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W radości Zmartwychwstałego Chrystusa
Radujcie się w tym wielkanocnym okresie ze zwycięstwa
Chrystusa Pana.
Zwycięstwo życia, zwycięstwo dobra nad złem. Dla chrześcijan jest to oczywiście zwycięstwo nad każdą obawą
przed śmiercią. Poprzez nie zmierzamy ku bardziej sprawiedliwej i ludzkiej przyszłości; ku wolności dzieci Bożych. W radości Zmartwychwstałego Chrystusa, w Jego
zwycięstwie – które jest darem dla każdego, kto w niego
wierzy – zostaliście wezwani do skierowania waszych myśli na pragnienie dojrzałości i do jasnej akceptacji rzeczywistości, pojednania i zawarcia od tej chwili przymierza z samym sobą, z innymi, ze społeczeństwem w jego wielorakich wymiarach.
Do powyższych myśli św. Jana Pawła II dołączamy życzenie radości
i dziękczynienie za cud Zmartwychwstania.
Redakcja

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
9 kwietnia – 31 sierpnia 2017

Wielki Tydzień
Święte Triduum Paschalne
10 kwietnia – Wielki Poniedziałek,
7. rocznica katastrofy smoleńskiej.
Msza św. za śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i wszystkie ofiary katastrofy o godz. 18.30.
13 kwietnia – Wielki Czwartek.
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz.
18.30.
14 kwietnia – Wielki Piątek.
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od
godz. 6.30 do 18.00.

15 kwietnia – Wielka Sobota.
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Adoracja Pana
Jezusa w Grobie od godz. 6.30 do 19.00.
Święcenie pokarmów od godz. 8.00 do 17.00.
16 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Procesja Rezurekcyjna i Msza Św. o godz. 6.00.
23 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego.

d Maj c
Nabożeństwo Majowe codziennie o godz.
18.00.
3 maja – środa, Uroczystość N.M.P. Królowej
Polski. Święto Narodowe. 226. Rocznica
Konstytucji 3 Maja.
Msza Św. za Ojczyznę
o godz. 18.30.
Obrazek prymicyjny
bł. Ks. W. Bukowińskiego
( PnS 42)

Carl H.Bloch - Getsemani - (1873 r)
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Czwarta Niedziela
Wielkanocna ( 7 maj)
nazywana jest w liturgii
Niedzielą Dobrego Pasterza,
w czasie której szczególnie
modlimy się o powołania.
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d Czerwiec c
Nabożeństwo Czerwcowe codziennie o godz. 18.00.
4 czerwca – Niedziela, Zesłanie Ducha Świętego.
Zakończenie okresu wielkanocnego i Komunii Świętej
Wielkanocnej.
X Święto Dziękczynienia na Polach Wilanowskich.
5 czerwca – poniedziałek, 22. rocznica poświęcenia
naszego kościoła (1995).
8 czerwca – czwartek, Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
11 czerwca – Niedziela, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
13 czerwca – wtorek, Adoracja Parafialna.
Imieniny Ks. Prałata dr Antoniego Dębkowskiego.
15 czerwca – czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy o godz. 17.00
23 czerwca – piątek, Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa
Zakończenie Roku
Szkolnego
29 czerwca – czwartek,
Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
26 czerwca – 31 sierpnia,
porządek Mszy św.
wakacyjny. W niedziele nie ma Mszy
św. o godz. 9.00
i 14.00, w dni powszednie nie ma Mszy św.
o godz. 6.30 i 7.30.
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13 maja – sobota, Matki Bożej Fatimskiej. Adoracja Parafialna.
W Warszawie Uroczystość Matki Bożej Łaskawej – Patronki
Stolicy (kościół OO. Jezuitów, ul. Świętojańska 10).
I Komunia Święta o godz. 10.00 i 12.00, Szkoła Podstawowa nr. 267
20 maja – sobota, I Komunia Święta o godz. 10 i 12, Szkoła Podstawowa nr. 92
26 maja – piątek, rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego (na
Nabożeństwach Majowych)
28 maja – 7. Niedziela Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie,
36. rocznica śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego (+1981). Msza św. o beatyfikację o godz. 18.30.

Gian Lorenzo Bernini.
Duch Święty (ok. 1660 r.)

d Lipiec c
13 lipca – czwartek, Adoracja Parafialna.

d Sierpień c
1 sierpnia – wtorek, 73. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Msza św. za poległych w Powstaniu
o godz. 18.30.
6 sierpnia – Niedziela, Święto Przemienienia Pańskiego.
2. rocznica zaprzysiężenia Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Msza św. dziękczynna o godz.
18.30. Po Mszy św. koncert pieśni,
artyści Teatru Narodowego.
13 sierpnia – 19 Niedziela Zwykła.
Adoracja Parafialna od godz. 15
15 sierpnia – wtorek, Uroczystość
Wniebowzięcia N.M.P.
97. Rocznica Cudu nad Wisłą w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
Msza św. za Ojczyznę o godz. 18.30.
29 sierpnia – wtorek, Uroczystość
Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.
Odpust w Bazylice Archikatedralnej, ul. Świętojańska 8.
Opracowała
S.M. Bernarda Konieczna CR
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Relikwie Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
Męka Zbawiciela jest ratunkiem życia ludzkiego. Anonim
Relikwie Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa otaczane są przez chrześcijan szczególnym
kultem. Zachowało się sporo przedmiotów związanych z Męką Jezusa, przywiezionych do Europy
dzięki staraniom głównie cesarzowej św. Heleny,
matki cesarza Konstantyna Wielkiego, który uczynił chrześcijaństwo państwową religią w Cesarstwie Rzymskim. Badania naukowe potwierdzają
ich autentyczność – przedstawimy je pokrótce.
Relikwie Krzyża Świętego
Według zwyczaju żydowskiego wszystkie narzędzia, które służyły do wykonania wyroku śmierci
na skazańcu, musiały być zakopane. Zgodnie z tym
nakazem zakopane zostało też Drzewo Krzyża, na
którym umarł Zbawiciel. Odnalazła je dopiero w 326
roku cesarzowa Helena, która będąc na pielgrzymce w Ziemi Świętej poleciła odkopać zasypane stoki Golgoty, gdzie znaleziono trzy krzyże, gwoździe
i tabliczkę z napisem INRI. Jak głosi tradycja, Krzyż
Chrystusa został rozpoznany dzięki cudownemu
zdarzeniu, gdyż uzdrowił chorą kobietę. Cesarzowa część narzędzi Męki Jezusa umieściła w kaplicy
swego rzymskiego pałacu, który po latach przebudowany na kościół, istnieje do dziś nosząc nazwę
Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego.
Św. Helena podzieliła Krzyż na trzy części i ofiarowała je głównym ówczesnym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi. Z czasem części Krzyża podzielono na jeszcze
drobniejsze. Trafiły one do kościołów w całej Europie m. in. do Bazyliki św. Piotra, katedry w Brukseli,
katedry Notre Dame w Paryżu, opactwa cysterskiego w Austrii, katedr w Pizie i Florencji. W Polsce relikwie Krzyża Świętego znajdują się m. in. na Świętym Krzyżu, w Lublinie, Elblągu, Częstochowie,
Krakowie, Łomży, Włocławku i Zamościu.
Titulus Crucis czyli tabliczka z napisem INRI
Tabliczka z napisem INRI, który oznacza „Jezus
Nazarejczyk, król żydowski”, była umieszczona na
Krzyżu Jezusa. Do naszych czasów zachowała się
jej połowa i znajduje się w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie.
Święte Gwoździe
Zgodnie z tradycją św. Helena znalazła w Jerozolimie trzy gwoździe, którymi Jezus przybity został do Krzyża. Obecnie na świecie jest ich 33, gdyż
stworzone zostały ich kopie, a do każdej z nich
dodano mikroskopijne fragmenty zeszlifowane ze
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świętego gwoździa. Ten oryginalny znajduje się
w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego. Inne
święte gwoździe znajdują się m. in. w Bazylice św.
Praksedy w Rzymie, Sienie i Trewirze. W Polsce ta
relikwia, ofiarowana królowi Władysławowi Jagielle, znajduje się w skarbcu katedry na Wawelu.
Całun Turyński
Całun Turyński jest uważany za jedną z największych relikwii chrześcijaństwa. To lniane płótno
o wymiarach 1,10 m szerokości i 4,36 m długości,
w które było owinięte ciało Jezusa w grobie. Szczelnie przylegało do Ciała i idealnie odbiło zarysy i ślady ran Chrystusa, które odpowiadają opisowi Jego
ran w Ewangelii.

