wiernie trwają przy Nim do końca. 

 
Fragmenty homilii z Wigilii Paschalnej 

RAZEM Z CHRYSTUSEM 
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Modlitwa różań-
cowa pochodzi z 
nieba i do nieba jest 
kierowana. O Róża-
niec prosiła sama 
Matka Boża, kiedy 
ukazała się w Gie-
trzwałdzie dwóm 
polskim dziew-
c z y n k o m  –
trzynastoletniej 
Justynie Szafryń-
skiej i dwunastolet-
niej Barbarze Sa-
mulowskiej. Obie 
pochodziły z bied-
nych polskich ro-

dzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku w 
gwarze warmińskiej. Pierwszy raz ujrzała ją Justy-
na, która wracała właśnie z matką z egzaminu przed 
przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej. 
Następnego dnia „Jasną Panią” siedzącą na tronie z 
Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów nad klonem 
przed kościołem zobaczyła w czasie odmawiania 
Różańca także Barbara Samulowska. Na zapytanie 
dziewczynek: „Kto Ty Jesteś?”, odpowiedziała: 
„Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie 
Poczęta” Na pytanie: „Czego żądasz Matko Bo-
ża?”, padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście co-
dziennie odmawiali różaniec”. Dziewczynki pytały 
także: „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie 
oswobodzony?” „Czy osierocone parafie na połu-
dniowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów?”. 
W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli ludzie gorliwie 
będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prze-
śladowany, a osierocone parafie otrzymają kapła-
nów”. 

Matka Boża prosiła o szczerą, gorącą i nie-
ustanną modlitwę różańcową, wzywającą pomocy 
niebios – sercem ogarniającą serce – która przyczy-
ni się do odzyskania wolności przez Polskę, będąca 
wtedy pod zaborami Prus, Austrii i Rosji. 

Pod wpływem objawień Maryjnych o. Hono-
rat Koźmiński, kapucyn, przy współudziale Rozalii 
Szumskiej, późniejszej przełożonej generalnej, 
założył w 1878 roku Zgromadzenie Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Od po-
czątku zgromadzenie czuło się szczególnie wezwa-
ne do realizowania postulatów zawartych w orędziu 
gietrzwałdzkim. Streszczają się one w zachęcie do 
gorliwej modlitwy różańcowej, szerzeniu tej modli-
twy, zobowiązaniu sióstr do abstynencji od napo-
jów alkoholowych i w trosce o trzeźwość narodu. 
Od niedawna istnieje też przy zgromadzeniu wspól-
nota modlitwy „SOS - Odmawiajcie Różaniec”, 
której członkowie codzienną modlitwą różańcową 
wspierają nie tylko dotkniętych uzależnieniem, ale i 
tych, którzy służą sprawie trzeźwości. 

Matka Boża w szczególny sposób ukochała 
naród polski, dając nam wiernych Jej synów. 
Wśród nich był o. Maksymilian Kolbe, który oddał 
siebie i całą Ojczyznę Niepokalanej. Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej ogłosił rok 2011 Rokiem św. 
Maksymiliana Marii Kolbego „dla uczczenia życia 
i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapła-
na, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, auto-
rytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, 
wychowawcy, społecznika, a także obywatela świa-
ta, który w imię solidarności z drugim człowiekiem 
podjął cierpienie i oddał życie”. 

Ks. Kardynał August Hlond przepowiedział 
trudne czasy dla Polski, ale dodał, że Polska nie 

zwycięży bronią, lecz modlitwą, pokutą, miłością 
bliźniego, miłosierdziem i Różańcem. Polska ma 
stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia naro-
dów. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas 
Tysiąclecia, nieugięty obrońca Kościoła, wiary i 
prawdy, wszystko postawił na Maryję. S. Fausty-
na Kowalska usłyszała od samego Jezusa: Polskę 
szczególnie umiłowałem, z niej wyjdzie iskra, 
która przygotuje świat na ostateczne moje przyj-
ście. Tak zapowiedział papieża Polaka, którym 
został 16 października 1978 r. ks. Kardynał Karol 
Wojtyła, przyjmując imię Jan Paweł II. 

