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Proszę Was, módlcie się za mnie

Papież Franciszek

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
1 września – 23 grudnia 2013

Wrzesień
1 września – niedziela, 74.
rocznica wybuchu II wojny
światowej.
Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny w latach 19391945 o godz. 18.30.
3 września – wtorek, liturgiczne wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, Papieża
i doktora Kościoła.
Imieniny proboszcza naszej parafii ks. dr. Grzegorza
Ostrowskiego. Msza św. imieninowa o godz. 8.00.

ŻYCZENIA IMIENINOWE
W dniu 3 września życzymy naszemu Księdzu Proboszczowi,
dr. Grzegorzowi Ostrowskiemu,
aby święty Grzegorz Wielki,
Papież i Doktor Kościoła, nieustannie patronował jego działaniom, aby wstawiał się do
naszego Pana Boga Wszechmogącego o wszelkie łaski w zdrowiu, w posłudze kapłańskiej
i głoszonym słowie oraz w życiu
duchowym i osobistym.

Redakcja i Parafianie

13 września – piątek, Adoracja
Parafialna.
14 września – sobota, Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Msze św. jak w dzień powszedni.

Październik
Nabożeństwo Różańcowe –
niedziela i dni powszednie
o godz. 17.45.
4 października – piątek, liturgiczne wspomnienie św.
Franciszka z Asyżu.
Imieniny Ojca Świętego Franciszka. Msza św. w intencji
Jego Świątobliwości o godz.
18.30.
7 października – poniedziałek, Święto Matki Bożej Różańcowej.
Msze św. jak w dzień powszedni.
13 października – 28 Niedziela
Zwykła, XIII Dzień Papieski.
Po Mszy św. o godz. 14.00
Adoracja Parafialna.
Msza św. w intencjach Dnia
Papieskiego o godz. 10.00.
20 października – niedziela,
Uroczystość św. Jana Kantego, Patrona naszej parafii.

PODZIĘKOWANIE
dla drogiego Księdza Piotra
Pawła Laskowskiego za
wieloletnią owocną współpracę w redakcji naszej parafialnej gazety „Parafia
na Sadach” i prowadzenie
ciekawego cyklu autorskiego
„Boże Miejsca” wraz z serdecznymi życzeniami wszelkich Łask Bożych w posłudze kapłańskiej w nowej
parafii w Lesznie.
Redakcja

ODPUST PARAFIALNY

9 września – poniedziałek, 26.
rocznica śmierci ks. Teofila Boguckiego, pierwszego
proboszcza naszej parafii.
Msza św. za jego duszę o godz.
8.00.
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22 października – wtorek, liturgiczne wspomnienie bł.
Jana Pawła II, Papieża.
26 października – sobota,
100-lecie śmierci bł. Matki
Celiny Borzęckiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstanek.
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1 listopada – piątek,
Uroczystość Wszystkich Świętych.
Po Mszy św. o godz.
18.30 procesja żałobna i modlitwy za zmarłych (wypominki).
2 listopada – sobota, Dzień Zaduszny.
Wspomnienie
wszystkich Wiernych
Zmarłych.
Po Mszy św. o godz.
9.00 i 18.30 procesja
żałobna i wypominki.
Od 1 do 8 listopada
włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za dusze
w czyśćcu cierpiące
(1 raz dziennie).
11 listopada – poniedziałek, Narodowe Święto
Niepodległości (1918).
Msza św. za Ojczyznę o godz.18.30.
13 listopada – środa, Adoracja Parafialna.
24 listopada – 34 Niedziela Zwykła, Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

© PeJo/Fotolia.com

Listopad

Grudzień
1 grudnia – 1 Niedziela
Adwentu.
Roraty – Msza św. ku czci
Matki Bożej codziennie
o godz.6.30 z wyjątkiem
niedziel i uroczystości.
9 grudnia – poniedziałek,
liturgiczna Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
13 grudnia – piątek, Adoracja Parafialna.
15 – 18 grudnia – Rekolekcje Adwentowe.
Opracowała
S.M. Bernarda Konieczna CR

Z Buenos Aires do Watykanu

Franciszek naszych czasów
Nasz wielki Rodak Jan Paweł II „papież z dalekiego
kraju”, podczas konsystorza
w 2001 roku, promował Jorge
Mario Bergoglio na kardynała
i przydzielił mu kościół tytularny św. Roberta Bellarmina w Rzymie. Bergoglio, jako
biskup i kardynał oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Argentyny
uczestniczył w synodach biskupów, a w kwietniu
2005 r. wziął udział w konklawe, które wybrało
papieżem Josepha Ratzingera – Benedykta XVI.
Minęło 8 lat i… w dniu 13 marca 2013 r. konklawe wybrało jezuitę, arcybiskupa Buenos Aires,
Papieżem, który w pierwszych słowach – jakby
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nawiązując do słów Jana Pawła II – powiedział,
że kardynałowie natchnieni Duchem Świętym,
znów zaskoczyli świat i wybrali „papieża z końca
świata”.
I przyjął imię Franciszek, co dla wielu było jeszcze jednym zaskoczeniem, bowiem nie było dotąd
papieża o tym imieniu. Ale od którego Świętego
przyjął to imię? Pytano, czy chodzi o św. Franciszka Ksawerego – wielkiego misjonarza jezuitów, czy
o św. Franciszka Salezego – doktora Kościoła? Papież osobiście wyjaśnił światu, że Patronem jego
został św. Franciszek z Asyżu.
W 2006 roku (PnS nr 7) szczegółowo opisałam
niezwykłe życie tego Świętego, a papież Franciszek
wyjaśnił, dlaczego wybrał właśnie jego imię: „Franciszek był ubogi, był człowiekiem pełnym dobra
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i pokoju, kochał i troszczył się o to, co Bóg stworzył… Św. Franciszek otrzymał od Boga polecenie
odbudowania Kościoła”.
Obecnie uważa się w świecie katolickim, że
właśnie takie zadanie Bóg powierzył Franciszkowi
naszych czasów. Ojciec Święty jest człowiekiem
skromnym. Już na początku swojego pontyfikatu
zaskakiwał i obalał schematy: ceremoniarzowi liturgii papieskich powiedział, że wystarczą tylko białe
szaty i nie potrzeba aksamitnej pelerynki obszywanej białym futerkiem z gronostajów; nie włożył złotego krzyża przeznaczonego dla Biskupów Rzymu
i na białą sutannę ubrał swój stary żelazny krzyż biskupi; pozostał w swych dawnych czarnych butach,
zrezygnował z pięknej limuzyny i do Domu św.
Marty, gdzie mieszkał podczas konklawe, pojechał
autokarem wraz z innymi kardynałami; kolację spożywał pośród kardynałów, żartował z nimi i wyraził
nadzieję, że „Bóg wybaczy wam to, iż wybraliście
mnie na papieża”. Na pielgrzymkę do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie pojechał samochodem
watykańskiej ochrony uznając, że limuzyna nie jest
mu potrzebna.
Już pierwsze przemówienia i homilie Ojca Świętego Franciszka urzekają prostotą i spontanicznością. Raczej nie korzysta z przygotowanych tekstów, stara się mówić od serca i nawiązywać bliską
relację z wielotysięcznymi tłumami. Przede wszystkim wskazuje na Osobę Jezusa, „który jest fundamentem i sercem Kościoła, jedynym Zbawicielem
całego człowieka”.
Nasz nowy Papież jest Świadkiem Ewangelii.
Nawołuje, aby wierzący w Chrystusa niestrudzenie kroczyli przez życie razem z Bogiem, na Bogu
wytrwale budowali Kościół i odważnie wyznawali
Boga słowem i czynem. Podkreśla, że „ta droga jest
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drogą krzyża, który trzeba podjąć i cierpliwie nieść.
Kiedy porzucamy krzyż, nie jesteśmy uczniami
Pana. Nie możemy ulegać pesymizmowi i zniechęceniu. Jest przecież Duch Święty, który prowadzi
Kościół i daje odwagę, aby odważnie głosić Ewangelię całemu światu.”
I jeszcze jedno zaskoczenie. Ojciec Święty Franciszek postanowił zachować swój herb. Znajduje
się właśnie w nagłówku tego artykułu. W herbie, na
niebieskiej tarczy umieszczony jest symbol zakonu
jezuitów – to jaśniejące słońce z literami IHS; nad
literą H wznosi się krzyż, a poniżej są trzy czarne
gwoździe. Na dole tarczy jest gwiazda i kwiat narodowy. Gwiazda to Najświętsza Maryja Panna,
a kwiat narodowy to św. Józef. Papież Franciszek,
wskazując na swój herb zwraca się także do nas:
„Proszę was, módlcie się za mnie”. A w pierwszych
słowach, skierowanych do świata w dniu wyboru,
witając „Bracia i siostry, dobry wieczór” prosił także:
„Zawsze módlmy się za siebie – jedni za drugich.
Módlmy się za cały świat, aby istniało w nim wielkie
braterstwo.”
Przez całe swoje życie modlił się, nawoływał
do modlitwy i jej uczył. Jako „biskup ubogich” odwiedzał biednych, chorych i opuszczonych. Poznał
nędzę slumsów Buenos Aires i tragedię chorych na
AIDS mieszkańców hospicjów. Tam jest Jego argentyński Kościół, który zna go jako człowieka pokornego i skromnego, dobrego pasterza, troszczącego się o swoje owce.
Wierzę, że tak już zostanie
z przesłaniem dla Kościoła na
całym świecie.
Barbara Kowalczyk
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Msze prymicyjne w naszym kościele
Żniwo wkoło wielkie, robotników mało,
Wezwij Panie z ludu sługi dla Twej chwały.
Wszystkie lądy proszą, poślij nam kapłanów.
Weź ich spośród ludu, by służyli Panu.
(fragment pieśni ze śpiewnika pielgrzymkowego)