Kopia Całunu Turyńskiego w łódzkiej bazylice

Całun dostarczył cennych informacji na temat
wyglądu Zbawiciela, bo obraz na nim to jakby trójwymiarowy negatyw fotograficzny. Na połowie
podłużnej materii widać odbicie postaci wysokiego mężczyzny, mocno zbudowanego a na drugiej
połowie odbicie postaci z tyłu. Chociaż Jego twarz
była wręcz zmasakrowana widać, że miała bardzo
proporcjonalne rysy, nosił wąsy i brodę i miał jasne,
długie, falujące włosy.
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Płótno zdradza również jakie męki poniósł Jezus, bo widać wyraźnie liczne ślady biczowania,
rany od korony cierniowej i gwoździ, przebite ręce
i nogi. Na Całunie widać też ślad rany o owalnym
kształcie po przebiciu boku Jezusa ostrzem włóczni rzymskiej pomiędzy piątym a szóstym żebrem.
Na tylnym odbiciu postaci z Całunu, na wysokości
nerek widać dużą plamę z krwi. Jest to krew, która
przelała się na tył Ciała podczas przeniesienia go
zdjętego z Krzyża i złożonego na ziemi. Całun przechodził różne koleje losu i wędrował od Jerozolimy,
Konstantynopola do Francji. Od 1578 roku płótno
znajduje się w królewskiej kaplicy katedry w Turynie. W Polsce jest wiele kopii Całunu Turyńskiego.
Jedną z nich oglądaliśmy podczas pielgrzymki we
wrześniu w 2015 roku w bazylice archikatedralnej
w Łodzi.( PnS 39)
Chusta z Oviedo
Według tradycji tą chustką o wymiarach 84 x 53
cm otarto twarz Jezusa po zdjęciu z Krzyża i położono na twarzy, po czym całe Ciało okryto całunem
i złożono w grobie. Relikwia ta znajduje się od IX
wieku w katedrze w Oviedo, w północnej Hiszpanii;
od 1955 roku jest przedmiotem badań naukowych.
Wyniki analiz plam krwi, odbicia twarzy na Chuście
i jej pochodzenia pokrywają się z analizami Całunu
Turyńskiego.
Chusta z Manopello
W kapucyńskim kościele zwanym Sanktuarium
Boskiego Oblicza we włoskim Manopello od 1638
roku znajduje się drogocenna tkanina, którą położono na głowie owiniętego w całun Chrystusa. Relikwia ta o wymiarach 17 x 24 cm wykonana jest z bisioru i przedstawia twarz mężczyzny z dwóch stron
tkaniny. Badania krwi z niej pokrywają się z Całunem Turyńskim i Chustą
z Oviedo, wskazują też na
pochodzenie jej z Jerozolimy. Utrwalone na Chuście
odbicie jest pozytywem
Zmarłego Jezusa, w przeciwieństwie do Całunu
Turyńskiego, i wykazuje
z nim całkowitą zgodność.
Oba wizerunki powstały w trakcie Zmartwychwstania Jezusa, który ma
Chusta z Manopello
na nich otwarte oczy.
Kielich Ostatniej Wieczerzy
Apostołowie po Śmierci i Zmartwychwstaniu
Jezusa wiele razy przebywali w Wieczerniku i do
Eucharystii używali tego samego naczynia, któP ar afia
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rym posłużył się Jezus przemieniając wino w swoją
Krew. Według tradycji, św. Piotr wziął je do Rzymu
i czarka stała się kielichem papieskim. W III wieku
św. Wawrzyniec zabrał ją do Hiszpanii, gdzie przechowywano ją w kilku miejscach, a od 1437 roku
odbiera cześć w katedrze w Walencji. Do Mszy św.
używa się go wyjątkowo – w ostatnich latach uczynili to papieże: św. Jan Paweł II w 1982 roku i Benedykt XVI w 2006 roku.
Korona cierniowa
Według Biblii korona cierniowa upleciona przez
żołnierzy Poncjusza Piłata towarzyszyła Jezusowi
w drodze krzyżowej i w czasie śmierci. Po zdjęciu
Ciała Zbawiciela z Krzyża korona została zabrana
przez jednego ze świadków Jego śmierci. Przez
kilka wieków pozostawała w okolicach Jerozolimy. W XIII wieku cesarz Konstantynopola Baldwin
sprzedał ją królowi Francji Ludwikowi IX. Od tej
pory spoczywa w katedrze Notre Dame w Paryżu.
Ma ona postać obręczy o średnicy 21 cm ze splecionych gałązek. Ciernie z niej podarowane zostały
głównym kościołom europejskim, m. in. w Trewirze
i Pizie. W Polsce jej relikwie można zobaczyć w Muzeum Sakralnym przy katedrze w Zamościu, Bazylice Grobu Bożego w Miechowie i w Sanktuarium św.
Antoniego w Boćkach.
Święte Schody
Święte Schody to liczące 28 stopni schody, wykonane z marmuru i pochodzące – zgodnie z legendą – z pałacu Poncjusza Piłata. Jezus miał po
nich być prowadzony na sąd do Piłata. Św. Helena
przywiozła je z Jerozolimy w 326 roku. Znajdują się
w XVI-wiecznym budynku, wzniesionym na polecenie papieża Sykstusa V naprzeciwko Bazyliki Św.
Jana na Lateranie. Schody są przykryte drewnianą

Święte Schody

wykładziną i wolno po nich chodzić tylko na kolanach, by w modlitwie wspominać Mękę Pańską.
Prowadzą do dawnej kaplicy papieskiej, w której
5

znajduje się obraz Chrystusa niestworzony ludzką
rękę (Acheiropoieton). Tradycja mówi, że zaczął go
malować św. Łukasz, a skończyli aniołowie.
Kolumna biczowania
Część kolumny, a raczej słup, przy którym był
biczowany Jezus, znajduje się w Bazylice Grobu
Pańskiego w Jerozolimie, miejscu Męki, ukrzyżowania, złożenia do Grobu i Zmartwychwstania. Wierni
twierdzą, że po przyłożeniu ucha słychać odgłosy
biczowania.
Drugą część kolumny biczowania znajduje się
od XIII wieku w Bazylice św. Praksedy w Rzymie.
Tuniki Zbawiciela
Ubiór Żydów żyjących w czasach Chrystusa
składał się z kilku części: tuniki spodniej zakładanej na ciało i wierzchniej lub sukni oraz płaszcza.
Jedna z tunik, prawdopodobnie spodnia, utkana
z jednego kawałka materiału, bez szwu jest przechowywana w bazylice Św. Dionizego w podparyskim Argenteuil. Istnieje przypuszczenie, że została
odkupiona od oprawców Jezusa. Na początku IX
wieku cesarz Karol Wielki otrzymał ją w prezencie
od cesarzowej bizantyjskiej św. Ireny, a w 814 roku
podarował klasztorowi w Argenteuil. Święta Tunika pokazywana jest tylko dwa razy w ciągu wieku,
podczas uroczystych okazji. Za jej autentycznością
przemawia zgodność śladów krwi z Tuniki i Całunu
Turyńskiego.
W katedrze św. Piotra w Trewirze w Niemczech przechowywana jest druga Tunika Jezusa,

koszula o długich rękawach, którą z Jerozolimy
przywiozła św. Helena, fundatorka trewirskiej katedry. Prawdopodobnie jest to szata zewnętrzna
Jezusa, a dowodem na autentyczność są liczne
cuda, które pojawiają się za każdym jej wystawieniem. Ostatni raz można było czcić ją w 2012
roku. Na niej również nie znaleziono żadnych śladów zszywania.
Odbity na niej kształt ciała mierzy 181 cm i pokrywa się z rozmiarami ciała uwidocznionego na
Całunie Turyńskim. Badania wskazują na fakt, że
obie Tuniki mógł Jezus mieć na sobie w ostatnich
godzinach swego życia, lecz trudno stwierdzić
o którą z nich rzymscy żołnierze rzucili losy.
Wśród relikwii Męki Pańskiej są też inne, jak
Włócznia św. Longina, którą przebito ciało Jezusa,
czy Płaszcz Szkarłatny, którym Go okryto po ubiczowaniu. Każdego roku w czasie Wielkiego Tygodnia,
gdy rozważamy Mękę i Śmierć Jezusa przypominają się nam materialne pamiątki tamtych wydarzeń
i są nam drogie.
Pozostawiając nam swój wizerunek na Całunie
Turyńskim czy odbicie swojej twarzy na Chuście
z Manopello, Chrystus wzywa nas do nawrócenia,
do nawiązania z Nim osobistego kontaktu w sakramentach Pokuty i Eucharystii oraz do codziennej
modlitwy.
Grażyna Tierentiew na podstawie
„Przymierze z Maryją” nr 63, Stowarzyszenie
Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Rok Świętego Brata Alberta
25.12.2016 – 25.12.2017
Królu niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu niebios znieważony i oplwany, bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen.
Modlitwa św. Brata Alberta