Dziękujmy za beatyfikację Jana Pawła II, 
który był wielkim propagatorem Różańca. 
"Kiedy modlimy się na różańcu. Maryja modli 
się razem z nami w naszych intencjach" – mówił. 
I dodawał: „Powtarzając dobrze znane i drogie 
sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i 
Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu 
tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wsta-
wiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej 
ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł 
bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć 
Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj 
codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. 
Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka 
także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebez-
pieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną 
więzią jedności i pokoju”. 

Czcicielem Różańca był bł. Ks. Jerzy Popie-
łuszko. Prymas Polski Józef Kowalczyk w homi-
lii wygłoszonej 19 października 2010 r. w Sank-
tuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy 
powiedział: „Ks. Jerzy Popiełuszko [stąd] wyru-
szył w swoją ostatnią drogę. To bowiem w tym 
kościele w dniu 19 października 1984 r. o godz. 
18.00 sprawował swoją ostatnią Mszę św.,    

ŻYWY RÓŻANIEC 

SERCEM OGARNĄĆ SERCE 
KAZIMIERA MATYS I TOMASZ KAMIŃSKI 

prowadził rozważania i odmawiał Różaniec. Wy-
powiedział tu publicznie swe ostatnie słowa. Nikt 
nie przypuszczał wtedy, że za chwilę zostanie upro-
wadzony i że zginie śmiercią męczeńską. 

Ks. Jerzy wołał owego pamiętnego dnia do 
Najświętszej Maryi Panny za tymi, których dręczą 
rany i bóle fizyczne; których tak często spotyka 
niepokój, rozterka i załamanie; którzy są upokorze-
ni, pozbawieni praw i godności ludzkiej; którzy 
dokładają wszelkich starań, aby w duchu Ewangelii 
odnowić oblicze tej ziemi – naszej polskiej ziemi; 
którzy w trudzie i znoju walczą o prawdę, sprawie-
dliwość, miłość, pokój i wolność w naszej Ojczyź-
nie. Wołał do Maryi, aby Ona ich wspierała i pod-
trzymywała na duchu, aby im użyczyła męstwa i 
wytrwałości, aby im okazała swą matczyną opiekę i 
podała pomocną dłoń. 

W swoich rozważaniach różańcowych Ks. 
Popiełuszko apelował o zachowanie godności każ-
dego człowieka, by móc powiększać dobro i zwy-
ciężać zło. To zaś pozwala człowiekowi pozostać 
wewnętrznie wolnym, pozostać sobą w każdej 
sytuacji życiowej – nawet w warunkach zewnętrz-
nego zniewolenia. Synowie Boga nie mogą być 
niewolnikami, bo synostwo Boże niesie w sobie 
dziedzictwo wolności”. 

Bł. Jerzy Popiełuszko został zamordowany 
przez pracowników Służby Bezpieczeństwa wal-
czącej z Kościołem. Ta walka z religią w naszej 
Ojczyźnie wcale się nie skończyła, przybrała tylko 
inne, bardziej zawoalowane formy – przede wszyst-
kim kpiny, ośmieszania, zawstydzania i pogardy dla 
ludzi wierzących. Najlepszą bronią w walce z prze-
ciwnikami Kościoła jest właśnie modlitwa różańco-
wa. Zachęcamy do wstępowania do naszej Rodziny 
Różańcowej. Modlitwa wspólnotowa jest zawsze 
bardziej skuteczna. 

Droga Krzyżowa przeszła ulicami osiedla 15 
kwietnia po Mszy św. wieczorowej. Prowadził ją 
ks. Łukasz Waś, a rozważania Błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki zatytułowane ”Zło do-
brem zwyciężaj” poszczególnych stacji czytali 
przedstawiciele grup parafialnych. 

*** 

Przez cały Wielki Tydzień modliliśmy się 
Liturgią Godzin, wczesnym rankiem Jutrznią z 
Godziną Czytań, a wieczorem Nieszporami. Mo-
dlitwę prowadzili poszczególni kapłani. W czasie 
modlitwy porannej ks. Mariusz Salach głosił 
krótkie rozważania. 