W dniu 26 maja br. przypadała Uroczystość Trójcy Świętej i w tym dniu w naszej parafii Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Aleksander Michalak. Przez ostatni rok był u nas
na praktyce diakońskiej, a dzień wcześniej w Archikatedrze
warszawskiej św. Jana Chrzciciela przyjął, razem z innymi
20 diakonami, święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza.
W kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Świata
na Ochocie, rozwijał swoją wiarę, uczył się ministrantury
i wyjeżdżał na rekolekcje oazowe. Decyzję o poświęceniu
życia Panu Bogu podjął kiedy był na studiach politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je, by podjąć następne w Wyższym Seminarium Duchownym. Pracę
magisterską pisał o zakonie kamedułów. We Mszy św. prymicyjnej uczestniczyli, oprócz rodziny księdza Aleksandra
i wiernych, również koledzy – diakoni z Seminarium. Homilię wygłosił ks. Tomasz Tytus Zdeb, także kolega. Uroczystym błogosławieństwem przez nałożenie rąk na głowę
ks. Aleksander pobłogosławił swoją rodzinę – mamę i braci, księży i siostry oraz wszystkich wiernych. Pani Elżbieta Buniewicz w imieniu wszystkich wspólnot parafialnych
złożyła mu życzenia, a ks. proboszcz Grzegorz Ostrowski
życzył mu między innymi, aby często bolały go ręce od podawania wiernym Eucharystii. My również życzymy księdzu Aleksandrowi, żeby Jego kapłańska droga była zawsze
prosta i żeby wzorem swoich ulubionych Świętych: Ojca
Pio, Jana Bosko i bł. Karola de Foucauld dostąpił wiecznego szczęścia w niebie.
Kilka dni później, 1 czerwca br., w naszym kościele miała miejsce następna Msza św. prymicyjna, którą sprawował
ks. Łukasz Urbanek, odbywający u nas praktykę akolicką
dwa lata temu. Ksiądz Łukasz przyjął święcenia kapłańskie
w Archikatedrze razem z księdzem Aleksandrem. Pochodzi
z Ustki, z parafii pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza. Już po maturze zdecydował się wstąpić do Seminarium,
zostawiając swoje inne plany, rodziców, brata, co w swoich
życzeniach dla Księdza podkreśliła nasza główna zelatorka
pani Elżbieta. Ksiądz Łukasz również wszystkich pobłogosławił i dziękował tym, którzy modlitwą i ofiarnym sercem
wspierali go w drodze do kapłaństwa. Życzymy mu, żeby
patronka jego parafii, w której będzie posługiwał, św. Faustyna, i bł. Jan Paweł II, którego darzy wielką czcią, pomagali
mu w tej drodze, aby stała się ona drogą do świętości.
Grażyna Tierentiew
foto: Grażyna Tierentiew, Bożena Miazga
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Spotkania z papieżem Franciszkiem w Roku Wiary
Ksiądz Jorge Mario Bergoglio, jako członek Towarzystwa Jezusowego, był opiekunem Wspólnoty
Życia Chrześcijańskiego w Argentynie, współpracował z ruchem Komunia i Wyzwolenie oraz innymi
stowarzyszeniami. Już jako papież Franciszek jedno
z pierwszych spotkań odbył w dniu 5 maja 2013 r.
z przedstawicielami bractw kościelnych.
Wygłaszaną w trakcie Mszy św. homilię rozpoczął
od nawiązania do Roku Wiary, który jest okazją do sprawowania Eucharystii z bractwami, będącymi instytucją
tradycyjną, w ostatnich czasach ponownie odkrytą.
Papież zaznaczył, że przynależność do stowarzyszeń
jest dodatkową wartością, którą biskupi w Ameryce Łacińskiej określają jako „przestrzeń spotkania z Jezusem
Chrystusem”. A że centrum naszej wiary jest właśnie
relacja z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, słowa Franciszka, skierowane do zgromadzonych przedstawicieli
bractw, są ważne dla każdego katolika.
Ojciec Święty podkreśli, że istotą działania każdego powinno być: „miłować Boga, być uczniem Chrystusa żyjąc Ewangelią”. Duch Święty pomaga nam
przyjąć Ewangelię w sercu i kierować się nią w życiu.
Do tego istotnego elementu, zwanego przez Benedykta XVI ewangeliczność, Franciszek dodał dwa
kolejne. Kościelność czyli poczucie przynależności
do Kościoła i aktywny udział w życiu wspólnoty, niezależnie od tego, jaka duchowość czy forma zaangażowania jest nam najbliższa. „Kochajcie Kościół!
Dajcie się jemu prowadzić! W parafiach, diecezjach
bądźcie prawdziwymi płucami wiary i życia chrześcijańskiego.” Ważna jest też misyjność czyli podtrzymywanie żywej relacji między wiarą a kulturą narodu. Jej oznakami może być udział w pielgrzymkach,
procesjach czy innych nabożeństwach oraz publiczne okazywanie czci znakom religijnym. „Niech wasze inicjatywy będą »pomostami«, drogami prowadzącymi do Chrystusa, aby z Nim iść.”
Kolejną Mszę św. z przedstawicielami 130 ruchów,
stowarzyszeń, wspólnot i związków kościelnych celebrował papież Franciszek 19 maja 2013 r., w dniu
Zesłania Ducha Świętego. Za Jego dzieło uznał jedność w różnorodności charyzmatów, reprezentowanych przez zgromadzonych – piękno jedności i piękno wiary. W homilii, której hasłem było: „Duch Święty
wnosi w życie Kościoła nowość, harmonię i posyła
w świat”, wyjaśnił znaczenie tych trzech aspektów
działania Ducha Świętego, kontynuując niejako katechezę z dnia 5 maja.
Nowość, a więc nieznane, może napawać lękiem.
Taki lęk czuli zapewne apostołowie, kiedy usłyszeli
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szum i zobaczyli języki ognia poprzedzające zesłanie Ducha Świętego. Jednak napełnieni nim, poczuli wielką moc i zaczęli mówić o dziełach Bożych
wszystkimi językami. Wcześniejsze przykłady z historii zbawienia pokazują podobne sytuacje, w których ludzie poszli w nieznane za głosem Boga (Noe
zbudował arkę, wypłynął na głębię i ocalił wiele
stworzeń; Abraham opuścił dom i wyruszył do Ziemi Obiecanej; Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu).
Odważyli się, zaufali Bogu, a On otworzył przed nimi
nowe horyzonty. My też nie powinniśmy ograniczać
się do własnego wyobrażenia Boga, lecz poszukiwać
i odkrywać Go ciągle na nowo. „Nowość, jaką wnosi Bóg do naszego życia jest tym, co naprawdę nas
realizuje, to, co nam daje prawdziwą radość, prawdziwą pogodę ducha, gdyż Bóg nas miłuje i pragnie
jedynie naszego dobra.”
Jedność przynoszona przez Ducha Świętego,
to nie bezbarwna jednolitość, ale wspaniała harmonia, bardziej doskonała niż brzmienie orkiestry
symfonicznej. Duch Święty sprawia, że pluralizm
i różnorodność, widoczne w charyzmatach organizacji i ruchów, nie są przyczyną podziałów czy
odrębności. On łączy je we wspólnocie Kościoła
i umożliwia jej wielostronny rozwój. Jeśli kierujemy
się jednolitymi zasadami i Słowem Bożym, wszystkie drogi prowadzą do wspólnego celu – do Boga.
Jeśli jednak wykraczamy poza naukę Kościoła
i wspólnotę kościelną, obieramy niepewną, niebezpieczną drogę. Kościelność bowiem jest podstawową cechą chrześcijan, wspólnie przyjmujących
Chrystusa, podążających do niego i wzajemnie się
umacniających.
Ucząc przeżywania odmienności, Duch Święty ratuje przed niebezpieczeństwem Kościoła zamkniętego. Pozwala wejść w tajemnicę Boga, a jednocześnie
otworzyć się na zewnątrz, głosić Ewangelię i świadczyć ją życiem. Jest duszą misji, pobudza do wyjścia
i przekazywania radości wiary. Trudno ją zatrzymać
tylko dla siebie, dla swojej grupy, kiedy wiadomo, jak
wiele ona znaczy i jak wiele może uczynić dobrego.
Zdarzenie sprzed dwóch tysięcy lat trwa nadal.
Duch Święty przynosi nam swoje dary, o co Kościół
wznosi nieustające modlitwy: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich
ogień Twojej miłości”.
Anna Laszuk
na podstawie materiałów
Katolickiej Agencji Informacyjnej
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Twoje poparcie może zadecydować o sukcesie
inicjatywy „Jeden z nas”

Celem inicjatywy, prezentowanej w PnS nr 31,
jest prawne zakazanie finansowania przez Unię Europejską działań niszczących ludzkie embriony oraz
badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych.
Aby inicjatywa była skuteczna, musi ją poprzeć
przynajmniej milion obywateli UE pochodzących
z co najmniej 7 krajów członkowskich. Do końca
maja br. zebrano około 480 tysięcy głosów poparcia,
wymagane minimum osiągnęło 5 krajów: Polska,
Włochy, Węgry, Austria i Słowacja a bliskie jego osiągnięcia są Hiszpania, Litwa i Holandia.
Jeśli do końca 31 października br. wymagane warunki zostaną spełnione, Komisja Europejska będzie
zobowiązana zorganizować wysłuchanie publiczne, w czasie którego liderzy inicjatywy będą mogli
przedstawić swoje argumenty. Następnie KE będzie
mogła przekazać sprawę do Parlamentu Europejskiego, gdzie odbędzie się głosowanie nad postulowaną przez inicjatywę zmianą prawa.
Warto i należy poprzeć tę inicjatywę, ponieważ:
− im większe poparcie uzyska inicjatywa, tym większa będzie szansa sukcesu,
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− może ona doprowadzić do zmian w prawie finansowym UE i w konsekwencji przyczynić się do
ocalenia setek tysięcy nienarodzonych dzieci,
− stwarza szansę na ustanowienie, obowiązującego na terenie Unii, standardu etycznego dotyczącego poszanowania godności każdego człowieka, bez względu na wiek czy stopień rozwoju,
− może spowodować polityczną zmianę i przyczynić się do poszanowania zdania wyrażanego
przez obywateli UE,
− może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcia
dokonywane przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka, szczególnie w sprawach bioetycznych, których wiele czeka na rozpatrzenie,
− sukces inicjatywy przyczyni się do powstania silnego ogólnoeuropejskiego ruchu pro-life,
− w przypadku znacznego poparcia inicjatywy,
politycy uświadomią sobie, że kwestie związane
z „prawem do życia” mają bardzo duże znaczenie
dla wielu obywateli UE i ich głos należy brać pod
uwagę.
Inicjatywa „Jeden z nas” wpisuje się w nauczanie Kościoła katolickiego na temat poszanowania
życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Na początku lutego br. poparł ją papież Benedykt
XVI, 6 marca br. poparł Episkopat Polski, dając
temu wyraz w komunikacie z Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, 12 maja br. poparł
Ojciec Święty Franciszek, zachęcając wiernych do
głosowania za inicjatywą. Daje nam to dodatkową
satysfakcję, że głosując za inicjatywą opowiadamy
się po stronie prawd i wartości głoszonych przez
Kościół.
Inicjatywę może i powinien poprzeć każdy, kto
ma ukończone 18 lat. Można to uczynić na stronie
internetowej www.jedenznas.eu lub wpisując
swoje dane na specjalnie przygotowanych formularzach papierowych. Konieczna jest znajomość
i podanie numeru pesel oraz danych: imię i nazwisko, adres, obywatelstwo, a na formularzu papierowym data i podpis. Głosować można do
końca 31 października br. ale nie należy czekać do ostatniego momentu. W naszej parafii
zbieranie poparcia na formularzach papierowych planowane jest przez parafialną Akcję
Katolicką na początek września.
Marek Kowalski
w tekście wykorzystano informacje i plakat ze strony
www.jedenznas.eu
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Pielgrzymka do Lublina
Pogłębianie i ożywienie wiary może się dokonywać na wiele sposobów, jednym z nich jest pielgrzymowanie. Wspólnota Różańca Świętego, która na co
dzień opasuje świat modlitwą, zanoszoną do Boga
przez pośrednictwo Maryi, tym razem spotkała się na
pielgrzymce, by do modlitwy dołączyć trud pielgrzymi, czasem cierpienie i ból. W Roku Wiary wyruszyliśmy na kolejną pielgrzymkę z nowym opiekunem
duchowym – ks. proboszczem Grzegorzem Ostrowskim. Udaliśmy się do Lublina, jednego z najstarszych
miast, bogatego w kościoły. Mieliśmy okazję poznać
kilka świątyń oraz ich historię, wędrując śladem ważnych wydarzeń historycznych.
Papież Benedykt XVI mówił w jednym z kazań, że
„Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak
jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić
ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię
życia”. Nasz ks. Proboszcz poprowadził nas, abyśmy
w innym miejscu, pokonując trudy, modlili się na paciorkach różańca. Drogę do Lublina wypełniła zatem
modlitwa i śpiew pieśni ku czci Serca Jezusowego
i Maryi. Ks. Proboszcz zachęcił do wzbudzenia własnych intencji modlitewnych, abyśmy w autokarze,
który na czas podróży stał się Kaplicą, byli wspólnotą
modlitwy wiernej i dziękczynnej.
Po przybyciu udaliśmy się najpierw do Archikatedry św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela na Mszę
św., którą przed obrazem Matki Bożej Płaczącej
w intencji pielgrzymów i ich rodzin odprawił ks. Proboszcz. Płacząca Matka – obraz namalowany przez
prof. B. Rutkowskiego z Częstochowy w 1927 r. na
prośbę bpa Mariana Fulmana. 3 lipca 1949 r. miały
tu miejsce wydarzenia określane jako cud lubelski –
na obrazie Matki Bożej pojawiły się krwawe łzy, które zostały zebrane i umieszczone
w jednym z kamieni w koronie
Maryi. Łączono je
z trudną sytuacją
narodu, Kościoła
i wiary zagrożonej
przez
ateizację.
Biskupi pisali, że
liczne pielgrzymki,
nawrócenia, spowiedzi i uzdrowienia są cudownym
znakiem działania
Ks. Proboszcz przed obrazem
Bożej Opatrzności.
MB Płaczącej
8