„Brat naszego Boga” – jak nazwał Adama Chmielowskiego w swoim dramacie Karol Wojtyła – zmarł
w dniu, kiedy Kościół świętuje pamiątkę chwalebnego Narodzenia Pana Jezusa.
25 grudnia 2016 r., w setną rocznicę śmierci
Świętego, rozpoczął się w kraju Rok Świętego Brata
Alberta. Polscy biskupi, wybierając świętego Brata
Alberta na patrona obecnego roku duszpasterskiego, nie mogli wymyślić lepszego przedłużenia
Roku Miłosierdzia, gdyż nikt, tak dobrze jak On, nie
pokazał ideału ubóstwa i mistycyzmu miłosierdzia
poprzez ludzi, dla których poświęcił wszystko.
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Zanim „Biedaczyna z Krakowa”, „szary Brat
z drewnianą nogą” – jak Go nazywali ówcześni
krakowianie – złożył śluby zakonne, przybierając
imię Albert i założył Zgromadzenie Braci Posługujących Ubogim (albertyni), pokonał długą drogę.
Nie istnieje już dom w Igołomii, w którym urodził
się 20 sierpnia 1845 r. Na tym miejscu znajduje się
muzeum jego imienia, którym opiekują się siostry
albertynki.
Na życie Adama Chmielowskiego wpływ miał
z pewnością cud uzdrowienia, jakiego doznał będąc sześcioletnim dzieckiem w podkrakowskim
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opactwie cystersów w Mogile, gdzie zawiozła go
matka Józefa. Może dlatego, kiedy już stał się znanym malarzem, podkreślał, że nie zależy mu na
sztuce dla sztuki, lecz chciał swoje umiejętności
poświęcić „dla chwały Bożej”. Wielokrotnie też
tajemnica cierpienia i krzyża dotykała go w życiu: wczesna śmierć rodziców, osobisty dramat
z powodu utraty nogi w wyniku rany odniesionej
w czasie walk w Powstaniu Styczniowym i cierpienie kalectwa.
Cztery lata studiów plastycznych w Monachium uformowały Adama jako dojrzałego i utalentowanego malarza, prekursora polskiego
impresjonizmu. Jednak artysta miał dystans do
swojej twórczości, wiele obrazów zniszczył lub
nie dokończył. Nawet najlepszy jego obraz Ecce
Homo z 1879 roku, jeden z najbardziej przejmujących wizerunków umęczonego Jezusa, pozostał
nieukończony. W 1880 roku, chcąc sięgnąć głębiej
do przestrzeni duchowych, wstąpił do zakonu jezuitów, jednak z powodu depresji i załamania duchowego przerwał nowicjat.
Spokój odnalazł u swojego brata Stanisława na
Podolu, gdzie stał się wędrownym kaznodzieją
i apostołem tamtejszego ludu. Na wzór św. Franciszka odnawiał przydrożne kapliczki i ołtarze
w kościołach. Władze carskie zmusiły go jednak
do wyjazdu. W 1884 roku Adam zamieszkał w Krakowie, gdzie początkowo malował i spotykał się ze
środowiskiem artystów. Po jednym z rautów znalazł się przypadkowo w izbie nędzarzy, gdzie poznał, czym jest duchowy i egzystencjalny upadek
człowieka. Z fantazją i żarem artysty zrezygnował
z kariery malarskiej i założył habit tercjarza. Odtąd
przez następne 29 lat był bratem Albertem, który mieszkał z ulicznymi nędzarzami w miejskiej
ogrzewalni.
Głównym źródłem utrzymania były kwesty i zakładane przez niego warsztaty stolarskie, szewskie, gdzie bezdomni znajdowali pracę. Następnie
w 20 miastach (w tym we Lwowie, Zakopanem,
Tarnopolu) założył przytuliska dla bezdomnych,
domy dla sierot, kalek, starców, nieuleczalnie chorych.
Organizację i sposób życia zgromadzeń albertyńskich, którym jako testament pozostawił żywy
przykład swojego życia, oparł na regule zakonu
św. Franciszka i jego ewangelicznym ubóstwie.
Ojciec ubogich nie chciał posiadać niczego na
własność, ani osobiście, ani wspólnotowo. Był
przy tym spokojny o rozwój swoich dzieł, ponieważ bez zastrzeżeń ufał Bożej Opatrzności. Inną
istotną zasadą, jaką Brat Albert pozostawił swoP ar afia
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Marian Szczurowski – Brat Albert wśród ubogich

im naśladowcom, była zasada służby wobec tych,
którym nikt inny nie chciał lub nie był w stanie
usłużyć. Jego zaleceniem było „każdemu głodnemu należy dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież”. Zakładał też pustelnie, m.in. w Zakopanem na Kalatówkach, gdzie bracia i siostry
odnawiali swe siły fizyczne i duchowe. Obecnie
jest to miejsce nowicjatu dla młodych braci.
Bracia albertyni prowadzą cztery domy opieki
dla niepełnosprawnych mężczyzn: w Częstochowie, Przemyślu, Ojcowie i Bulowicach, przytulisko
dla bezdomnych i kuchnię dla ubogich w Krakowie. Siostry albertynki posługują w kraju w 69 placówkach, są także za granicą, m.in. w Argentynie,
Boliwii, Rosji i USA. Zgromadzenia albertyńskie
wtedy i dzisiaj są prawdziwym wyzwaniem dla
świata, w którym posiadanie wyznacza miejsce
i pozycję.
Św. Jan Paweł II powiedział: „Kto chce prawdziwe czynić miłosierdzie, musi sam stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć
bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie – być dobrym jak chleb”.
Ta myśl niech towarzyszy nam w roku poświęconym św. Bratu Albertowi.
Grażyna Tierentiew
7

Pielgrzymka do Czerwińska
Modlitwa króla Jagiełły
Klasztor był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. W lipcu 1410 roku w okolicach Czerwińska
wojska polskie Władysława Jagiełły przeprawiały się
przez Wisłę po moście łyżwowym, aby połączyć się
z wojskami litewskimi i ruszyć na państwo zakonne.
Po udanej przeprawie, król modlił się o powodzenie
swej wyprawy przeciwko Krzyżakom, a po zwycięstwie pod Grunwaldem ofiarował klasztorowi w podzięce swój hełm, który nosił w czasie bitwy.

Widok Sanktuarium

11 marca tego roku Wspólnota Żywego Różańca wraz z opiekunem duchowym księdzem
Proboszczem dr. Grzegorzem Ostrowskim udała
się na kolejną pielgrzymkę, tym razem do Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
w Czerwińsku, do Matki Bożej Pocieszenia. Okres
Wielkiego Postu prowadzi nas zazwyczaj po drodze Męki Pańskiej, dlatego udaliśmy się do Czerwińska, aby włączyć się w przeżywanie Misterium
Męki Pańskiej, którego inscenizację przygotowuje
Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy
Emaus. W drodze towarzyszyła nam modlitwa, którą poprowadził ks. Proboszcz. Z dziecięcą ufnością
powierzyliśmy Maryi nasze sprawy i problemy, aby
przedstawiła je Jezusowi. Matka, która stała pod
krzyżem Chrystusa, rozumie każdy ból i cierpienie,
jest Matką Pocieszenia.
W podróży towarzyszył nam śpiew starej pieśni
„Kiedy ranne wstają zorze...” oraz śpiew Godzinek
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, który poprowadził Adam Dąbrowski, organizator
pielgrzymki.
Ks. Proboszcz przybliżył nam historię klasztoru
i kościoła w Czerwińsku. Dzieje Czerwińska nad Wisłą nierozerwalnie związane są z historią klasztoru
kanoników regularnych, powstałego w XII w. Jego
fundatorem był Aleksander z Malonne, biskup płocki w latach 1129–1156. W fundacji uczestniczyli też
książęta Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski, a być może także Bolesław Krzywousty. Pierwszy dokument wspominający Czerwińsk, pochodzący z 1155 r., to bulla papieża Hadriana IV dotycząca
klasztoru. Kanonicy prowadzili działalność duszpasterską, a także charytatywną. Już w dokumentach
z XIII w. wymieniany jest szpital przyklasztorny.
8

Muzeum ks. kardynała Augusta Hlonda
„Zwycięstwo, gdy przyjdzie,
będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej.” A. Hlond
Po przyjeździe do klasztoru zostaliśmy powitani
przez o. Jacka, który dokładniej przedstawił nam historię klasztoru i kościoła. Po tym spotkaniu pierwsze kroki skierowaliśmy do muzeum ks. kardynała
Augusta Hlonda (1881-1948), którego wolą było, aby
pamiątki po nim otrzymał któryś z klasztorów OO.
Salezjanów. Kardynał ten był salezjaninem, pierwszym biskupem Katowic po utworzeniu diecezji
katowickiej w 1925 r., prymas Kościoła katolickiego
w Polsce w trudnym, powojennym czasie.
Słowa umierającego w Warszawie Kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski były dla jego następców testamentem i zobowiązaniem. W proroczym
widzeniu mówił on: Walczcie pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej.