*** 

W Wielki Czwartek, 21 kwietnia, została odpra-
wiona Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Było kilka 
intencji dziękczynnych za dar Eucharystii i Ka-
płaństwa m.in. Rodziny Różańcowej. Dzieci i 
lektorzy złożyli życzenia Kapłanom i wręczyli 
kwiaty. 
Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław 
Róg. Homilię wygłosił gość, ks. prof. Zygmunt 
Zieliński (str.15). Ks. Proboszcz dokonał obrzędu 
umycia nóg 12 panom. Przedstawiciele Żywego 
Różańca złożyli dar ołtarza. Komunia Święta 
udzielana była pod dwiema postaciami. Pod ko-
niec Mszy św. główne zelatorki – p. Alfreda Tu-
druj i p. Urszula Swatowska przeczytały intencje 
modlitewne, w jakich został podjęty od marca do 
grudnia 2011 r. Nieustający Różaniec Święty w 
pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca przez 
48 osób. Ta piękna inicjatywa narodziła się w 
związku 25 –leciem powstania naszej parafii. 

W Wielki Piątek, 22 kwietnia, Droga Krzyżo-
wa w kościele była prowadzona z wykorzysta-
niem głębokich rozważań napisanych przez         
s. Noemi Zasadę, Betankę. Liturgię Wielkiego 
Piątku prowadził ks. Prof. Stanisław Fel , który 
wygłosił również homilię . W czasie Liturgii 
Męki Pańskiej Chór Cecyliański pod dyr. Małgo-
rzaty Świecy oraz soliści: ks. Łukasz Mudrak, 
Hubert Świeca i Paweł Jabłoniec wykonali Pasję 
według św. Jana. 

*** 

W Wielką Sobotę, 23 kwietnia, Liturgii Wigilii 
Paschalnej przewodniczył nasz ks. Artur Janczarek. 
Wygłosił on również homilię (str.15). Podczas Eu-
charystii zostały odnowione przyrzeczenia chrzciel-
ne. 

*** 

W Niedzielę Wielkanocną, 24 kwietnia, uro-
czysta procesja wokół kościoła poprzedziła Rezu-
rekcję. 
Homilię o radości Zmartwychwstania wygłosił 
nasz Rodak, ks. dr Tomasz Adamczyk. W czasie 
Rezurekcji śpiewał Chór Cecyliański.  

Tradycyjnie przybył ks. bp Artur Miziński, 
który odprawił Mszę św. o godz. 9.30 i wygłosił 
homilię (str. 4 i 5). 

*** 

Jak co roku Siostry Betanki przepięknie przy-
gotowały Ciemnicę i Grób Pana Jezusa. Pomy-
słodawczynią była s. Konstancja. 

Czuwanie nocne przy Grobie Pańskim w 
pierwszą noc prowadziła Rodzina Różańcowa, a 
w drugą młodzież. 

WYDARZENIA PARAFIALNE W SKRÓCIE 
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KOMPENDIUM 
KKK 100 POWSZECHNOŚĆ MACIERZYŃSTWA MARYI 

DIAKON PAWEŁ MOSKWIAK 

W jaki sposób, macierzyństwo Maryi 
jest powszechne? 

Maryja zrodziła Syna, Jezusa, ale w Nim 
Jej macierzyństwo duchowe rozciąga się na 

wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zba-
wić. Przez swoje posłuszeństwo stała się nową 
Ewą, Matką żyjących, która w macierzyńskiej 
miłości współdziała w ich zrodzeniu i wycho-

waniu w porządku łaski. Dziewica i Matka, 
Maryja jest figurą i najdoskonalszą realizacją 

Kościoła.  
Każdy w swoim życiu ma jakiś skarb. 

Jeden bardziej wartościowy, jeszcze inny 
mniej. Myślę, że jednym z takich najcenniej-
szych skarbów, jaki człowiek może posiadać tu 
na ziemi, jest jego matka. Jezus miał taki skarb. 
Dla Jezusa Maryja była największym skarbem 
jaki posiadał. To właśnie Ona była najdroższą 
mu osobą. 