Ołtarz w kościele Św. Ducha

Kościół zbudowano na ziemiach należących do
Andrzeja Tęczyńskiego, który sprowadził do Lublina
jezuitów. Budowę rozpoczęto w 1586 r. wg projektów
J. M. Bernardoniego i J. Bricca w stylu barokowym.
W 1752 r. kościół został odbudowany po pożarze,
a wnętrze świątyni pokryto iluzjonistycznymi freskami, których wykonawcą był J. Meier. Kiedy w 1805 r.
utworzono diecezję lubelską, dawny kościół jezuitów
stał się siedzibą biskupa i dzięki temu doczekał się
odbudowy ze zniszczeń z okresu zaborów. W 1821 r.
Antonio Corazzi zaprojektował nową fasadę w stylu
klasycystycznym. Po kolejnych zniszczeniach z okresu
II wojny światowej, rozpoczęto odbudowę z inicjatywy ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. 25 marca 1992 r. świątynię podniesiono do
rangi archikatedry bullą papieża Jana Pawła II.
W prezbiterium znajduje się XVII-wieczny ołtarz wykonany z czarnej gruszy libańskiej, w którym
umieszczono złocone rzeźby świętych i barokowe
obrazy: Ostatnia Wieczerza i Uczta Heroda. Znajduje
się tu też cudowny Krzyż Trybunalski, wiszący kiedyś
w sali Trybunału Koronnego, przy którym, według
ludowych podań, Chrystus zapłakał nad krzywdą
ludzką. Obejrzeliśmy też akustyczną zakrystię oraz
skarbiec katedry, gdzie wystawione są cenne zbiory przedmiotów liturgicznych. Później zeszliśmy do
krypty, gdzie przez wieki chowani byli biskupi lubelscy, ostatnio abp Józef Życiński (1948-2011). Odmówiliśmy w ciszy modlitwę w ich intencji.
Następną świątynią, którą zwiedzaliśmy i gdzie
modliliśmy się, był kościół rektoralny pw. Św. Ducha.
W miejscu, gdzie obecnie się znajduje, w 1342 r. istniał
drewniany szpital z niewielką kaplicą, pełniący również
funkcję schroniska. Po pożarze, w 1421 r. wybudowano nowy gotycki kościół. Był on wielokrotnie niszczony pożarami; rozbudowywany w stylu renesansowym
i barokowym, zachował jednak gotyckie elementy. Do
cennego wyposażenia świątyni należy obraz Matki
Boskiej Dobrej Rady, na którym w 1642 r. ukazały się
krwawe łzy Maryi, co zinterpretowano jako zapowiedź
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nieszczęść Rzeczypospolitej. Od tego czasu obraz stał
się celem pielgrzymów, a niektórzy z nich doznawali
tu łask, jak Marysieńka Sobieska czy Piotr Skarga.
Z kościoła wyruszyliśmy ulicą Krakowskie Przedmieście na Plac Litewski, gdzie znajduje się pomnik
Unii Lubelskiej, wystawiony na miejscu dawnego
obozowiska Litwinów – uczestników sejmu unijnego
w 1569 r. Na cokole widnieje para postaci podających
sobie dłonie – symbolizujących Polskę i Litwę. Na Placu Litewskim mieści się też pomnik Konstytucji 3 Maja
z 1916 r., płyta grobu Nieznanego Żołnierza i pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Unia Lubelska była jednym z największych dokonań politycznych dynastii Jagiellonów, a w celu
jej upamiętnienia wyznaczono turystyczny Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, prowadzący ze Wzgórza
Zamkowego, Starym Miastem do Śródmieścia, przez
miejsca, które były świadkami wydarzeń rodzącej się
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niektóre z tych
miejsc widzieliśmy podczas zwiedzania Lublina.
Na trasie naszego pielgrzymowania ujrzeliśmy kolejny kościół – pw. św. Piotra i Pawła wraz z klasztorem
OO. Kapucynów. Budowle zostały wzniesione w XVIII
w. w stylu barokowym, jako typowy dla kapucynów
zespół sakralny. Kapucyni, sprowadzeni do Polski
przez Jana III Sobieskiego w 1681 r., do Lublina przybyli
w 1724 r. i pozostawali tu do kasaty zakonu w 1864 r.,
następnie powrócili w 1919 r. Ich kościół jest miejscem
szczególnego kultu św. Ojca Pio i błogosławionych
Męczenników kapucyńskich II wojny światowej: Fidelisa Chojnackiego, Symforiana Duckiego, Aniceta Koplińskiego, Henryka Krzysztofika i Floriana Stępniaka.
Następnie udaliśmy się do kościoła i klasztoru
zakonu sióstr św. Brygidy Szwedzkiej pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej. Ufundował go Władysław
Jagiełło po zwycięskiej bitwie nad Krzyżakami pod
Grunwaldem, jako wotum dziękczynne. Jest to jeden
z najcenniejszych zabytków gotyku, a zachowane
fragmenty malowideł stanowią ważne świadectwo
kultury artystycznej Lublina za Jagiellonów. Kościół
ten od 1918 r. jest własnością zakonu sióstr urszulanek. Wyruszyliśmy stąd na Stare Miasto przez Bramę
Krakowską, której sylwetka jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem zabytkowym i architektonicznym
symbolem Lublina. W średniowieczu należała do
kompleksu murów obronnych, które otaczały Stare
Miasto, a pierwsze jej zręby powstały w 1342 r.
Ostatnim kościołem, który podziwialiśmy, była Bazylika pw. św. Stanisława i klasztor dominikanów na Starym Mieście, w którym odbyło się nabożeństwo dziękczynne po zawarciu Unii Lubelskiej, z udziałem króla
Zygmunta Augusta i dostojników polskich i litewskich.
Ufundował go w 1342 r. król Kazimierz Wielki. ObecP ar afia
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ny kształt świątynia otrzymała
po przebudowie
w końcu XVI wieku. Otacza ją jedenaście kaplic, m.in.
kaplica Firlejów,
w której do momentu kradzieży
w 1991 r. przechowywana była jedna z największych
na świecie relikwii
Drzewa
Krzyża
Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego Świętego, która
przy wędrowała
do Lublina ze wschodu ok. 1420 r. Dzięki relikwiom
świątynia stała się celem pielgrzymek, a w XVI wieku
należała do największych polskich sanktuariów.
Cząstka Drzewa Krzyża Świętego była przyczyną
wielu cudownych wydarzeń – za największe uważane jest ocalenie miasta w 1649 r. przed najazdem
Bohdana Chmielnickiego. Klasztor dominikanów
posiada też dwa inne zabytki związane z kultem
relikwii: tzw. wielką monstrancję oraz pacyfikał (relikwiarz w kształcie krzyża podawany wiernym do
ucałowania) z małą cząstką Drzewa Świętego ofiarowaną dominikanom przez Holendrów.
Z Bazyliki Dominikańskiej poszliśmy przez Bramę
Grodzką na Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się Zamek Lubelski, siedziba królów polskich i miejsce różnych wydarzeń historycznych, m.in. sejmu Unii Lubelskiej. Ze średniowiecznego zamku, wybudowanego
za króla Kazimierza Wielkiego, została jedynie Kaplica
Św. Trójcy i wieża zamkowa. Obecny, w stylu neogotyckim, wybudowany został w XIX w. z przeznaczeniem na więzienie. Znajduje się tu Muzeum Lubelskie.
Niestety, nie udało nam się go zwiedzić z powodu
braku czasu, co jest stałym mankamentem naszych
pielgrzymek. Czekała nas podróż powrotna.
Jesteśmy wdzięczni naszym organizatorom: Elżbiecie Buniewicz i Annie Dołoszyńskiej za ich trud
w przygotowaniu pielgrzymki i umożliwienie zobaczenia, choć w małym stopniu, tego pięknego miasta.
Wdzięczni również jesteśmy naszemu ks. proboszczowi Grzegorzowi Ostrowskiemu, że mimo rozlicznych
obowiązków przewodniczył nam w modlitwie i śpiewie na lubelskim szlaku, a dzięki jego poczuciu humoru pielgrzymka upłynęła w radosnej atmosferze.
Foto: Grażyna Tierentiew
Tekst: Maria Koziarska i Grażyna Tierentiew na podstawie:
1. D. Szewczyk-Prokurat, Archikatedra Lubelska, Lublin 2009
2. Lublin-Przewodnik, Lublin 2012
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„Czy Bóg istnieje?”
Przez całe życie poszukiwał odpowiedzi na to pytanie i … znalazł ją.