Eksponaty w muzeum misyjnym (instrumenty muzyczne)

W przeddzień Niedzieli Ad Gentes mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością misyjną księży salezjanów, którzy prowadzą dzieło ewangelizacji na
całym świecie. W Muzeum Misyjnym znajdują się
pamiątki z misji, ozdoby, kapelusze, skóry zwierząt,
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dzidy, wyroby rękodzieła z całego świata. Zwiedzając muzeum mogliśmy poznać historię misji salezjańskich dzięki relacjom świeckich wolontariuszy,
którzy byli przewodnikami po ekspozycji.
Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej
Czerwińskie Misterium Męki Pańskiej należy do
najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych. Tekst
dramatu napisał salezjanin, ks. dr Franciszek Harazim
(1885-1941). Muzykę do spektaklu skomponował też
salezjanin – wybitny kompozytora muzyki kościelnej
– ks. dr Antoni Hlond (1884-1963), brat kard. A. Hlonda, podpisujący swoje dzieła pseudonimem Antoni
Chlondowski. W klasztorze czerwińskim Misterium
wystawiono pierwszy raz w 1949 roku. Pięcioaktowe
misterium rozpoczyna się od sceny na Górze Oliwnej, w inscenizacji czerwińskiej jest też prolog, który
przenosi nas do Wieczernika. Ukazuje najważniejsze
wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, poprzedzające
mękę Chrystusa i nierozerwalnie z nią związane. My,
pielgrzymi stajemy się uczestnikami tamtych wydarzeń jako obserwatorzy: niektórzy płaczą, inni tylko
patrzą... Misterium pozwoliło nam zbliżyć się do Tajemnicy Cierpiącego Jezusa.
Przez wiele lat wykonawcami Misterium byli nowicjusze salezjańscy. Po likwidacji nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku tradycja Misterium wygasła. W 2014 roku powrócono do niej.
Inscenizację przygotowuje Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus. W spektaklu biorą
udział profesjonalni aktorzy i młodzież ze środowisk
salezjańskich.

800 lat historii
Świątynię klasztorną w Czerwińsku wzniesiono
w I poł. XII wieku jako dwu-wieżowy kościół z ciosanego kamienia. Zaprojektowano ją na wzór największych kościołów w Europie Środkowej. Jest to jeden
z niewielu w Polsce kościołów romańskich, który przetrwał naszą burzliwą historię. Mimo wielu zmian, zachowało się wiele oryginalnych elementów.
W przedsionku zachował się portal romański, pochodzący z lat 1140-1160, wykonany prawdopodobnie we Włoszech. W Kaplicy Ukrzyżowania znajduje
się największy zespół fresków romańskich w Polsce.
Matka Boża Pocieszenia – Królowa Mazowsza
Ołtarz główny w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wykonany został w Krakowie
ok. 1630 r. W jego centrum znajduje się obraz Matki
Bożej Czerwińskiej, namalowany w 1612 r. przez Łukasza z Łowicza. Uznany został za cudowny w 1647 r.
Kult Rycerskiej Matki Pocieszenia trwał nieprzerwanie, mimo burzliwych losów tych ziem. Obraz Matki
Bożej Pocieszenia, malowany został na wzór cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani - Wspomożycielki Ludu Rzymskiego) z bazyliki
Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Ołtarz z cudownym obrazem M.B. Czerwińskiej

Scena z Misterium

Po obejrzeniu Misterium wzięliśmy udział we
Mszy świętej. W koncelebrze uczestniczyli księża przybyli wraz z pielgrzymami do sanktuarium
w Czerwińsku, do Matki Bożej Pocieszenia. Ks. Proboszcz dr Grzegorz Ostrowski modlił się w intencji
Wspólnoty Żywego Różańca z naszej parafii.
Po Mszy świętej mieliśmy okazję wysłuchać opowieści o historii sanktuarium.
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W roku 1970 Prymas Kardynał Stefan Wyszyński
uroczyście koronował obraz koronami papieskimi.
Zostawiliśmy swoje intencje i prośby o modlitwę
w depozycie u księży salezjanów, którzy od 1923 r.
posługują w Sanktuarium.
W drodze powrotnej modliliśmy się modlitwą
różańcową, rozważając Tajemnice radosne. Ks. Proboszcz podziękował za wspólną modlitwę. W roku
obchodów 100-lecia objawień Fatimskich odpowiadamy modlitwą różańcową na apel Matki Bożej,
zanosząc przed Boga Tron pokorne prośby o pokój
w ludzkich sercach i za naszą Ojczyznę, by wierna
krzyżowi i Ewangelii dawała świadectwo wiary.
Maria Koziarska
9

Zlot Generalny Legionu Maryi
łającego przy naszej parafii. Następnie rozpoczęła się
uroczysta Msza św., koncelebrowana przez opiekunów
duchowych legionu, której przewodniczył ks. kanonik
dr Grzegorz Ostrowski. Nawiązując do tajemnicy Maryi
Niepokalanej, serdecznie powitał on przybyłych na uroczystość kapłanów i legionistów, i życzył wszystkim bliskości Jezusa przez Maryję.
W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii na temat
prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP ks. prof. Janusz
Węgrzecki powiedział: „Śpiewajmy Panu, bo uczynił
cuda…” (Ps 98,1-4). Oto Bóg czyni wielki cud wobec Maryi, zachowując Ją od grzechu pierworodnego. Ona jako
jedyna została wyjęta z obrazu Adama, człowieka wygnanego z raju; Maryja jest Niepokalana, czyli wyjęta z upadku rajskiego. Bóg w swojej nieskończonej miłości i dobroci zapragnął również przyjąć każdego z nas. W Liście do
Efezjan św. Paweł przypomina nam, że w Chrystusie Bóg
wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świeci
i nieskalani przed jego obliczem. „Z miłości przeznaczył
nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli.” (Ef 1.4-5).
W dniu 10 grudnia 2016 r. w parafii św. Jana
Kantego odbył się Zlot Generalny Legionu
Maryi – doroczna uroczystość, zorganizowana przez Kurię Żoliborską LM pw. Matki Bożej
Łaskawej przy parafii św. Stanisława Kostki.
Uroczystość, zgodnie ze zwyczajem, odbywa
się w dniu możliwie najbliższym Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
obchodzonego przez Kościół w dniu 8 grudnia. Dzieje się tak od 1854 r. za sprawą bulli
Ineffabilis Deus, ogłoszonej uroczyście przez
papieża Piusa IX. Doroczny Zlot Generalny ma
na celu integrację wspólnoty legionowej oraz
umocnienie ducha jedności legionistów.
W Zlocie uczestniczyło 76 osób – członków
czynnych LM wraz z opiekunami duchowymi
z 11 parafii, w tym: krajowy opiekun duchowy
LM i opiekun duchowy Kurii Żoliborskiej LM
ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki, opiekun
duchowy LM z parafii św. Stanisława Kostki
– ks. kanonik Michał Kotowski, ks. Michał Sieradzan z parafii św. Augustyna na Nowolipkach
oraz ks. Krystian Strycharski z parafii św. Jana
Kantego wraz z ks. kanonikiem dr. Grzegorzem
Ostrowskim proboszczem naszej parafii.
Uroczystość rozpoczęły modlitwy legionowe i tajemnice radosne Różańca św.,
które poprowadził ks. Krystian Strycharski
z Prezydium MB Królowej Różańca Św. dzia10
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Zostaliśmy zatem przyjęci niczym domownicy. Wcześniej byliśmy Adamem, kimś obcym dla Boga, ale Bóg przez Chrystusa zaadoptował nas i staliśmy się Jego dziećmi i jednocześnie dziedzicami zbawienia.
Dziś Maryja przypomina Legionowi, jak poprzez każdorazowe
spotkanie możemy zostać całkowicie przyjęci przez Boga. Wejdźmy zatem do środka, a nie stójmy na zewnątrz, za drzwiami! Mamy
bowiem przygarniać się nawzajem. Adam wyszedł z raju jako narcyz i egoista, ale fakt przygarnięcia przez Boga sprawia, że stajemy
się zupełnie innymi ludźmi, ludźmi, którzy świadczą dobro i miłość.
„Śpiewajmy Panu, bo uczynił cuda…” Słowa te stanowią dziękczynne votum, bowiem przez wstawiennictwo Maryi będziesz
dobry jak chleb, a legionista powinien być dobry i jako człowiek
i jako chrześcijanin, bo tylko wtedy praca, jaką wykonuje w służbie
Maryi, przynosi owoce. Tym dobrem największym jest wiara, czyli
całkowite powierzenie się Bogu.
Maryja kieruje do nas wszystkich w dniu dzisiejszym przesłanie
prosząc, byśmy trwali w nieustannej komunii z Jezusem Chrystusem. Nie może Bóg przygarnąć nas bardziej niż wówczas, kiedy
łączymy się z Nim w komunii w Jej obecności.
Niepokalanie Poczęta towarzyszy nam w tej Eucharystii, dlatego też, tak jak Ona, każdy z nas pragnie Bogu powiedzieć z pokorną wiarą i ufnością: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa Twego. Amen.”
Katenę Legionu i modlitwy na zakończenie poprowadził ks. kanonik Michał Kotowski.
Po Mszy św. w dolnym kościele odbyła się agapa – spotkanie
towarzyskie przy posiłku; były rozmowy, wspólny śpiew pieśni maryjnych i legionowych oraz katecheza ks. Krystiana Strycharskiego na temat: „Co to znaczy być sługą Maryi?”, ze wskazaniem na