Kiedy Jezus był przybity do krzyża, sytu-
acja miała miejsce już na Golgocie, przed samą 
śmiercią, powierzył Apostołowi Janowi to, co 
miał najcenniejszego, swoją Matkę Maryję. 
Wypowiedział On wtedy bardzo ważne słowa: 
„oto Matka Twoja”. Do Maryi zaś rzekł: „oto 
Syn Twój”. W historii zbawienia jest to mo-
ment, kiedy Jezus prostymi słowami wskazuje, 
że Maryja jest Matką każdego człowieka. Mało 
to, ogłosił to na forum publicznym. Jezus 
chciał wzbudzić w uczniach miłość i zaufanie 
do Maryi, prowadząc ich do uznania Jej za 
Matkę. Kościół w osobie św. Jana widzi 
wszystkich chrześcijan, każdego człowieka 
ochrzczonego. Od tego momentu, od tych 
słów, każdy człowiek, który wierzy w Jezusa 
ma prawo nazywać Maryję swoją Matką. Na-
leży dodać, że Maryja z miłości do swojego 
Syna, do Boga i wszystkich ludzi przyzwala na 
swoją matczyną miłość, przez co jest nie tylko 
Matką Zbawiciela, ale i Matką wszystkich 
ludzi. 

Dalej Ewangelia mówi nam, że „od tej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Nie ozna-
cza to jedynie miejsca zamieszkania Jana, 
choć na pierwszy rzut oka mogłoby tak nam 
się wydawać. Wyrażenie to ma jeszcze głęb-
szy sens. Ma ono nie tyle wymiar materialny, 
co duchowy. Wytwarza się między nimi 
nowa więź. Od tej chwili Maryja staje się 
jego Matką. Zabiera Ją do swojego domu, 
żeby uczyć się od Niej prawdziwej dojrzałej 
miłości, wewnętrznej gotowości do słucha-
nia, postawy pokory,  ofiarności. Bo to Ona 
jest Tą, która pierwsza „zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu”. To właśnie Ona, pełniąc swoje ma-
cierzyńskie posłannictwo, wychowuje i for-
muje po dziś dzień każdego z nas. 

Cofnijmy się nieco w historii, do mo-
mentu zwiastowania. Wtedy to Maryja po 
raz pierwszy  godząc się na macierzyństwo 
Boże, poczęła każdego z nas z Chrystusem. 
Jak to mamy rozumieć? Maryja zgadzając 
się na bycie matką Chrystusa, zgodziła się 
również być naszą Matką. 

Zgłębiając dalej życie Maryi, zauważyć 
można zatroskanie o ludzi. Między innymi 
wskazuje nam na to moment nawiedzenia 
swojej krewnej. Kiedy Maryja dowiedziała 
się o cudownym macierzyństwie Elżbiety, jej 
błogosławionym stanie, szybko pośpieszyła 
jej z pomocą nie zwracając uwagi na jakie-
kolwiek trudności.  

Kolejna sytuacja miała miejsce na weselu 
w Kanie Galilejskiej. Kiedy zabrakło wina, 
Maryja zwraca się do swojego Syna: „nie mają 
już wina”. Jezus na Jej prośbę dokonał cudu, 
przemienił wodę w wino. W taki sposób za-
uważamy, jak Maryja pomogła zakłopotanej 
rodzinie. Pismo Święte w wielu miejscach 
pokazuje nam Ją, jako tą, która z matczyną 
miłością troszczy się o każdego człowieka. 

Pismo Święte pokazuje nam jak dba o 
Apostołów, uczniów Jezusa. Po zmartwych-
wstaniu wspólnie z nimi trwa na modlitwie. 
Czeka z nimi na zesłanie Ducha Świętego. 
Maryja po dziś dzień troszczy się o Kościół.  