Najwybitniejszy myśliciel średniowiecza
Święty Tomasz z Akwinu
Paryż, wiek XIII. Najdojrzalszy kształt myśli św. Tomasza
znajdujemy w Summa theologiae, głównym dziele, będącym
spójnym ujęciem całości zagadnień teologii. Tomasz pracował
nad nim siedem lat (1266-1273).
W grudniu 1273 r. niespodziewanie przerwał pracę nad trzecią
częścią tego dzieła. Powróciwszy do swojej celi po Mszy świętej, na pytania swoich przyjaciół
odpowiedział: „W porównaniu
z tym, co zobaczyłem, wszystko
co napisałem wydaje mi się niby
plewy”. A na podstawie „wszystkiego co zobaczył”, w swoich
wykładach, pismach i w swoim
wielkim cytowanym tu dziele,
Tomasz podaje argumenty za
istnieniem Boga oraz przeciw
i próbuje odpowiedzieć na pięć
sposobów (dróg). Opierają się
one na pierwszym źródle ruchu,
pierwszej przyczynie sprawczej, celowości wszelkiego bytu
i wszelkich działań.
W poszukiwaniu pierwszej
przyczyny sprawczej lub pierwszego źródła ruchu Tomasz
stwierdza niemożliwość zdążania do nieskończoności. Zadaje
zasadnicze pytanie, dlaczego cokolwiek istnieje? Tym, co „pierwsze”, jest owa moc, która w ogóle
umożliwia istnienie całego świata i stworzenia. W swoim głównym dziele napisał tak: „Istnienie
Boga można udowodnić na pięciu drogach”. Pierwsza i bardziej
przejrzysta wychodzi ze zjawiska
ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie za pomocą zmysłów. Ale wszystko, co się
porusza, zostało pobudzone do
ruchu przez coś innego… W sze10

regu tych czynników powodujących ruch czy zmianę nie można
iść do nieskończoności, bo wówczas nie byłoby pierwszej przyczyny ruchu…
„Tak więc trzeba przyjąć istnienie pierwszego źródła ruchu
czy zmian, będącego bytem nie
poruszalnym przez cokolwiek
innego, czyli bezwzględnie niezmiennym”.
Podstawowym rysem tego
naturalnego poznania Boga
jest „analogia istnienia”. Tomasz podsumowuje tę myśl,
porównując Boga do architekta,
który uporządkował wszystko
z mądrością wedle miary, liczby
i wagi.
Święty Tomasz z Akwinu widział także wiarę i rozum jako
jedność, wzajemnie się potwierdzającą. Objawienie i porządek przyrody nie mogą być ze
sobą sprzeczne, spotykają się
bowiem w tej samej prawdzie.
Łaska wiary wręcz domaga się
przyrodzonego rozumu. Nie
przekreśla go ona, aby go następnie zastąpić, ale jest jego
uzupełnieniem.
Kim właściwie był św. Tomasz
z Akwinu?
Urodził się w 1225 r. jako
syn hrabiego Akwinu Landulfa,
na zamku Roccasecca między
Rzymem a Neapolem. Właśnie
w Neapolu odbył ogólne studia podstawowe. Tam, w 1243
r. wbrew woli swojej rodziny,
wstąpił do zakonu braci kaznodziejów. Po studiach w Paryżu
i Kolonii u Alberta Wielkiego
podjął w 1252 r. nauczanie w Paryżu, w dominikańskim ośrodku

studiów. Jego zadaniem było
objaśnianie Biblii i wygłaszanie
wykładów na podstawie najczęściej używanego podręcznika dogmatyki Sentencji Piotra
Lombarda.
Jednak
najwybitniejszym
nauczycielem Tomasza z Akwinu był wyżej wspomniany Albert Wielki, pierwszy Niemiec,
który w Paryżu został profesorem teologii. To właśnie on pisał
komentarze do Sentencji Piotra
Lombarda i zapoznał Tomasza
z filozofią Arystotelesa. Był to
czas powstających uniwersytetów i rozkwitu teologii. Działalność zakonów żebrzących na
tych uniwersytetach i udostępnienie myśli greckiego filozofa
Arystotelesa umożliwiły szczytowy rozwój scholastyki, będącej uwieńczeniem średniowiecznej kultury duchowej.
W takiej atmosferze rozkwitu
teologii Tomasz z Akwinu poszukiwał dróg do Boga.
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Rok 1257 był niezwykle ważny w życiu
Tomasza. Został wtedy przyjęty, razem
ze św. Bonawenturą, wielkim teologiem
franciszkańskim, do korporacji uniwersytetu w Paryżu, na którym nauczał od
1259 r. i w latach 1269-1272. W międzyczasie działał w Rzymie w szkołach dominikanów. Już wtedy właśnie pracował
nad swoim wielkim dziełem Summa theologiae. W 1272 r. został powołany do
Neapolu, a dwa lata później umarł 7 marca 1274 r. w opactwie cystersów Fossanova k. Neapolu, w drodze na sobór
powszechny do Lyonu. Papież Jan XXII
kanonizował go w 1323 r., a Pius V nadał
mu w 1576 r. godność doktora Kościoła.
Św. Tomasz z Akwinu żył i pracował
w epoce średniowiecza. Choć od tej pory
upłynęło już prawie 800 lat, to do obecnych czasów jego połączenie teologii
z filozofią jest klasycznym wyrazem ducha uniwersalnego.
Od jego imienia kierunek filozoficzny
nazwano tomizmem.
Zachęcam naszych Czytelników, cierpliwych i niekiedy wątpiących, w najtrudniejszych chwilach swojego życia
także poszukujących Boga, aby sięgnęli
po cytowane tu źródła – choć dla wielu
trudne, ale warto!
Barbara Kowalczyk
Na podstawie:
1. Kronika chrześcijaństwa, oprac. B. Beier, E. Gela
i in., Warszawa 1998.
2. J. Piper, Tomasz z Akwinu, Kraków 1966.
3. G.K. Chesterton, Święty Tomasz z Akwinu,
Warszawa 1976.
4. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Wykłady w Laskach, Kraków 1983.

Modlitwa
św. Tomasza z Akwinu
Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeje
i pewnego dnia będę stary.
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat
i przy każdej okazji.
Odbierz mi chęć prostowania każdemu
jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym lecz nie ponurym;
uczynnym, lecz nie narzucającym się.
Szkoda mi nie spożytkować wszelkich zasobów
mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz,
że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia
w szczegóły i dodaj mi skrzydeł bym w lot
przechodził do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań
i cierpień w miarę, jak ich przybywa, a chęć ich
wyliczania staje się z upływem lat coraz większa.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami
o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość
do wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę
o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność,
gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne
z cudzymi.
Użycz mi chwalebnego poczucia,
że czasem mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi
z nich doprawdy trudno wytrzymać.
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy
w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych
zalet w ludziach.
Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym …
Amen

Modlitwa ta znajduje się
przy grobie św. Tomasza w Tuluzie
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Maria Natanson, Grażyna Tierentiew.
Prowadzenie strony internetowej i grafika komputerowa: Arkadiusz Kubowicz,
Opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Grzegorz Ostrowski
Wydawca: Wydawnictwo Bonum, ul. Staszica 27/19, 05-400 Otwock
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Z kroniki parafialnej

W drugiej połowie marca br. przeprowadzono
w naszej Parafii akcję deklarowania 1% podatku na
cele organizacji charytatywnych. Jej organizatorem
i wykonawcą była parafialna Akcja Katolicka. Celem
akcji było zachęcenie naszych Parafian do wskazywania w deklaracjach podatkowych PIT wybranej
organizacji charytatywnej, której chcieli przekazać
1% należnego podatku. Nie wiąże się to dla składającego deklarację z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponieważ podatek i tak jest uiszczany. Wskazanie organizacji charytatywnej powoduje, że jego
część zostanie, zgodnie z wolą podatnika, przekazana na konto organizacji, która wykorzysta je na
niesienie pomocy bliźnim znajdującym się w potrzebie. W przeciwnym razie kwota ta wpłynie do
budżetu i zostanie wykorzystana zgodnie z wolą
polityków, a nie podatnika. Wskazanie organizacji charytatywnej wymaga pewnej aktywności ze
strony podatnika, wybrania organizacji zasługującej na zaufanie, a w przypadku emerytów – często
specjalnie w tym celu wypełnienia deklaracji PIT.
Wysiłek ten wynagradza jednak szczytny cel, jakim
jest niesienie bliźniemu pomocy w potrzebie. Wysokość przekazanej kwoty nie jest najważniejsza.
Istotny jest jak najszerszy udział podatników w deklarowaniu 1%, powodujący, że z niewielkich kwot
indywidualnych mogą się zebrać znaczne środki na
ważne cele.
W ramach akcji zorganizowano dyżur w domu
parafialnym. W trakcie dyżuru organizatorzy pomagali zainteresowanym Parafianom wypełnić deklarację podatkową PIT, a czasem udzielali pomocy
w rozwikłaniu zawiłych sytuacji podatkowych. Aby

maksymalnie odciążyć Parafian, na ich życzenie
wypełnione deklaracje organizatorzy dostarczyli
do Urzędu Skarbowego.
Mimo, że akcja nie zakończyła się tak dużym
zainteresowaniem Parafian, na jakie liczyli organizatorzy, zachęcamy do jej kontynuowania w przyszłości, a naszych Parafian do jak najliczniejszego
wspierania cennej inicjatywy.
Tekst i zdjęcia z dyżuru: Marek Kowalski

JEZU UFAM TOBIE
Koronka do Bożego Miłosierdzia
na ulicach miast świata
Jak co roku od sześciu już lat, w sobotę 28 września 2013 r. o godzinie
15.00 na ulicach miast świata odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia
Bożego. Rok temu modliliśmy się na ulicy przed naszym kościołem, pod
przewodnictwem ks. Proboszcza Grzegorza Ostrowskiego. Krótką relację
zamieściliśmy w PnS nr 30. Liczymy, że w tym roku spotkamy się znowu
a wspólne odmawianie Koronki w tym dniu stanie się trwałym zwyczajem
naszych Parafian.
Marek Kowalski
12
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W 35. rocznicę wyboru POLAKA na PAPIEŻA 1978-2013

Myśli Jana Pawła II
Rozważanie Jego słów, zachowywanie Jego nauki, która prowadzi
nas ku Bogu, jest naszym polskim i chrześcijańskim obowiązkiem.
Pragniemy przypomnieć słowa, które Ojciec Święty skierował do nas
przed śmiercią: „SZUKAŁEM WAS, TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE I ZA
TO WAM DZIĘKUJĘ”.
To wydanie naszej parafialnej gazety obejmuje okres czterech miesięcy, a na każdy z nich wybraliśmy, naszym zdaniem, niezwykle cenne przesłania, zawarte w homiliach i wygłaszane przez ponad 26 lat pontyfikatu
Błogosławionego naszego Wielkiego Rodaka.
Na wrzesień
Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom
zmieniającej się mody, która
narzuca styl życia niezgodny
z chrześcijańskimi ideałami, nie
pozwólcie się mamić złudzeniom
konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie
sprawcie Mu zawodu, bo w ten
sposób wy sami spotkalibyście
się z zawodem. Z mocą, którą
obdarza nas Chrystus, mówcie
wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczynić każdego człowieka
swoim synem.
Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża,
nie pozwólcie, aby Imię Boże
było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy
rodzinnym.
Dziękujemy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił
do szkół, urzędów publicznych,
szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy,
i gdzie są nasze korzenie. Niech
przypomina nam o miłości Boga
do człowieka, która w krzyżu
znalazła swój najgłębszy wyraz.
Nauczanie szkolne jest jednym z aspektów edukacji, ale nie
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może stać się aspektem jedynym.
Wszystkie aspekty wychowania
muszą być coraz bardziej zintegrowane. Dzięki jedności procesu wychowawczego osobowość
i życie młodego człowieka stają
się coraz bardziej spójne. Wszyscy – rodzice, nauczyciele, wychowawcy, grupy duszpasterskie
– powinni zaangażować się we
wspólną pracę na rzecz edukacji
młodzieży. Powinni też pamiętać,
że to, czego nauczają, musi być
poparte świadectwem ich życia.

Krzyż wyrasta z ziemi, jakby zapuszcza korzenie w ludzkiej złości. Ale jest wzniesiony w górę,
ku niebu, jakby palcem wskazywał na dobroć Bożą. Krzyż Chrystusowy jest zwycięstwem nad
złem, porażką śmierci, przekazaniem życia, przywracaniem nadziei i zwiastowania światła.

Na październik
Październik jest miesiącem
maryjnym, miesiącem Różańca.
Ta prosta i głęboka modlitwa,
chętnie odmawiana indywidualnie i w gronie rodziny, była niegdyś bardzo popularna wśród
chrześcijańskiego ludu. Byłoby
bardzo dobrze, gdyby i dziś została na nowo odkryta i doceniona, zwłaszcza w rodzinach. Modlitwa ta pomaga rozważać życie
Chrystusa i tajemnice zbawienia;
dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju.
Na krzyżu spotyka się ludzka
nędza i miłosierdzie Boga. Adoracja tego nieskończonego miłosierdzia jest jedyną drogą dla
człowieka, aby się otworzyć na
tajemnicę objawioną przez krzyż.