sumienność w wykonywaniu obowiązków i zadań legionowych.
Ks. Krystian w wygłoszonej katechezie zaznaczył, że wiara przeżywana i umacniana we wspólnocie
ma doprowadzić nas do świętości,
jest to podstawowy cel Legionu.
Wspólnota pozwala nam przybliżać
się do Boga, kształtuje nasze sumienie, jest miejscem niesienia naszej
pomocy innym. Mamy być maryjni,
przeniknięci duchem Niepokalanej,
Jej wstawiennictwem, uczciwością
względem Niej, tzn. odpowiedzeniem sobie na następujące pytania:
czy uczciwie i w pełni angażuję się
w Legion? Czy spotkania wspólnoty traktuję jako spotkania z Maryją
i czy robię to dla Niej? Pamiętajmy,
że służyć Maryi to wolność, jak
powiedział św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
Na zakończenie katechezy odśpiewano Hymn Legionu Maryi, którego refren brzmi następująco:
Maryjo, o Niepokalana,
Hołd składa Tobie Legion Twój,
Za nami wstawiaj się u Pana,
W słoneczne dni i pośród burz.
Po wzajemnych podziękowaniach
za dar wspólnego świętowania, rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie, już w roku 2017, a będzie to
największa, coroczna uroczystość Legionu Maryi - Acies, czyli odnowienie
osobistego i zbiorowego aktu wierności wobec Maryi.
Niech Niepokalanie Poczęta Pośredniczka Łask prowadzi i wspiera
nas w służbie dla Niej.
Tekst: Anna Karłowicz
i Zenona Ożugowska – LM
Foto: Anna Karłowicz

Pismo Parafii św. Jana Kantego w Warszawie, ul. Krasińskiego 31 A, 01-784 Warszawa, tel.: 22 663 34 67
Wspólnie z Autorami gazetę zredagowali społecznie: Barbara Kowalczyk, Marek Kowalski,
Anna Laszuk, s. M. Bernarda Konieczna CR, Maria Natanson, Grażyna Tierentiew
Prowadzenie strony internetowej: Hanna Michniewicz

www.parafianasadach.wordpress.com

Opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Grzegorz Ostrowski
Wydawnictwo Bonum, ul. Łąkowa 58, 05-402 Otwock

P ar afia

na

S ad ac h

nr

43

11

Aniołowie i Fatima

Trzy tajemnicze objawienia Aniołów
Do Fatimy Aniołowie z Bożego Orszaku przybywali już w 1915 roku. Od kwietnia do października miały miejsce trzy wizje, w których Łucja dos
Santos i trzy inne dziewczynki: Maria Rosa Matias,
Teresa Matias oraz Maria Justino widziały również
– na wzgórzu Cabeço niedaleko Aljustrel i w innych
miejscach – zawieszony w powietrzu nad drzewami doliny „jakiś obłok bielszy od śniegu, przezroczysty, w kształcie ludzkiej postaci”. Siostra Łucja
opisywała to tak: „Była to postać jakby ze śniegu,
którą promienie słoneczne czyniły nieco przezroczystą”.
Z czworga dzieci wcześniej widzących, tylko Łucja, od ósmego roku życia, przygotowywana była
i wprowadzana do uczestniczenia w objawieniach
Matki Bożej w 1917 roku.
Ale najpierw, wiosną lub latem 1916 roku, w grocie na wzgórzu Cabeço Łucja dos Santos i jej kuzyni:
Franciszek i Hiacynta Marto, mieszkańcy małej wioski na terenie parafii Fatima, mieli trzy wizje Anioła
Portugalii, zwanego również Aniołem Pokoju.
Podczas pierwszego Objawienia Anioł prosił
dzieci aby modliły się za tych, którzy nie wierzą, nie
wielbią, nie ufają i nie kochają Boga.
W drugim Objawieniu Anioł mówił jasno o grzechach, jakimi Bóg jest obrażany i konieczności odkupienia tych grzechów poprzez modlitwę i ofiarę
za nawrócenia biednych grzeszników.
W trzecim Objawieniu Anioł mówił ostro, że Jezus Chrystus „jest straszliwie znieważany przez niewdzięcznych ludzi”.
Potrzebne są czyny, mówiła Siostra Łucja, które
naprawią „zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania,
jakimi On jest obrażany”. Anioł polecił dzieciom:
„Wynagradzajcie zbrodnie ludzi i pocieszajcie waszego Boga”.
Siostra Łucja odpowiedziała także na pytanie,
jak przynieść pociechę Bogu. Napisała: „ofiarowując Trójcy Przenajświętszej, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu – Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa
Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach
świata i prosząc o nawrócenie grzeszników przez
nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi”.
Swoje opowiadania i zapiski Siostra Łucja kończyła, porównując odczucia po Objawieniach Anioła z tym, których doświadczyła po Objawieniach
Matki Bożej.

Zakończę te rozważania bardzo istotnym, moim
zdaniem, fragmentem opowiadania Siostry Łucji:
„Objawienia Matki Bożej wywołały w nas zupełnie
inne skutki. Ta sama zewnętrzna radość, ten sam
spokój i to samo poczucie szczęścia, ale zamiast
tego fizycznego osłabienia, pewna wzmożona ruchliwość, zamiast trudności w mówieniu, pewien
udzielający się entuzjazm”.
Zachęcam naszych czytelników do zapoznania
się z opracowaniem: „Wspomnienia i Listy Siostry
Łucji” – wprowadzenie i notatki ks. dr. Antonio
Maria Martusi S.J., Porto 1973, gdzie autor napisał
m.in.: – Świat potrzebuje i oczekuje przybycia Aniołów, którzy ogłoszą przebaczenie i życzliwość Boga
wszystkim żałującym za grzechy… Bóg – jako dobry Ojciec – ostrzega nas przed grzechem i złem,
w jakie popadliśmy, wskazując drogę do zbawienia
poprzez modlitwę i pokutę–
Barbara Kowalczyk
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100 rocznica Objawień Fatimskich