Ojcowie Kościoła również wypowia-
dają się na temat macierzyństwa Maryi 
porównując Ewę z Maryją, nazywając Ją 
drugą Ewą. Jak Ewa, matka całej ludzko-
ści, przez nieposłuszeństwo, niewierność, 
z zwłaszcza przez pychę, dała światu 
„Adama grzesznika”, sprawcę upadku 
całej ludzkości, tak Maryja poprzez swoje 
posłuszeństwo, wiarę, pokorę, przez swe 
dobrowolne przyzwolenie dała światu 
„nowego Adama”, sprawcę naszego odro-
dzenia, jednym słowem Jezusa. 

Człowiek, który chce spotkać Jezusa, ży-
wego Boga, doświadczyć Jego miłości w swo-
im życiu, może to uczynić przez Maryję. Bo to 
Ona została nam dana, abyśmy mogli nawią-
zać prawdziwą i osobistą relację z Jezusem. 
Swoim przykładem uczy każdego z nas wpa-
trywać się z miłością w Tego, który jako 
pierwszy nas umiłował.  

W odkrywaniu i kontemplacji macierzyń-
skiej miłości Maryi, nieocenioną pomocą jest 
dla nas modlitwa różańcowa.  

Na zakończenie chcę przytoczyć słowa 
Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży: 
Poprzez modlitwę i rozważanie tajemnic różań-
ca Maryja prowadzi ku swojemu Synowi. Nie 
wstydźcie się odmawiać różańca indywidual-
nie, gdy idziecie do szkoły, do pracy, na ulicy, 
(…) w grupach, w domach. Z pomocą tej mo-
dlitwy staniecie się mocni w wierze, niezłomni 
w miłości, radośni i wytrwali w nadziei. Z Ma-
ryją, Matką towarzyszyć będziecie Jezusowi w 
chwilach męki i śmierci. Z Nią, Panną Nadziei, 
przyjmiecie radosne orędzie paschalne i bez-
cenny dar Ducha. 

Na samym początku encykliki Papież przy-
pomina, że źródłem i treścią nauczania moralnego 
nie są jego poglądy, lecz depozyt wiary zawarty 
w Piśmie Świętym i żywej Tradycji apostolskiej. 
Papież zaś w łączności z kolegium biskupów „na 
tle omawianych problemów zamierza ukazać 
racje nauczania moralnego opartego na Piśmie 
Świętym i na żywej Tradycji apostolskiej”. 

W encyklice „Veritatis splendor” przypo-
mina, że zachodzi ścisły związek pomiędzy 
wiarą a moralnością. Znaczy to, że nie tylko 

sama wiara decyduje o „przynależności do 
Kościoła i jego wewnętrznej jedności, nato-
miast byłby do przyjęcia pluralizm opinii i 
sposobów postępowania, uzależnionych od 
indywidualnego osądu subiektywnego su-
mienia lub o złożoności uwarunkowań spo-
łeczno-kulturowych”. 

Tajemnicze, ale realne zjednoczenie 
Chrystusa Zbawiciela z każdym człowie-
kiem - a więc także z zatwardziałym grzesz-
nikiem, niechrześcijaninem, a nawet z tzw. 

wojującym ateistą - pozwala Janowi Pawłowi 
II bronić każdej ludzkiej osoby, w tym nienaro-
dzonej. W encyklice „Veritatis splendor”, 
gdzie zostały przypomniane podstawowe i 
nienaruszalne zasady moralne, papież pisze: 
„Chrystus nas odkupił! Znaczy, że obdarzył 
nas możliwością realizacji całej prawdy nasze-
go istnienia; że wyzwolił naszą wolność spod 
władzy pożądania”. 

Dlatego, według Jana Pawła II, Chrystus-
Zbawiciel, to jedyna nadzieja człowieka na 
odnowę moralną. A chrześcijaństwo to jedyna 
nadzieja na godny rozwój indywidualnego 
człowieka w cywilizacji globalnej świata. 

Odpowiedzialność za Kościół i wdzięcz-
ność wobec wielkiego Papieża-Polaka doma-
gają się od duchownych i wiernych zgłębiania 
pozostawionego papieskiego dziedzictwa. To 
nie pomniki i tablice pamiątkowe czynią ludzi 
lepszymi, lecz praktyczne wcielanie pozosta-
wionych treści do realiów codziennego życia. 
Kochać Jana Pawła II, to znać jego nauczanie. 