Na listopad
Modlitwa za zmarłych jest
ważną powinnością, bowiem
nawet jeśli odeszli w łasce
i w przyjaźni z Bogiem, być może
potrzebują jeszcze ostatniego
oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. Pamięć o ich duszach
wyraża się na różne sposoby,
m.in. przez nawiedzenie cmentarzy. Przebywanie w tych świętych miejscach sprzyja refleksji
nad sensem życia ziemskiego
i zarazem stanowi okazję, by ożywić nadzieję na wieczną szczęśliwość w raju.
Kościół jest miejscem pamięci,
jest zarazem miejscem nadziei:
wiernie przechowuje przeszłość
i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę
doczesną, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy
13

wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień
w tajemnicy Świętych Obcowania, każdy bowiem
kościół ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo
wiele z nich jest poświęconych Matce Bożej.
Na grudzień
Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa,
który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność,
że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Jest
zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei,
która przenika nasze najgłębsze doświadczenia
osobiste i wspólnotowe.

Nowo narodzone Dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki Maryi i Józefa zawierzone
ich miłości, jest całym bogactwem świata. Ono jest
dla nas wszystkim! W tym Dziecięciu – Synu, który
został nam dany – znajdujemy wytchnienie dla naszych dusz i prawdziwy chleb, który nigdy się nie
kończy – Chleb Eucharystyczny, zapowiedziany już
przez samą nazwę tego miasta: Beth-lehem, „dom
chleba”. Bóg jest ukryty w Dziecku; Bóstwo jest
ukryte w Chlebie Życia.
* * *
Nie ustawajmy w modlitwach o szybką kanonizację Wielkiego Polaka – Papieża.
Redakcja

qqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqq
Hymn pochodzi z lat trzydziestych XX w. i śpiewany był na melodię „Boże coś Polskę”.
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Informacje dla Parafian
Księża w Parafii św. Jana Kantego
ks. dr Grzegorz Ostrowski – proboszcz
ks. prałat dr Antoni Dębkowski – rezydent
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki – rezydent
ks. Michał Płoszajski – rezydent
ks. Michał Miecznik – wikariusz
ks. Dariusz Kuczyński – wikariusz, przybył z Parafii św. Anny w Warszawie Wilanowie
ks. Krzysztof Łuniewski – wikariusz, neoprezbiter, wyświęcony 25 maja 2013 r.
Księdza Dariusza i Księdza Krzysztofa bardzo serdecznie witamy w naszej Parafii i życzymy wszelkich Łask Bożych w posłudze kapłańskiej u św. Jana Kantego.
Z naszej parafii odeszli w 2013 roku
ks. Piotr Paweł Laskowski jest proboszczem Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie k. Błonia
ks. Robert Rasiński jest wikariuszem w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie na Tamce
ks. Andrzej Tokarski jest w Parafii Św. Trójcy w Warszawie na Solcu
Księdzu Robertowi Rasińskiemu dziękujemy za współpracę z naszą redakcją „Parafii na Sadach” i życzymy pomyślności w nowej posłudze. Księdzu Andrzejowi życzymy również pomyślnej realizacji zamierzonych planów.

Redakcja i Parafianie

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH
Schola dzieci i młodzieży 		
Chór Parafialny 		
Akcja Katolicka 		
		
Wspólnota Różańcowa 		
Krąg Biblijny 		
Legion Maryi 		
Grupa Pomocników Legionu Maryi 		
Opiekunki Chorych 		
Katecheza Przedszkolaków 		
Kancelaria Parafialna 		
tel. 22 663 34 67		
Biblioteka Parafialna 		
Czytelnia Czasopism Religijnych 		
Wypożyczalnia Filmów 		
Poradnictwo Rodzinne 		
Redakcja „Parafii na Sadach” 		
Grupa ministrantów młodszych 		
		
Grupa ministrantów z gimnazjum		
i liceum 		
Grupa dorosłej służby liturgicznej
Nasza Parafia w Internecie:
		
Nasza gazeta w Internecie:
		
P ar afia

na

S ad ac h

nr

32

w każdą niedzielę o godz. 10.30
w każdy poniedziałek o godz. 19.00
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
Msza św. o godz. 18.30 i spotkanie o godz. 19.00
w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 17.15
w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.00
w każdy wtorek o godz. 19.00
w drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00 w domu parafialnym
w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00
w każdy wtorek o godz. 17.00
poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 9.00-11.00
i 16.00 – 17.30
wtorki 16.00 – 18.00
czwartki 17.00 – 18.30, niedziele 10.00 – 13.00
czwartki 17.00 – 18.30, niedziele 10.00 – 13.00
środy 18.00 – 20.00
piątki od godz. 17.00
piątki godz. 17.30, drugi i czwarty – kl. IV-VI,
pierwszy i trzeci – kl. I-III
drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 19.15
drugi piątek miesiąca godz. 19.15
www.jankanty.warszawa.pl
www.yako.waw.pl
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Codzienne czytania
Lectio Divina 1.09 – 24.12.2013
NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1.09
Oz 5,1-6,11

2.09
Oz 7,1-16

3.09
Oz 8,1-9.9

4.09
Oz 9,10-10,15

5.09
Oz 11,1-11

6.09
Oz 12,1-15

7.09
Oz 13,1-15

8.09
Oz 14,1-10

9.09
Jl 1,1-20

10.09
Jl 2,1-11

11.09
Jl 2,12-20

12.09
Jl 2,21-3,2

13.09
Jl 3,3-4,21

14.09
Am 1,1-15

15.09
Am 2,1-16

16.09
Am 3,1-15

17.09
Am 4,1-13

18.09
Am 5,1-20

19.09
Am 5,21-6,14

20.09
Am 7,1–17

21.09
Am 8,1-14

22.09
Am 9,1-15

34.09
Ab 1-21

24.09
Jon 1,1-16

25.09
Jon 2,1-3,10

26.09
Jon 4,1-11

27.09
Mi 1,1-16

28.09
Mi 2,1-13

29.09
Mi 3,1-12

30.09
Mi 4,1-14

1.10
Mi 5,1-14

2.10
Mi 6,1-16

3.10
Mi 7,1-20

4.10
Na 1,1-14

5.10
Na 2,1-14

6.10
Na 3,1-19

7.10
Ha 1,1-17

8.10
Ha 2,1-20

9.10
Ha 3,1-19

10.10
So 1,1-18

11.10
So 2,1-15

12.10
So 3,1-20

13.10
Ag 1,1-15

14.10
Ag 2,1-20

15.10
Za 1,1-17

16.10
Za 2,1-17

17.10
Za 3,1-10

18.10
Za 4,1-14

19.10
Za 5,1-6,15

20.10
Za 7,1-8,23

21.10
Za 9,1-17

22.10
Za 10,1-12

23.10
Za 11,1-17

24.10
Za 12,1-13,9

25.10
Za 14,1-21

26.10
Ml 1,1-2,9

27.10
Ml 2,10-3,5

28.10
Ml 3,6-24

29.10
Ps 1

30.10
Ps 2

31.10
Ps 3

1.11
Ps 4

2.11
Ps 5

3.11
Ps 6

4.11
Ps 7

5.11
Ps 8

6.11
Ps 9

7.11
Ps 10

8.11
Ps 11

9.11
Ps 12

10.11
Ps 13

11.11
Ps 14

12.11
Ps 15

13.11
Ps 16

14.11
Ps 17

15.11
Ps 18,1-25

16.11
Ps 18,26-51

17.11
Ps 19

18.11
Ps 20

19.11
Ps 21

20.11
Ps 22

21.11
Ps 23

22.11
Ps 24

23.11
Ps 25

24.11
Ps 26

25.11
Ps 27

26.11
Ps 28

27.11
Ps 29

28.11
Ps 30

29.11
Ps 31

30.11
Ps 32

1.12
Ps 33

2.12
Ps 34

3.12
Ps 35

4.12
Ps 36

5.12
Ps 37

6.12
Ps 38

7.12
Ps 39

8.12
Ps 40

9.12
Ps 41

10.12
Ps 42

11.12
Ps 43

12.12
Ps 44

13.12
Ps 45

14.12
Ps 46

15.12
Ps 47

16.12
Ps 48

17.12
Ps 49

18.12
Ps 50

19.12
Ps 51

20.12
Ps 52

21.12
Ps 53

22.12
Ps 54

23.12
Ps 55

24.12
Ps 56

25.12
Ps 57

26.12
Ps 58

27.12
Ps 59

28.12
Ps 60

Oznaczenia:
Oz – Księga Ozeasza, Jl – Księga Joela, Am – Księga Amosa, Ab – Księga Abdiasza, Jon – Księga Jonasza, Mi – Księga
Micheasza, Na – Księga Nahuma, Ha – Księga Habakuka, So – Księga Sofoniasza, Ag – Księga Aggeusza, Za – Księga
Zachariasza, Ml – Księga Malachiasza, Ps – Psalmy.
1,1-10 oznacza: rozdział 1, werset od 1 do 10.
1,1-2,3 oznacza: od rozdziału 1, werset 1 do rozdziału 2, werset 3.
Wybór czytań: ks. dr Grzegorz Wolski
Opracowanie tabeli: Marek Kowalski
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Rok
Wiary
w
rysunkach
dzieci
Małgosia Wiśniewska, kl. II b

Jakub Janecki, kl. II d

Prace wykonały
dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 267
na Sadach Żoliborskich
pod kierunkiem
ks. Michała Miecznika

Karolina Zaim, kl II. a
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Kościół a demokracja
Papież Benedykt XVI rozwinął oryginalną doktrynę
dotyczącą wartości, Kościoła, życia publicznego, życia
politycznego, demokratycznego państwa prawa oraz
relacji między nimi. Stanowi to znaczący wkład Benedykta XVI w rozwój nauczania społecznego Kościoła. Jego doktryna sprowadza się do trzech kroków.
Po pierwsze, Kościół jest promotorem wartości. Po
drugie, działalność Kościoła jest niepolityczna, gdyż
skoncentrowana na promocji wartości, ale w swoich
skutkach prowadzi do politycznych rozstrzygnięć. Po
trzecie, Kościół wypełnia „korekcyjną” rolę wobec publicznego i politycznego rozumu, niewrażliwego na
wartości, współcześnie często zsekularyzowanego.
Kościół promotorem wartości
Właściwie odczytując myśl papieża należy uznać,
że współczesną kwestią społeczną są uniwersalne
wartości, w szczególności moralne. Wartości te dzisiaj
są zagrożone. Kościół w dialogu z innymi kościołami
i chrześcijańskimi wspólnotami kościelnymi, z innymi
religiami oraz ludźmi dobrej woli powinien podejmować działania przeciwstawiające się degradacji wartości w życiu osobowym, publicznym i politycznym.
Wartości wiążą się z prawem naturalnym. Za wyraz
prawa naturalnego można uznać uniwersalne wartości kulturowe i moralne. Papież wymienia prawdę,
piękno i dobro. Dodaje zaraz wolność, ale ze względu na liczne związane z nią nieporozumienia mówi
o prawdziwej wolności, wolności poszukującej celu,
poszukującej prawdy, prawdziwego dobra, pokoju
i dobrobytu. Zawężając pole wartości do wartości
moralnych, które mają znaczenie w życiu społecznym, publicznym, prawnym i państwowym, podstawowa lista tych wartości to: „szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak
rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety,
wolność wychowania dzieci oraz promocja dobra
wspólnego we wszystkich jego formach. Te wartości
nie podlegają negocjacjom. Dlatego katoliccy politycy oraz ustawodawcy, świadomi swej poważnej
odpowiedzialności społecznej, winni się czuć szczególnie przynaglani przez swe sumienie, uformowane w prawy sposób, by przedstawiać oraz wspierać
prawa inspirowane przez wartości oparte na ludzkiej
naturze.”1
Niepolityczna polityczność działań Kościoła
Problem polega na odpowiedzi na pytanie: jakie
jest właściwe miejsce Kościoła w procesie politycznym. Papież Benedykt XVI bardzo precyzyjnie wyja-