Krótka historia objawień
Sto lat temu w Fatimie, w roku 1917
od maja do października, Matka Boża
ukazała się sześć razy trójce małych
dzieci: dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie i dziewięcioletniemu
Franciszkowi. Objawienie się Maryi
poprzedzone było trzema objawieniami Anioła: wiosną, latem i jesienią 1916 roku.
Pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie
Po raz pierwszy Matka Boża objawiła się dzieciom
13 maja. Ukazała się jako Pani ubrana całkowicie na
biało powyżej małego drzewka dębu i poprosiła
dzieci, żeby przychodziły na to miejsce każdego 13go dnia miesiąca, przez 6 miesięcy, o tej samej porze.
Oznajmiła, że przyszła z raju, zachęciła do codziennego odmawiania różańca w intencji pokoju na
świecie i w intencji zakończenia wojny.
Drugie objawienie Matki Bożej w Fatimie
Podczas drugiego objawienia 13 czerwca Matka
Boża poprosiła dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec. Obiecała też, że wkrótce zabierze Hiacyntę i Franciszka do Nieba. Natomiast Łucji powierzyła misję ustanowienia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.
Jednocześnie ukazała dzieciom wizję Boga i objawiła Swoje Niepokalane Serce, otoczone cierniami,
znieważane grzechami ludzkimi, oczekujące wynagrodzenia za nie.
Trzecie objawienie Matki Bożej w Fatimie
Trzecie objawienie 13 lipca zawiera tajemnicę ujętą w trzech częściach. Pierwsze dwie części to wizja
piekła i zapowiedź nawrócenia Rosji. Wizja piekła, jaką
zobaczyły dzieci była przerażająca, piekła pełnego
demonów i straconych dusz pośród okropności trudnych do opisania. Twarz Matki Bożej była smutna.
Poprosiła ona, aby Rosja została poświęcona Niepokalanemu Sercu. Jeśli Rosja się nawróci, obiecała
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Maryja, to będzie pokój, jeśli nie, wówczas Rosja będzie rozprzestrzeniać błędne nauki po świecie, a wtedy wojna i prześladowania Kościoła są nieuniknione.
Czwarte objawienie Matki Bożej w Fatimie
Dnia 13 sierpnia 1917 roku, kiedy Matka Boża
miała objawić się dzieciom po raz kolejny, były one
wówczas w więzieniu kilka kilometrów od Fatimy.
Czas, gdy Matka Boża miała się ukazać minął. Jednak
dwadzieścia tysięcy ludzi w Fatimie widzialo i słyszało huk piorunów i jasny błysk światła na czystym niebie. Słońce zbladło a jasna chmura o pięknym kształcie objawiła się i uniosła w powietrzu na chwilę nad
drzewem dębu, w miejscu, gdzie były objawienia.
Matka Boża objawiła się dzieciom 19 sierpnia
w małej wiosce koło Fatimy. Jeszcze raz zaprosiła Łucję do modlitwy i ofiary za grzeszników.
Piąte objawienie Matki Bożej w Fatimie
Pogłoski mówiły, że 13 września Bóg zamierza
uczynić coś wyjątkowego. Jednak tego dnia nie wydarzyło się nic szczególnego, co dla ludzi uczyniłoby
owe objawienia bardziej zrozumiałe. Nawet mama
Łucji często ją biła, sądząc, że Łucja zwyczajnie kłamie.
Łucja jednak ofiarowała swoje cierpienia tak jak
Matka Boża ją uczyła: „Mój Jezu, ofiaruję wszystko Tobie, dla Twojej Miłości i jako wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i za nawrócenie grzeszników”.
Matka Boża powiedziała wówczas: „Bóg jest zadowolony z twoich ofiar, ale On chce, żebyś założyła pas
pokutny tylko na noc”.
Dzieci pasy te zrobiły same.
Szóste objawienie Matki Bożej w Fatimie
Dzień 13 października 1917 roku był dniem deszczowym. Matka Bożą objawiła się wówczas dzieciom po
raz szósty i ostatni. Zgromadziło się wielu ludzi, jednak
dzieci były jedynymi osobami, które mogły widzieć
Matkę Bożą. Kiedy znikła Matka Boża, deszcz przestał
padać i ukazało się słońce. Słońce zaczęło się kręcić wokół jak kula ognia i wydawało się, że spadnie na ziemię.
Ludzie myśleli, że to koniec świata. Jednak słońce przyjęło swoją naturalną pozycję na niebie. Sprawiło to, że
ludzie przestraszeni padli na ziemię, klęczeli w błocie
i modlili się o miłosierdzie i o wybaczenie.
Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 roku, Hiacynta zaś
20 lutego 1920 roku. Natomiast Łucja żyła najdłużej,
jak zapowiedziała Matka Boża, do 13 lutego 2005
roku, bo Bóg wybrał ją, aby pracowała dla Niego,
aby rozszerzała kult do niepokalanego Serca Maryi.
Objawienia w Fatimie zostały całkowicie zaaprobowane przez Papieża Piusa XI w październiku 1930
roku.
Ks. dr Grzegorz Ostrowski
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Droga przez Serce – ostatnie Przesłanie
Wielkiej Nowenny Fatimskiej
Rok 2017 jest ostatnim rokiem Wielkiej Nowenny Fatimskiej (dalej: WNF) i rokiem przygotowań do
jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich, który
przeżywamy poprzez wypełnianie prośby, jaką skierowała do świata w Fatimie Matka Boża. Elementem
naszego świętowania jest wyrażenie wdzięczności za
dar Objawienia, za Orędzie Nadziei oraz za odkrycie
Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Naszą
wdzięczność wyrażamy w gorliwym praktykowaniu
Nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca1 oraz poświęceniu się
Niepokalanemu Sercu Maryi: osobistym, rodzinnym, parafialnym
oraz Polski, które będzie miało
miejsce w dniu 6 czerwca 2017 r.
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
W dziewiątym roku WNF tematem przewodnim do rozważań
jest sama istota Fatimskiego Przesłania, która brzmi: Droga przez
Serce. Przymierze Serc: Jezusa, Maryi i naszych2. To przesłanie ma nam uświadomić, że
Nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi nie koncentruje nas
tylko na Maryi, lecz prowadzi do
Serca Jezusa i wskazuje na ich ścisłą więź na jedność Obu Serc. Potwierdzają to także modlitwy, których uczyli Fatimskich Pastuszków
Anioł Pokoju i Matka Boża. Anioł
Pokoju kilkakrotnie w 1916 r. objawił się Pastuszkom, a przemawiał do nich podczas
trzech ostatnich spotkań. Przy pierwszym spotkaniu
nauczył tej modlitwy: „O mój Boże, wierzę w Ciebie,
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię,
Nabożeństwo wynagradzające Pierwszych Sobót Miesiąca uzyskało aprobatę kościelną 13 września 1939 r. i odtąd
rozwija się na całym świecie.
2
Tematyka orędzi w poprzednich latach była następująca: 2009 – Pewni zwycięstwa – konfrontacja z cywilizacją
śmierci; 2010 – Bezpieczni na krawędzi czasu – zawsze przy
Maryi; 2011 – Więcej niż doczesność – jest niebo, jest piekło,
jest czyściec; 2012 – Nie żyjemy dla siebie – wynagradzanie
za grzechy świata; 2013 – Eucharystyczny klucz – cud nad cudami, który zmienia wszystko; 2014 – Zapraszam do Nieba
– jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny; 2015 – Potęga
rodziny – domowy Kościół, którego nie przemogą bramy
piekła; 2016 – Bóg jest miłosierny – ostatnie słowo należy do
Boga, który jest Miłością.
1
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byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy nie ufają.” i powiedział: Serca Jezusa i Maryi słuchają
z uwagą waszych próśb.
Przy drugim spotkaniu Anioł wprowadzał dzieci
w głębsze rozumienie modlitwy i związanych z nią
pokuty i umartwień; nawoływał, aby modliły się dużo
i powiedział: Serce Jezusa i Maryi chcą przez
was okazać światu wiele miłosierdzia.
Trzecie spotkanie było dalszą katechezą do głębszego poznania Bożego nauczania. Anioł ukazał się
z kielichem w ręku i Hostią Świętą
ze spływającymi kroplami krwi do
kielicha. Wtedy nauczył ich nowej
modlitwy uwielbienia Trójcy Świętej i ofiarowania Przenajświętszego
Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego
na wszystkich ołtarzach świata na
przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które
Go obrażają; po czym powiedział:
Przez niezmierzone zasługi
Jego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi proszę was o nawrócenie
biednych grzeszników. To Objawienie stanowiło przygotowanie
dzieci do spotkania z Matką Bożą,
a przede wszystkim na przyjęcie
Orędzia, które będzie związane
z modlitwą i ofiarą.
Objawienia pierwsze mówią
o Bożym Miłosierdziu oraz uczą
nas, iż obok modlitwy powinniśmy podejmować akty
pokutne i umartwienia, przyjmować w duchu posłuszeństwa i z miłością to, co nam daje Bóg, a nie to, co
sami chcielibyśmy ofiarować.
W Tajemnicy Eucharystii przypomniana została
szczególna więź łącząca Serce Jezusa i Maryi, a mianowicie tajemnica Wcielenia Syna Bożego, którego
Ciało i Krew pochodzą od Matki. Tak więc nie można
Eucharystii oddzielić od Maryi i Serca Jezusa od Serca
Jego Matki.
Droga przez Serce była od dawna w zamyśle Boga.
To Bóg pierwszy zwrócił się do Maryi, by została Matką Jego Syna. Maryja z ufnością i miłością otworzyła
swe Serce dla Syna Bożego i posłusznie wypowiedziała „fiat”. Posłuszne woli Boga Ojca było również Serce Jezusa, które w Ogrójcu odpowiedziało Ojcu „nie
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moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Te Dwa Serca
stanowią dla nas najdoskonalszy wzór tej drogi, która
została wskazana Pastuszkom i każdemu z nas.
Droga wskazana dzieciom w Fatimie nie kończy
się wraz z ukazaniem się Pani z Nieba, lecz znajduje
swe pogłębienie i rozwinięcie w treści Przesłania Matki Bożej podczas Objawień.
Orędzia Matki Bożej wskazują, że ofiara, pokuta,
cierpienie to nie tylko droga zadośćuczynienia za
grzechy, ale również forma prośby, modlitwy, wołania
o ratunek dla grzeszników i całego świata. Matka Boża
przy tym zapewniała, że łaska Boża będzie naszą siłą,
gdy przyjmiemy Bożą propozycję.
Jezus pragnął, aby Matka Boża była bardziej znana
i umiłowana. Orędzia uświadamiają nam, że to Bóg
pragnął ustanowić Nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi jako ratunek dla świata i grzeszników.
Wolą Bożą było, aby obok Serca Jezusa było uwielbione Niepokalane Serce Maryi, a ten, kto wybierze drogę
przez Niepokalane Serce Maryi, osiągnie zbawienie.
Bóg pragnie również naszej obecności w relacji Serc
Jezusa i Maryi, która jest zarówno Matką Jezusa, jak
i naszą. Z Krzyża Jezus dał Ją za Matkę; stała się Ona
Matką wszystkich ludzi odkupionych przez Chrystusa
i przyjęła w swoją macierzyńską opiekę każdego człowieka. Odtąd największą troską Jej Niepokalanego
Serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi.
Jezus otwiera swoje Serce na prośbę Maryi, gdyż
pragnie otwierać zdroje Miłosierdzia dla grzeszników.
Bóg jako dziecko Jezus zabiega i prosi o Nabożeństwo
do Serca Matki i o miłość dla Niej. Podczas objawienia
się św. Łucji w 1925 r. Najświętsza Pani z Dzieciątkiem
Jezus wypowiada te słowa: Miej współczucie
z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie
wciąż je na nowo ranią, a nie ma nikogo,
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie
powyciągał. Matka Boża prosiła s. Łucję: Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż
wszystkim że w godzinę śmierci obiecuję
przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym,
którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św.,
odmówią jeden różaniec i przez 15 minut
rozmyślania nad 15 tajemnicami towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Najdoskonalszym nabożeństwem, które najwierniej
i najściślej jednoczy nas z Jezusem jest Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi, dlatego też doskonałe
poświęcenie się Panu Jezusowi jest doskonałym i całkowitym poświęceniem się Najświętszej Dziewicy.
Podsumowując to krótkie wprowadzenie w ostatni rok WNF i jubileuszu 100. rocznicy Objawień FatimP ar afia
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skich, podkreślić należy, że przesłanie „Droga przez
Serce” ma swój początek i dopełnienie w Bogu.
Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata
i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym
przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja była nieznana, żyła
w ukryciu, wypełniała wolę Bożą, zachowując i rozważając w swoim Sercu wszystkie wydarzenia z Jej
życia i Syna Bożego. Natomiast przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa Maryja musi być znana, bardziej miłowana i przez Ducha Świętego objawiona, by
przez Nią Chrystusa poznano, kochano Go i służono
Mu. Św. Jan Paweł II, mówiąc o Przymierzu Dwóch
Serc, stwierdził: „Oddając się Sercu Maryi, odkrywamy
pewną drogę do Najświętszego Serca Jezusa, symbolu miłosiernej miłości naszego Zbawiciela.”
W świetle przedstawionych rozważań bardziej
zrozumiałe stają się kluczowe słowa „tajemnicy fatimskiej” – Moje Niepokalane Serce zwycięży!
„Fiat”, wypowiedziane przez Maryję, zmieniło bieg
dziejów świata, ponieważ wydała na świat Zbawiciela,
dzięki Niej Bóg mógł stać się człowiekiem w naszym
świecie i pozostać w nim na zawsze.
W świecie, w którym szatan w sposób szczególny
ingeruje w życie człowieka i osłabia ludzką wolę, Bóg
będąc Królem świata przychodzi z otwartym miłosiernym Sercem, by zło zostało pokonane. Bóg do szatana skierował następujące słowa: Wprowadzam
nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo Jej,
ono zmiażdży twoją głowę, a ty zmiażdżysz
mu piętę, natomiast o sobie mówił: Jam zwyciężył
świat.
Cześć dla Niepokalanego Serca Maryi rozpowszechniła się bardzo po Jej Objawieniu w Fatimie
w 1917 r. W 25. rocznicę tych Objawień w 1942 r. Pius
XII zawierzył Kościół i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi, w 1944 r. wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi zostało rozszerzone na cały Kościół,
a w 1984 r. w dniu 25 marca Jan Paweł II poświęcił
świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.
Poświęcenie się wspólnot zakonnych Niepokalanemu Sercu Maryi miało miejsce na Jasnej Górze 14
sierpnia 1946 r., natomiast w dniu 7 września 1946 r.
odbyło się poświęcenie Narodu Polskiego. W roku
jubileuszu 100. rocznicy Objawień Fatimskich oczekiwać będziemy zarówno kolejnego poświęcenia Polski
w dniu 6 czerwca 2017 r., jak również wielu poświęceń
osobistych, rodzinnych czy parafialnych.
Módlmy się o ich wypełnienie.
Zenona Ożugowska – Legion Maryi
na podstawie materiałów z Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem
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Spotkania opłatkowe w Seminarium Duchownym
Choćby stanęło przed wami dwustu aniołów, nie mają oni władzy odpuszczenia wam grzechów. Jedynie
kapłan ma władzę powiedzieć wam: „Idź w pokoju, przebaczam ci”.
Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości…
św. Jan Maria Vianney
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie powstało 12
stycznia 1684 r. Od 1687 roku, z niewielkimi przerwami, mieści się w pokarmelickim klasztorze przy
Krakowskim Przedmieściu. Przez wieki swojej historii przygotowywało i przygotowuje przyszłych
księży do służby Bogu i ludziom. Wstępujący do
seminarium uczą się tu zjednoczenia z Jezusem
Chrystusem, wierności misji Kościoła oraz posłuszeństwa biskupowi, który posyła ich do wiernych
archidiecezji warszawskiej.
W czasie swojego istnienia seminarium dało
Kościołowi pięciu błogosławionych, męczenników okresu II wojny światowej, księży beatyfikowanych przez św. Jana Pawła II w 1999 roku
w Warszawie: Romana Archutowskiego, Edwarda
Detkensa, Zygmunta Sajnę, Michała Woźniaka
i Michała Oziębłowskiego. Wychowało także wielu
niezłomnych księży, którzy świadczyli o prawdzie
w czasie lat komunizmu, przede wszystkim bł.
ks. Jerzego Popiełuszkę, a także kilku biskupów,
w tym jednego kardynała Aleksandra Kakowskiego. Warszawskie seminarium ukończył też ks. Jan
Twardowski, którego miłość do Chrystusa przypominają jego wiersze.
Przez wiele lat mury seminarium były zamknięte dla ludzi z zewnątrz, by nie zakłócać rytmu dnia
– nauki i modlitwy – przyszłych księży. 26 kwietnia
2009 r. furta seminarium po raz pierwszy otworzyła się, do środka mógł wejść każdy i podziwiać,
m. in. odrestaurowane freski jednego z najwybitniejszych twórców barokowej polichromii Michała
Anioła Palloniego z przełomu XVII i XVIII wieku,
unikalną galerię portretów Prymasów Polski, zabytkowy ogród, bibliotekę ze starodrukami, sale
wykładowe czy zwykłe pokoje kleryków. Tego
dnia wśród zwiedzających była główna zelatorka
naszej parafialnej Wspólnoty Różańcowej Elżbieta
Buniewicz, która dołączyła do ludzi dobrej woli,
wspierających modlitwą i ofiarą alumnów seminarium. Do wsparcia zachęciła też innych. W ten
sposób od 2012 roku alumni seminarium otaczani
są modlitwą w ramach Dzieła Duchowej Adopcji
Kleryków przez członków naszej Wspólnoty Różańcowej, bo modlitwa to najpiękniejszy dar, jaki
16