Z NAUCZANIA 
JANA PAWŁA II VERITATIS SPLENDOR 

KS. ŁUKASZ WAŚ 

Rozwiązanie wszelkich problemów, które pojawiają się na drodze życia rodzinnego, musi 
polegać na odwołaniu się do jednej, niezmiennej Prawdy, która została nam dana przez Boga, i 
jednego autorytetu, który ma moc wiązać sumienia, to jest Kościoła, który działa w imię tej wła-
śnie Prawdy. Autorytet pochodzący od Boga wiąże się w sposób zgodny z wewnętrzną naturą 
osoby ludzkiej i jej królewskiego wyposażenia - to jest wolności. W tym kontekście pojawia się 
poważna przeszkoda pochodząca także z prądów współczesnej kultury - jest to relatywizm, który 
zaprzecza istnieniu pewnej i absolutnej prawdy. Tymczasem, bez oparcia się o prawdę wola 
(wolność) nie może działać w sposób zgodny ze swą naturą; gdyż tylko prawda (prawda miłości 
przede wszystkim) porusza wolę od wewnątrz. Cenne uwagi na ten temat zawiera encyklika 
"Veritatis splendor" (Blask Prawdy), poświęcona podstawom moralności. 
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Niedziele i święta: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 (górny 
kościół – dorośli, dolny kościół - dzieci), 12:30, 
18:00 (dla młodzieży) 

Święta zniesione: 7:00, 9:30,16:30,18:00 

Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00, dodatkowo 
16:30 (pierwsze piątki miesiąca w roku 
szkolnym) 

Nabożeństwa okresowe: codziennie o 17:30. 
W pierwszą sobotę miesiąca oraz 16. dnia 
miesiąca — adoracja po Mszy św. wieczorowej 
zakończona o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy 
czwartek od godz. 15:00 do 18:00 

Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin. 

tel. 0-81 747 70 75 

Kancelaria otwarta w dni powszednie: 
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45 
W niedzielę po każdej Mszy św. udzielane są 
informacje i przyjmowane intencje Mszy św. 
Kiosk parafialny czynny od poniedziałku 
do soboty od 7.30 do 8.30 i od 17.00 do 
18.00 oraz po Mszy św. wieczorowej. 

W niedziele i święta od 17.00 do 18.00 i po 
każdej Mszy św. 

Katarzyna Kwietniewska  1926 

Jan Łysakowski   1926 

Wacław Szałkowski  1937 

Leszek Lejwoda   1946 

Maria Wilczek   1946 

Janina Krawczak   1949 

Czesław Mazur   1943 

Daniela Sobczak   1929 

Anna Lech    1920 

Bogusław Edmund   1937 

 

Nasz dar modlitwy: 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Chwała Ojcu, Wieczne odpoczywanie 

Głos św. Antoniego 
Miesięcznik parafii św. Antoniego w Lublinie, Adres: ul. Kasztanowa 1, 
20-245 Lublin; mail: antoniglos@gmail.com 
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy 
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg, ks. Mariusz Salach, ks. Łukasz Waś 
Stali współpracownicy: Kazimiera Flis, s. Konstancja Kubiak, Janina Swół, Roman 
Wołczyk 
Skład komputerowy własny. Druk Polihymnia 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów oraz 
zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów 

ODESZLI DO PANA INFORMACJE PARAFIALNE 

PAPIESKIE 
Ogólna: Aby osoby pracujące 
w środkach przekazu zawsze z 
szacunkiem odnosiły się do 
prawdy, solidarności i godności 
każdej osoby. 
Misyjna: Aby Pan pomógł Ko-
ściołowi w Chinach wytrwać 
w wierności Ewangelii i wzra-
staniu w jedności. 

II KRUCJATA MODLITWY 
W INTENCJI OJCZYZNY 

Za liderów życia politycznego 
i społecznego, aby w podejmo-
wanych decyzjach kierowali się 
dobrem naszej Ojczyzny.  