śnił, na czym polega niepolityczne działanie Kościoła,
które prowadzi jednak do skutków natury politycznej, mówiąc „podstawową zasadą państwa powinno być usilne dążenie do sprawiedliwości i że celem
sprawiedliwego porządku społecznego jest zagwarantowanie każdemu jego udziału w części dóbr
wspólnych, z zachowaniem zasady pomocniczości.”2
Konsekwentnie centralnym zadaniem polityki jest
sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa.
W tym świetle jasno widać, że bezpośrednią misją
Kościoła nie może być zadanie o charakterze politycznym. „Kościół nie może i nie powinien podejmować walki politycznej, aby zrealizować jak najbardziej
sprawiedliwe społeczeństwo. Nie może i nie powinien stawiać się na miejscu państwa. (…) Sprawiedliwa społeczność nie może być dziełem Kościoła, lecz
powinna być realizowana przez politykę.”3
Korekcyjna rola Kościoła w odniesieniu do rozumu
Polityka i wiara pozostają w wewnętrznej relacji.
Wiara dla rozumu politycznego jest „siłą oczyszczającą”. Benedykt XVI stwierdza:
„Wychodząc od Bożej perspektywy, uwalnia go od
zaślepienia, a tym samym pomaga mu być sobą. Wiara pozwala rozumowi [politycznemu] lepiej spełniać
jego zadanie i lepiej widzieć to, co jest mu właściwsze. W tym miejscu należy umieścić katolicką naukę
społeczną (…). Chce mieć [ona] udział w oczyszczaniu rozumu i nieść pomoc, aby to, co sprawiedliwe
mogło tu i teraz być rozpoznane, a następnie realizowane. (…) Chce służyć formowaniu sumienia w polityce i wpływać na to, aby rosła czujność na prawdziwe wymagania sprawiedliwości i równocześnie
gotowość do reakcji w oparciu o nie, również gdy
sprzeciwiałoby się to osobistej korzyści. (…) Kościół
ma obowiązek współdziałać przez oczyszczanie rozumu i formację etyczną, aby wymagania sprawiedliwości stały się zrozumiałe i politycznie wykonalne.
(…) Nie może i nie powinien (…) pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość. Musi włączyć się
w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły
duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca
się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać.(…) Kościół jest głęboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwości przez otwieranie inteligencji
i woli na wymagania dobra.”4
ks. prof. Janusz Węgrzecki

Benedykt XVI, Deus Caritas est, 26.
Tamże, 28.
4
Tamże.
2
3

1

Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 83.
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Mini repetytorium
z nauk katechetycznych

WIARA
W listopadzie kończy się, ustanowiony przez Benedykta XVI, Rok
Wiary. Jego celem było pobudzenie naszej wiary, uświadomienie jej znaczenia oraz zachęta do dalszego jej pogłębiania przez rozważanie
Słowa Bożego i nauki Kościoła w Katechizmie.
Realizując przesłanie Ojca Świętego, przypomnijmy w skrócie, co Kościół naucza na temat wiary.
Czym jest wiara?
Jest odpowiedzią człowieka na Objawienie, przez
które Bóg przemawia do ludzi, by zaprosić i przyjąć
ich do wspólnoty z sobą. Jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga oraz dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jest całkowitym
poddaniem Bogu swojego rozumu i woli. Odpowiedź
tę Pismo święte nazywa „posłuszeństwem wiary”. Wzorem
takiego
posłuszeństwa
jest Abraham, ponieważ
przez wiarę usłuchał
wezwania Bożego i nie
wiedząc dokąd idzie,
wyruszył do ziemi, którą
miał objąć w posiadanie.
Najdoskonalej urzeczywistnia je Dziewica Maryja, przyjmując w wierze obietnicę przyniesioną przez archanioła Gabriela. Jej
wiara w wypełnienie się słowa Bożego nie zachwiała
się przez całe życie – do ostatniej próby, gdy Jej Syn
umierał na krzyżu.
Dla chrześcijanina wiara w Boga jest nieodłącznie
związana z wiarą w Jego umiłowanego Syna.
Stanowiąc dar Boży, jest możliwa dzięki Jego łasce
i pomocy Ducha Świętego. Jednocześnie wiara jest
aktem autentycznie ludzkim, w którym rozum i wolna wola człowieka współdziałają z łaską Bożą. Według
św. Tomasza z Akwinu: „Wiara jest aktem rozumu,
przyjmującego prawdę Bożą z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga”.
Wiara a rozum, nauka i ludzkie poznanie
Prawd objawionych nie rozpatrujemy w świetle naszego rozumu naturalnego. Pewniejsza niż wszelkie
ludzkie poznanie wiara opiera się na słowie samego
Boga, który nie może kłamać. Nigdy jednak nie może
mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem.
Wiedza i badania, prowadzone w sposób prawdziP ar afia
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wie naukowy i zgodny z normami moralnymi, nigdy
nie będą sprzeczne z wiarą, ponieważ sprawy świata
i wiary pochodzą od tego samego Boga.
Jak dbać o otrzymany dar wiary
Wiara jest bezinteresownym darem udzielonym
człowiekowi przez Boga, jednak dar ten możemy
z własnej winy utracić. Aby żyć, wzrastać i wytrwać
w wierze aż do końca, musimy karmić ją słowem Bożym oraz prosić Pana, aby nam jej przymnażał. Powinna działać ona przez miłość, być podtrzymywana
przez nadzieję i zakorzeniona w wierze Kościoła.
Kościół wierzy jako pierwszy i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę i życie w Chrystusie, które otrzymujemy od niego przez chrzest.
Wiara w Jezusa Chrystusa i Tego, który Go posłał, jest
konieczna do otrzymania zbawienia, jednak z samej
swej natury jest dobrowolna i nikogo nie wolno przymuszać do jej przyjęcia wbrew jego woli. Jezus wzywał do wiary i nawrócenia, w żaden jednak sposób
nie zmuszał.
Wspólnota wierzących
Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią
człowieka na inicjatywę
objawiającego się Boga.
Nikt nie może jednak
wierzyć sam, tak jak
nikt nie może żyć sam.
Wierzący otrzymał wiarę
od innych i powinien przekazywać ją innym. Nie można
prawdziwie wierzyć bez umacniania własnej wiary wiarą innych, a przez
swoją wiarę przyczyniania się do podtrzymywania
wiary innych.
Zagrożenia dla wiary
Wiara stanowi początek życia wiecznego. Mimo,
że jest pełna Bożego światła, często jest przeżywana
w ciemności i może być wystawiana na próbę. Świat,
w którym żyjemy, często wydaje się daleki od prawd
wiary. Doświadczenia zła i cierpienia, niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczać Dobrej Nowinie, mogą zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą.
W takich przypadkach pomocy możemy oczekiwać
od świadków wiary: Abrahama, który „wbrew nadziei
uwierzył nadziei”, Maryi Dziewicy, która niezachwianie przeszła przez „noc wiary” uczestnicząc w cierpieniu swego Syna i nocy Jego grobu, w świadectwach
licznych świętych.
Zdjęcie i tekst: Marek Kowalski na podstawie
Katechizmu Kościoła Katolickiego, II wydanie
poprawione, Pallottinum 2002 (par. 142-227)
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Sanktuaria
Matki Bożej Różańcowej
Październik to miesiąc modlitwy różańcowej.
Jej początki sięgają XII wieku, kiedy pojawiła się
jako pomoc dla nie umiejących czytać i pisać mnichów. Stopniowo Różaniec upowszechnił się w całym Kościele dzięki zakonom, szczególnie dominikanom. Na świecie znajdują się liczne sanktuaria
Matki Bożej Różańcowej, w większości związane
z zakonem dominikańskim. Zakon ten został założony przez św. Dominika Guzmana (1170-1221),
wielkiego reformatora średniowiecznego Kościoła, i zatwierdzony przez papieża Honoriusza III
w 1216 r. jako Zakon Braci Kaznodziejów. Według
tradycji, Najświętsza Maryja Panna objawiła się św.
Dominikowi, dała mu różaniec i poleciła rozpropagować na całym świecie. W ciągu wieków swego
istnienia Zakon wydał rzeszę teologów i filozofów,
kaznodziejów i misjonarzy, którzy na różne sposoby głosili Ewangelię, np. św. Tomasz z Akwinu,
św. Pius V, św. Katarzyna ze Sieny, św. Albert Wielki
czy św. Róża z Limy.
Najbardziej znanymi sanktuariami Matki Bożej
Różańcowej na świecie są Bazylika MB Różańcowej w Lourdes i Sanktuarium MB w Fatimie, gdzie
jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień
Matki Bożej była prośba o nieustanną modlitwę
różańcową. Różańcowe sanktuaria są też w państwach obu Ameryk: Paragwaju, Peru, Wenezueli,
Brazylii, Kolumbia, Chile i Meksyku. W Argentynie,
ojczyźnie papieża Franciszka, znajduje się w mieście Rosario Bazylika Katedralna MB Różańcowej,
a Matka Boża jest również patronką tego miasta.
Wśród europejskich państw z różańcowymi
sanktuariami są również Hiszpania i Włochy. Włoskie Pompeje to starożytne miasto zalane lawą i za-