możemy im ofiarować. Każdy chętny modli się
cały rok za wybranego kleryka, którego zna tylko
imię. Modlitwa jest nieocenioną pomocą i wsparciem dla nich w okresie ich formacji, aby stawali się kapłanami na Bożą miarę. Jako przyjaciele
seminarium członkowie WŻR zapraszani są przez
księdza rektora seminarium na uroczystości, m. in.
spotkania opłatkowe, święcenia kapłańskie, Msze
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prymicyjne. Na te uroczystości zapraszani są również członkowie innych wspólnot różańcowych
z różnych parafii archidiecezji warszawskiej.
W sobotę, 7 stycznia 2017 r. wszyscy dobrodzieje seminarium, m.in. przyjaciele z ośrodków, gdzie
przyszli księża chodzą na praktyki i członkowie
wspólnot różańcowych spotkali się z alumnami
w seminarium na corocznej uroczystości opłatkowej. Rozpoczęła się ona Mszą świętą, którą w intencji wszystkich przyjaciół seminarium celebrował
ks. rektor Wojciech Bartkowicz. Po Eucharystii udaliśmy się do sali seminaryjnej, gdzie dzieliliśmy się
opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia i wspólnie
kolędowaliśmy. Był również św. Mikołaj i prezenty.
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Ostatnim akcentem opłatkowego spotkania
był spektakl przygotowany - jak corocznie - przez
alumnów III roku. Tym razem była to sztuka pt. „Silniejszy od nienawiści”, opowiadająca o losach Tima
Guénarda, francuskiego mistrza w boksie. Marzeniem jego było zostać znanym bokserem i zabić
ojca alkoholika, który go maltretował. Mistrzem
bokserskim został, ale nie zdążył zrealizować drugiej części marzenia, bo poznał ludzi, którzy zaprowadzili go do Jezusa Chrystusa. Był to spektakl wstrząsający ale i pełen nadziei, że w różnych
sytuacjach w życiu człowiek może coś zmienić,
potrzebna jest do tego wiara w Boga i ludzie, którzy mogą do Niego doprowadzić. Klerycy grający
w sztuce doskonale przekazali treści w niej zawarte i wykazali się wyjątkowym aktorskim talentem.
Wśród nich występował kleryk Janek Elczyk, który
był naszym parafianinem – co prawda tylko kilka
lat, ale Sakrament Chrztu Świętego, który otrzymał
w naszym kościele w 1991 roku, wyznaczył mu drogę dążenia do świętości w powołaniu kapłańskim
i oddaniu życia na służbę Bogu i ludziom.
Dołączmy do modlitwy za kleryków, która jest
im tak bardzo potrzebna na ich kapłańskiej drodze.
Zamieszczone zdjęcia pokazują niektórych
członków naszej Wspólnoty Różańcowej na Mszy
św., na spotkaniu z alumnami i fragmenty tego wyjątkowego spektaklu.
Grażyna Tierentiew na podstawie
materiałów z seminarium
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15 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana potocznie Boże Ciało, jest jednym ze
świąt ruchomych. Przypada zawsze we czwartek,
60 dni po Wielkanocy. Ta potoczna nazwa w pełni
oddaje istotę tego święta: „obecności Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii, tj. pod postacią chleba i wina, które oznaczają Jego Ciało i Krew przelane dla
naszego zbawienia”1. W tym dniu w szczególny sposób
podkreśla się znaczenie sakramentu Eucharystii, do którego wierni mogą przystępować wszak codziennie. Sakramentu, który Chrystus ustanowił w czasie Ostatniej
Wieczerzy, posługując się chlebem przaśnym i winem,
spożywanymi przez Izraelitów przy okazji uczty z baranka ofiarnego, którego krew ocaliła ich przy ucieczce
z Egiptu. Było to na dzień przed męczeńską śmiercią
Jezusa, która przyniosła nam wszystkim zbawcze odkupienie. Jego Ciało przybite do krzyża i Krew na nim
przelaną, przypomina pełna nazwa uroczystości.
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Święto
Zmartwychwstania Pańskiego było obchodzone bardzo uroczyście, poprzedzane uroczystościami pasyjnymi. W każdą niedzielę w czasie przeistoczenia chleba
i wina symbolicznie przypominano ofiarę z Ciała i Krwi.
Teologowie uznawali jednak, że to wszystko nie w pełni oddaje istotę Eucharystii, niewystarczająco podkreśla
jej bogactwo.
Ustanowienie odrębnego święta poprzedziło kilka
wydarzeń. W 1215 r. w trakcie Soboru Laterańskiego IV
ogłoszono dogmat o realnej obecności Chrystusa Eucharystycznego w momencie przeistoczenia podczas
Mszy św. Kilkanaście lat wcześniej młoda Julianna (11931258) została oddana na wychowanie do sióstr augustianek w klasztorze w Mont Cornillon w Belgii. Po kilku
latach sama wstąpiła do zakonu. Już w wieku 16 lat miała pierwsze prywatne objawienia – wizje jasnej tarczy
księżyca, zakłóconej ciemną plamą. Bóg objawił jej następnie, że blask Kościoła zaćmiony jest brakiem święta dla uczczenia Najświętszego Sakramentu2. Julianna
pozostawała nadal w klasztorze, którego została przeoryszą. Ponowne objawienia miały miejsce w 1245 r.
Chrystus wyrażał w nich pragnienie ustanowienia święta Eucharystii na pierwszy czwartek po święcie Trójcy
Przenajświętszej. Zaufany kapłan, Jan z Lozanny, zasięgnął opinii teologów i duchownych. Po ich pozytywnej
odpowiedzi, Julianna przedstawiła tę sprawę biskupowi Liège, Robertowi z Thourotte, który w 1246 r. wpro-