INTENCJE NA MAJ 

W związku z 70. rocznicą śmierci męczeńskiej św. 
Maksymiliana Kolbego Senat Rzeczpospolitej Polskiej 
ogłosił rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana. Z tej okazji 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 44 wzięły udział w 
Konkursie poświęconym osobie św. Maksymiliana Kol-
bego. Klasy I-III wykonywały prace plastyczne. Można 
je obejrzeć w dolnym kościele. Klasy IV-VI wzięły 
udział w Konkursie Wiedzy o św. Maksymilianie. Laure-
aci Konkursu Wiedzy, którzy zajęli pierwsze miejsce, 

wezmą udział w pielgrzymce do Niepokalanowa. Wręczenie nagród i dyplo-
mów miało miejsce w ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych - 13.04.2011 r. 

Wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursach serdecznie dziękuje-
my za trud włożony w wykonanie pięknych prac i za wiedzę o naszym polskim 
świętym, który potrafił oddać życie za obcego sobie więźnia. Osobom nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkur-
sach! 

S. Konstancja 
WYNIKI KONKURSU 

W kategorii klas I: 
I miejsce: Kamila Goral; II miejsce: Julia Karp; III miejsce: Błażej 
Młynarski 
W kategorii klas II: 
I miejsce: Mateusz Tarnas; II miejsce: Grzegorz Rogowski i Paulina Waliczek 
III miejsce: Zuzanna Dobrowolska i Angelika Lis 
Wyróżnienia: Artur Kidaj, Kamil Gajek, Julia Kalinowska i Weronika Młynar-
czyk. 
W kategorii klas III: 
I miejsce: Izabela Kotłowska; II miejsce: Dominika Oworuszko i Jakub Ryba 
III miejsce: Karol Mazurek i Justyna Zalewska 
Wyróżnienie: Mateusz Żuga i Luiza Gryzio. 
W kategorii klas IV-VI: 
I miejsce: Monika Rogowska, Monika Domań, Aleksandra Dąbrowska i Ur-
szula Drozd; II miejsce: Agata Mazurek, Dawid Cieszyński, Krzysztof Caban i 
Mateusz Pruchniak; III miejsce: Magdalena Próchnicka, Paulina Cebula, 
Agnieszka Sobota, Tomek Wójcik, Karolina Grodek, Patrycja Felisiak, Arka-
diusz Skurski, Gabriela Szalast. 

KONKURS O ŚW. MAKSYMILIANIE 

Przez cały maj codziennie w naszym kościele śpiewane są o 
godz. 6:30 Godzinki ku Czci NMP, a o godz. 17:30 odprawia-
ne są Nabożeństwa Majowe. 
 

I Komunia Św. odbędzie się 15 maja o godz. 11.00. 
 

W czasie Białego Tygodnia Litania Loretańska odmawiana 
będzie po Mszy św. o godzinie 18.00. 
 

17 maja młodzież przyjmie z rąk ks. bp. Józefa Wróbla sakra-
ment Bierzmowania na Mszy św. o godz. 18.00. 
 

29 maja dzieci z klas trzecich obchodzić będą rocznicę I Ko-
munii Świętej na Mszy św. o godz. 11.00. 

Już po raz dziesiąty 1 maja przy ul. Palmowej przed figurą Matki 
Bożej Fatimskiej została odprawiona Msza św. o Boże błogosławień-
stwo dla rodziny Państwa Marii i Ryszarda Gęców. W 1996 roku 
p. Ryszard za wstawiennictwem MB Fatimskiej odzyskał zdrowie. 

W tym roku Mszę św. odprawił ks. Artur Janczarek. Nawiązując do 
orędzia fatimskiego, poruszył w homilii problem dobrego przygotowa-
nia się do sakramentu pokuty. Po Mszy dokonał poświęcenia pól, a 
zgromadzeni odśpiewali Litanię Loretańską. 

OGŁOSZENIA MAJOWE 

MSZA ŚW. Z POŚWIĘCENIEM PÓL 



MAJ 2011 Nr 5/158 19  

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI OSIEDLA 
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WIELKI TYDZIEŃ - TRIDUUM PASCHALNE - REZUREKCJA 