Ołtarz Pompejańskiego Sanktuarium
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sypane popiołem Wezuwiusza w 79 r. Przez wiele
lat ruiny Pompejów ulegały stopniowej destrukcji.
W 1872 r. Pompeje były zaniedbaną osadą, ze starym kościółkiem i tysiącem mieszkańców, z których
większość nie znała modlitwy i wyznawała dawne
kulty pogańskie. Mecenas Bartolo Longo, który
w tym roku przybył tu jako administrator ziem hr.
Marianny de Fusco, późniejszej żony, stał się twórcą
Nowych Pompejów i Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Przyszedł on na świat 10 lutego 1841 r.,
w katolickiej rodzinie. Skończył doktoranckie studia prawnicze na Uniwersytecie w Neapolu i Lecce.
W ich trakcie, wskutek nasilonego antyklerykalizmu
stracił wiarę i stał się ofiarą satanistycznej sekty.
Przyjął nawet „święcenia kapłańskie” i przez kilka
lat jako kapłan szatana wyszydzał Kościół katolicki
i brał udział w antypapieskich demonstracjach.
Wrócił do wiary dzięki przyjaźni z prof. Vincenzo Pele, który nie ustawał w próbach nawrócenia
satanisty oraz długim dysputom z wybitnym teologiem, dominikaninem Albertem Radente. Bartolo
porzucił praktykę sądowniczą w Lecce, w 1871 r. został świeckim tercjarzem dominikańskim w Trzecim
Zakonie Dominikańskim w Neapolu i przyjął imię
Brat Różaniec. Nędza mieszkańców Pompejów
załamała administratora, wtedy usłyszał w głębi
serca echo słów ojca Radente, powtarzającego za
Maryją: „ten, kto szerzy mój Różaniec, ten będzie
zbawiony”. Longo przyrzekł, że nie opuści tej krainy, dopóki nie spopularyzuje w niej Różańca. Katechizował mieszkańców, ucząc modlitwy i rozdając
różańce. Zorganizował parafialne misje, po których
większość mieszkańców nawróciła się, a biskup
Neapolu uroczyście założył Bractwo Różańcowe
i pobłogosławił wizerunek MB Różańcowej. Ten
zniszczony obraz Bartolo przywiózł w październiku 1875 r., odnowił go i umieścił w pompejańskim
kościółku. Obraz przedstawia Maryję, siedzącą na
tronie z Dzieciątkiem Jezus, które podaje różaniec
św. Dominikowi, Matka Boża zaś trzyma różaniec
św. Katarzyny ze Sieny. Od tej pory wydarzyło się tu
wiele cudownych uzdrowień, co skłoniła B. Longo
i jego żonę, wierną współpracownicę, do budowy
nowej świątyni w 1891 r.
W międzyczasie Longo rozwijał również działalność charytatywną i wydawniczą. Stworzył czasopisma Różaniec i Nowe Pompeje, w których pisał
m.in. o potrzebie wychowywania dzieci przestępców kryminalnych; zakładał też sierocińce, domy
opieki, warsztaty; uczył rzemiosła i modlitwy.
Wkrótce wokół bazyliki zaczęły powstawać nowe
drogi, poczta, zakłady rzemieślnicze i usługowe
– nowoczesne miasto, otwarte też na turystykę.
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Longo pisał również książki o historii Różańca Świętego, modlitewniki,
układał nowenny,
szerzył przekazaną
w objawieniu Matki Bożej Nowennę Pompejańską,
zwaną Nowenną
nie do odparcia.
Zmarł 5 października 1926 r. Obietnica Matki Bożej,
że ten kto propaguje Różaniec, zostanie zbawiony,
spełniła się, gdyż
Matka Boża z Sandomierza
papież Jan Paweł II
beatyfikował Apostoła Różańca Świętego w dniu
26 października 1980 r.
W Polsce sanktuaria MB Różańcowej znajdują się
w wielu miastach, miasteczkach i wsiach. Do najbardziej znanych należą: Bazylika św. Trójcy w Krakowie, kościół św. Wojciecha we Wrocławiu, sanktuaria
w Bochni, Janowie Lubelskim, Ożarowie, Wysokim
Kole, Nowolesiu, Myszkowie-Mrzygłodzie, Poznaniu,
Zbąszyniu, Sokołowie, Smardzewie czy kościół św.
Jakuba w Sandomierzu. Związane są one w większości również z zakonem dominikanów.
Historia polskich dominikanów sięga czasów
założyciela zgromadzenia. W 1223 r. św. Jacek
i bł. Czesław Odrowążowie założyli w Krakowie pierwszy konwent dominikanów, a trzy lata
później dominikanie osiedlili się przy kościele św.
Jakuba w Sandomierzu. Celem ich była praca misyjna za wschodnimi granicami. Sandomierskie
sanktuarium zbudowane na początku XIII w. z funduszy ks. Adelajdy, siostry Leszka Białego, należy
do najcenniejszych zabytków romańskich w Polsce. Stanowi sanktuarium diecezji sandomierskiej
z podwójnego tytułu: jako miejsce męczeństwa bł.
Sadoka i 48 towarzyszy - dominikanów w czasie
najazdu Tatarów w 1260 r. i z racji od dawna czczonego i słynącego łaskami obrazu MB Różańcowej
oraz dwóch innych. Obraz pochodzi z pierwszej
połowy XVII w. i wzorowany jest na częstochowskim wizerunku – przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem trzymającym różaniec. Otoczony licznymi
różańcami, pozostawionymi przez mieszkańców
miasta, mieści się w XVII-wiecznej kaplicy. Drugi
obraz MB Różańcowej pochodzi z 1599 r. i nazwany
jest Adoracja Matki Bożej Różańcowej przez Wszystkie
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Stany Kościoła. Ukoronowana przez aniołów Matka
Boża z Dzieciątkiem trzyma różaniec. Otacza Ją
m.in. św. Dominik, św. Katarzyna ze Sieny, św. Róża
z Limy. Trzeci obraz Matki Bożej Różańcowej, który wedle tradycji należał do św. Jacka, znajduje się
w kaplicy Męczenników Sandomierskich. W 1597 r.
przy kościele powstało Bractwo Różańcowe, skupiające zarówno szlachtę jak i mieszczan i do chwili
obecnej funkcjonujące.
Dominikanie aż do rozbiorów byli jedną z największych rodzin zakonnych w Polsce. Po powstaniu styczniowym władze rosyjskie zlikwidowały zakon za pomoc, jakiej udzielił powstańcom.
Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło odrodzenie zakonu, w czym
wielki udział miał o. Jacek Woroniecki, wybitny teolog, rektor KUL,
który zainicjował m.in.
budowę klasztoru dominikanów na Służewie
w 1934 r. Od 40 lat znajduje się tu też Instytut
Tomistyczny, prowadzący studia nad myślą
teologiczną i filozoficzną związaną z dziełem
św. Tomasza z Akwinu.
W Warszawskim Sanktuarium Różańcowym
króluje obraz MB Żółkiewskiej z przełomu
Matka Boża Żółkiewska
XVI/XVII wieku. Przedstawia Maryję jako Niepokalaną i królującą z berłem
w ręku. Dzieje obrazu związane są z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim i jego wnuczką, która w latach 1653-1655 ufundowała dominikanom w Żółkwi klasztor i kościół. Kiedy w 1945 r. dominikanie
musieli opuścić Żółkiew, zabrali obraz, który znalazł
schronienie w służewieckim kościele. Różańcowa
Pani Żółkiewska otoczona jest wielką czcią ze strony mieszkańców stolicy i wiernych z różnych stron
Polski, wśród których liczną grupę stanowią byli
żółkiewianie.
Wielu z nas nie wyobraża sobie modlitwy bez Różańca. Zapraszając do Różańca i do miejsc mu poświęconych, Matka Boża zaprasza nas do swego życia i do życia Jej Syna, które jest naszym zbawieniem.
Grażyna Tierentiew na podstawie:
1. M. Woś, Bartolo Longo, Kraków 2012
2. W. Kobus, Sandomierz. Kościół św. Jakuba, Wrocław 2010
3. www.sluzew.dominikanie.pl
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100-lecie śmierci bł. Celiny Borzęckiej

Błogosławiona Zmartwychwstanka
– matka i zakonnica

27 października 2007 r. w Papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie odbyła się beatyfikacja
Matki Celiny Borzęckiej. To wydarzenie możemy odczytywać
jako „znak”, gdyż każda beatyfikacja jest pieśnią wyśpiewaną wszechmocy i miłosierdziu
Pana Boga za Jego nieskończoną miłość i niezmierną łaskę,
poprzez którą działa w swoich
najwierniejszych synach i córkach (początek homilii beatyfikacyjnej). Można jednak postawić pytanie: jak beatyfikacja
zakonnicy może być „znakiem”,
wzorem dla człowieka świeckiego, żyjącego dzisiaj? Jest
to jednak możliwe, gdyż Bóg
przeprowadził błogosławioną
Celinę przez wszystkie etapy
życia kobiety. Na każdym z tych
etapów możemy czerpać z jej
życia refleksje i mądrość dla odpowiedzialnego przeżywania
naszej codzienności. Możemy
od błogosławionej Celiny uczyć
22

się np. „rodzinności”, ważnej
umiejętności
pielęgnowania
więzi rodzinnych, która może
w naszych czasach jest bardziej
zaniedbywana. Bóg tak przedziwnie prowadził Celinę, że
najpierw doświadczyła ciepła
rodzinnego, potem tworzyła
ognisko domowe z mężem Józefem i córkami, wreszcie – połączona „podwójnym węzłem”
z córką Jadwigą – zakładała rodzinę zakonną, nie zaniedbując
do końca życia więzi z rodziną
naturalną. Fakt założenia Zgromadzenia Zmartwychwstanek
przez matkę i córkę pozostaje
fenomenem w historii Kościoła.
Dowodem troski Matki Celiny
o rodzinę i dobre wychowanie dzieci jest „Pamiętnik dla
córek”, którego zapisy świadczą o mądrości macierzyńskiej
i talencie wychowawczym.
W korespondencji Matki Celiny
z córką Jadwigą, z którą zakładała rodzinę zakonną, znajdujemy ślady jej wznoszenia się
ponad więzy krwi, by Jadwiga mogła wzrastać duchowo.
Błogosławiona Celina w swej
spuściźnie pozostawiła także
dowody troski o rodzinę naturalną. Będąc zakonnicą i założycielką
Zmartwychwstanek
żywo uczestniczyła w życiu
rodziny naturalnej, jeździła, by
pomagać starszej córce, Celinie
Hallerowej, spodziewającej się
kolejnego dziecka, męża córki
kochała i traktowała jak swoje
trzecie dziecko.
Matkę Celinę jako babcię
możemy poznać ze wspomnień
jej wnuczki, Heleny z Hallerów
Duninowej. Pisze ona m.in.:

„Życie klasztorne nie oderwało
wcale Babci od rodziny (…). To,
co nas dotyczyło, zawsze ją obchodziło (…). Wyrozumiałość
Babci, prostota, serdeczność,
zainteresowanie każdym przyciągało do Babci całą rodzinę
i przyjaciół, nie tylko najbliższych”.
Kontynuując aspekt „rodzinności” w życiu Matki Celiny, możemy snuć refleksje nad
opieką duchową, jaką roztacza
po swej śmierci nad rodziną
naturalną i duchową. W rodzinie naturalnej bowiem, za
wstawiennictwem Matki Celiny, nastąpiło uzdrowienie, zatwierdzone jako cud do jej beatyfikacji. Uzdrowienia doznał
wnuk Celiny w piątym pokoleniu – Andrzej Mecherzyński-Wiktor.
Nieprzypadkowo też pierwsza kaplica ku czci błogosławionej Celiny powstała
w Obrembszczyźnie na Grodzieńszczyźnie, gdzie realizowało się jej powołanie jako
żony i matki.
Może więc Kościół w osobie tej polskiej błogosławionej
daje nam wzór troski o rodzinę,
która pozostaje zawsze niezastąpioną wspólnotą wychowawczą, pomagającą człowiekowi w kształtowaniu własnej
tożsamości.
S. Anna Helena Skalik CR
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Komp. Marek Kowalski

Dziękujemy artyście, Panu Wojciechowi Chmielowi, za wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Jego rzeźby.
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Ziemia Święta

Śladami Jezusa i Maryi

(cz. 4)

Po powrocie z Kany Galilejskiej
Jezus rozpoczął głoszenie Dobrej
Nowiny o Królestwie Bożym. Jego
nauki gromadziły liczne, często
wielotysięczne, rzesze słuchaczy,
którzy dostrzegali, że uczył ich
„jak tan, który ma władzę, a nie
jak uczeni w Piśmie”. Ewangelie nie wspominają
o losach Maryi w tym okresie. Możliwe, że przebywała w rodzinnym Nazarecie i przeżywała wielkie
osamotnienie. Krewni oraz wielu sąsiadów z Nazaretu nie wierzyli słowom Jej Syna, który w tym
czasie, w towarzystwie uczniów i rzeszy słuchaczy,
na terenie Galilei i Syrii nauczał, odpuszczał grzechy oraz dokonywał licznych uzdrowień i wyzwoleń od opętania. Wiele z tych wydarzeń miało miejsce w okolicach Jeziora Genezaret. Na górze Tabor,
Piotr, Jakub i Jan byli świadkami Jego Przemienienia. W pobliżu leżącej na wschodnim brzegu Gada-

Tabgha. Ołtarz w kościele Rozmnożenia

Tabgha. Kościół Prymatu św. Piotra widziany
z Jeziora Genezaret

Góra Błogosławieństw widziana z Jeziora Genezaret

Kościół Ośmiu Błogosławieństw
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ry (obecne Kursi) uzdrowił opętanego. Na wzgórzu
leżącym na północnym brzegu w pobliżu Kafarnaum wygłosił Osiem Błogosławieństw. Miejsce to
upamiętnia ośmioboczny kościół. Na południe od
wzgórza, w będącej wówczas częścią Kafarnaum
miejscowość Tabgha, Jezus rozmnożył chleb i ryby,
karmiąc nimi wielotysięczną rzeszę słuchaczy. Upamiętnia to kościół Rozmnożenia, z ołtarzem ustawionym nad skałą, na której zgodnie z tradycją
miało to miejsce. Również w Tabgha znajduje się
kościół Prymatu św. Piotra, stojący nad brzegiem
jeziora nad skałą, na której Zmartwychwstały Jezus
ugościł Apostołów pieczoną rybą oraz powierzył
św. Piotrowi pieczę nad Kościołem.
Mimo rosnącej wrogości arcykapłanów i uczonych
w Piśmie, Jezus wraz z uczniami odwiedzali Judeę i Jerozolimę. Będąc w Jerozolimie zatrzymywali się w odległej o 3 km Betanii (obecnie Al Ajzarija, z arabskiego
Dom Łazarza), gdzie mieszkały Maria i Marta z bratem Łazarzem. Tu Jezus dokonał cudu wskrzeszenia
zmarłego Łazarza. Tu również Maria namaściła Jezusa
drogocennym olejkiem mirtowym. Cud wskrzeszenia
upamiętnia, stojący na miejscu domu Marii i Marty,
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kościół św. Łazarza. Grób Łazarza znajduje się w podziemiach sąsiadującego meczetu, zbudowanego
na ruinach starego, średniowiecznego kościoła św.
Łazarza. Na Górze Oliwnej, przez którą prowadziła
droga z Betanii do Jerozolimy, Jezus nauczył uczniów
Modlitwy Pańskiej. W miejscu tym stoi kościół Pater
Noster. Na jego terenie znajduje się grota, w której,
zgodnie z tradycją, miało to miejsce. Na murach kościoła umieszczone są tablice z tekstami Modlitwy
Pańskiej w ponad 140 językach, w tym po polsku. Do
Jerozolimy Jezus wraz z uczniami wchodzili prawdopodobnie przez prowadzącą na dziedziniec Świątyni
bramę Suzańską, w miejscu której znajduje się dziś
nieczynna od 600 lat Złota Brama. Tędy Jezus uroczyście wjechał do Jerozolimy na oślęciu wypożyczonym
w Betfage, w pobliżu Betanii. Witały Go entuzjastycznie tłumy pielgrzymów zdążających na święto Paschy. W trakcie tego ostatniego pobytu miały miejsce
cuda i takie ważne wydarzenia, jak uzdrowienia chorego nad sadzawką Betesda i niewidomego nad sadzawką Siloe, przepędzenie kupców ze Świątyni oraz
zapowiedź jej zburzenia, która niebawem miała się

Mury Jerozolimy i Złota Brama widziane ze zbocza
Góry Oliwnej

Ołtarz w Bazylice Agonii w Ogrójcu

Betania. Kościół św. Łazarza

Tablice z tekstem Modlitwy Pańskiej na ścianach krużganku
kościoła Pater Noster na Górze Oliwnej
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wypełnić. Zburzona w 70 r. przez Rzymian, nigdy już
nie została odbudowana. Stała się zbędna, ponieważ
zgodnie z zapowiedzią Jezusa, Świątynią stał się On
i Jego mistyczne ciało, Kościół. Ziemski pobyt Jezusa
w Jerozolimie zakończył się Ostatnią Wieczerzą, zdradą Judasza, pojmaniem, procesem i ukrzyżowaniem.
Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszego Sakramentu i późniejszego Zesłania Ducha Świętego – leży w południowej części Jerozolimy na stoku góry Syjon. Sala położona jest na
piętrze budynku, w którego dolnej części znajduje
się grób króla Dawida. Ogrójec, do którego udał się
Jezus z uczniami po Ostatniej Wieczerzy, leży za doliną Cedronu na zboczu Góry Oliwnej. Zachował się,
wykupiony w średniowieczu przez franciszkanów
i otoczony ich opieką. Jego autentyczność nie budzi
wątpliwości. Niektóre rosnące w nim drzewa oliwne
mają ponad 2000 lat i mogły być świadkami tamtych
wydarzeń. Na terenie Ogrójca wznosi się Bazylika
Agonii z ołtarzem na skale, na której zgodnie z tradycją modlił się Jezus przed pojmaniem i Męką.
Tekst i zdjęcia: Marek Kowalski
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Adwent Boga moim Adwentem
– tęsknota Boga, tęsknota za Bogiem
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życie, wcielone w ludzkie ciało, Jezus dokonał zbawczego dzieła. Zapowiedział jednocześnie, że powróci jeszcze raz na ziemię,
u końca świata. Zjawi się już nie jako maleńka, bezbronna Dziecina, ale jako Władca i Pan.
W liturgii Adwentu słyszymy dwugłos podwójnego oczekiwania: na przyjście Jezusa w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia i na Jego przyjście u końca czasu. Im bliżej Świąt i im
bliżej wieczności, tym nadzieja żywsza i radośniejsza. Adwent
to bowiem czas tęsknoty: Boga za człowiekiem i człowieka za
Bogiem. Bóg tak bardzo tęskni za nami, że chce stać się człowiekiem – i staje się Człowiekiem: dokonuje się tajemnica Wcielenia. A człowiek nieraz chciałby uciec od siebie, od własnego
człowieczeństwa; tak jakby bał się być człowiekiem, jakby bał
się żyć pełnią swego człowieczeństwa.

Komp. Maria Natanson

Adwent, piękny czas w życiu Kościoła, od dzieciństwa kojarzy się nam
z porannym wstawaniem i bardzo
wczesnym, jeszcze w ciemności, bieganiem na „roratnią” Mszę św. z płonącą lampą w ręku. Od strony liturgicznej, Adwent to cztery niedziele
poprzedzające Uroczystość Bożego
Narodzenia.
Kościół Katolicki właśnie Adwentem rozpoczyna swój rok liturgiczny. Streszczając cały sens Adwentu,
możemy określić go jednym słowem:
„oczekiwanie”. Dotyczy ono Boga
i człowieka. Przez całe życie czegoś
oczekujemy, a nasze ludzkie czekanie
na Boga jest jak najbardziej uzasadnione i celowe, bo Chrystus zapowiedział swoje przyjście i wiernie je realizuje. Św. Bernard z Clairvaux (†1153),
w jednej ze swych homilii adwentowych, pisze tak: „Wiemy, że potrójne
jest przyjście Pana. Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.
Te są jawne, trzecie nim nie jest. Za
pierwszym swoim przyjściem Pan był
widziany na ziemi i przebywał wśród
ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli
i znienawidzili. Gdy nastąpi ostatnie
przyjście, wtedy »wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże« i »będą patrzeć
na Tego, którego przebodli«. Ale pośrednie przyjście, o którym mówimy,
jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana
w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. A więc: pierwsze przyjście jest
w ciele i słabości, to pośrodku w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale
i majestacie”.
Pierwsze przyjście Chrystusa już
się dokonało w historii świata: Bóg
w Jezusie narodził się w Betlejem jako
bezbronne Dziecko. Zanim jednak
Ojciec zesłał na ziemię swego Syna
jako Zbawiciela, przez wiele lat przygotowywał ludzi na Jego przyjście.
Wreszcie Chrystus przyszedł na świat,
w którym żyje człowiek. Przez swoje

Bóg tęskni za człowiekiem, za ludzkim życiem – tęskni za
tym, żeby i moje życie było głęboko ludzkie. Taki jest Adwent
Boga. A jaki jest mój Adwent? Czy i ja tęsknię? Czy tęsknię za Bogiem? Przecież tęsknota jest czymś pięknym, upodabnia mnie
do Boga. Człowiek, który nie tęskni, niczego nie oczekuje, to
duchowy kaleka, nędzarz ograbiony z własnego wnętrza i nadziei. Właśnie tęsknota za kimś kochanym niekiedy nie pozwala
zasnąć, przynagla, aby czuwać i nie przespać życia.
Czy w nas jest tęsknota? Jest, ale bardzo dziwna. Przestaliśmy
tęsknić za drugim człowiekiem. Tęsknotę zamykamy w sobie samym i ograniczamy do samych siebie: tęsknimy za spełnieniem,
za zdobyciem satysfakcji. Przestaliśmy tęsknić za Bogiem, ale
Bóg tęskni za nami. Pewnie nieraz Bóg płacze, jak w Betlejem,
z tęsknoty za mną.
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Bóg już od Raju, kiedy człowiek przez grzech
pierworodny zerwał z Nim więź miłości, rozpoczął
swój Adwent, rozpoczął szukanie człowieka, czekanie na niego, rozpoczął tęsknotę za powrotem
zagubionego człowieka. Czy ja rozpocząłem mój
Adwent, moje czekanie na Boga?
Maryja została wybrana na Matkę Zbawiciela.
Stała się jakby „drabiną” łączącą niebo i ziemię;
przez Nią Bóg zszedł do nas, przyszedł na ten
świat. Maryja zatem zapowiada spełnienie tęsknot, zapowiada koniec nocy oczekiwania a bliskość wschodu przyjścia Jezusa. Św. Ambroży,

jeden z wielkich Ojców Kościoła Zachodniego,
w swoich adwentowych refleksjach idzie jeszcze
dalej. Powiada wprost: „Każda bowiem dusza, która wierzy, poczyna i rodzi Słowo”.
Chcę zatem, żeby Adwent Boga stał się moim
Adwentem, a tęsknota Boga zrodziła we mnie tęsknotę za Bogiem, bym wierząc, jak Maryja w Betlejem, poczynał w sobie i rodził Boga. W ten sposób w moim życiu codziennie będzie się stawać
Boże Narodzenie.
ks. dr Grzegorz Ostrowski

W czasie świętym, ADWENTOWYM.
Jak przed przyjściem Chrystusowym,
Z żalem serca rozważamy,
Z Patriarchami wołamy:
„Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa!
Ziemię niech użyźni rosa,
Dobroć Boga wszechmocnego
Niech nam da Sprawiedliwego!”

(pieśń religijna)
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W czasie świętym, adwentowym... oczekujemy