1
Ks. Ryszard Groń, Corpus Christi – Boże Ciało, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/rg-corpus2012.html
2
Adam Kowalik, Uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, „Przymierze z Maryją”, nr 82/2015
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wadził uroczystość Bożego Ciała w swej diecezji. Jako
święto w całym Kościele, ustanowił je papież Urban IV
w 1264 r., rok po cudzie eucharystycznym, który miał
miejsce we włoskiej Bolsenie koło Orvieto. Dniem wyznaczonym do obchodzenia Bożego Ciała był czwartek
po oktawie Zielonych Świątek. Stanowiło to nawiązanie
do Wielkiego Czwartku, w którym Pan Jezus ustanowił
Najświętszy Sakrament.
Zasłużona augustianka, znana jako Julianna z Cornillon, zmarła w opinii świętości i już w 1264 r. została
beatyfikowana przez Urbana IV. Kanonizował ją Pius IX
w 1869 r.
Św. Tomasz z Akwinu na prośbę Urbana IV opracował teksty liturgiczne do Mszy św. na Boże Ciało oraz
kilka hymnów eucharystycznych, m. in. Przed tak wielkim Sakramentem. Uroczystość została upowszechniona przez papieża Jana XXII (1317), który dodatkowo
wzbogacił liturgię o procesję z Najświętszym Sakramentem. Uroczyście obchodzono także siedem kolejnych dni, tzw. oktawę. Na ziemiach polskich Boże Ciało
wprowadził bp Nanker (1320) w diecezji krakowskiej.
W całej Polsce obchodzone jest od XV wieku.
Obchody Uroczystości Bożego Ciała składają się
z dwóch głównych części. Są nimi celebracja Mszy św.
oraz procesje z Najświętszym Sakramentem, które odbywają się nie tylko w kościele, ale coraz częściej po ulicach i drogach. Już w średniowieczu, kiedy trwały dyskusje teologiczne na temat realnej obecności Chrystusa
w Eucharystii, i później, kiedy rodziła się reformacja, stały się manifestacją wiary w żywą obecność Chrystusa
Eucharystycznego. W Polsce rozbiorowej i powojennej
były znakiem polskości i katolickości. W trakcie procesji wprowadzono cztery przystanki przy ołtarzach
polowych, specjalnie przygotowywanych i pięknie
ozdobionych, przy których odczytywane są fragmenty
Ewangelii. Na każdym przystanku śpiewane są suplikacje o uchronienie od nieszczęść naturalnych. Na zakończenie kapłan udziela uroczystego błogosławieństwa.
Przypadające późną wiosną Boże Ciało jest świętem
radosnym. Przypada w dzień wolny od pracy, obchodzone jest przez duże rzesze wiernych. W niektórych
miastach organizowane są procesje centralne, na które
przybywają członkowie wielu parafii. Nad kapłanem
niosącym Najświętszy Sakrament rozpościera się pięknie wyszywany baldachim. Ołtarze dekorują członkowie ruchów lub stowarzyszeń katolickich, a także grupy
mieszkańców. Boże Ciało jest największą publiczną manifestacją przywiązania Polaków do katolicyzmu oraz
tradycji narodowych.
Anna Laszuk
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Wskazówki i rady Ojca Świętego Franciszka
Nie lekceważmy wartości dawania przykładu, ponieważ ma to moc większą od tysiąca słów, „like’ów”, „retweetów” czy filmów na youtube’ie.
Jezus powierzył Piotrowi klucze, aby otwierać, a nie
zamykać wejście do Królestwa Niebieskiego.
Bóg wie lepiej od nas, czego potrzebujemy; musimy Mu zaufać, bo Jego drogi są bardzo odmienne
od naszych.
Jeśli zło jest zaraźliwe, to i dobro jest takie. Dajmy
się więc zarazić dobrem i roznośmy je dalej!
Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej odnowie w spotkaniu z Chrystusem żywym w Jego
Słowie, w sakramentach i w bliźnim.

Czujmy się pobudzani przez Ducha Świętego do
odważnego wybierania nowych dróg głoszenia
Ewangelii.

W obecnym Wielkim Poście spróbujmy podjąć pokutę nie ze skwaszoną miną, ale z uśmiechem.

Ileż to razy w Biblii Pan wzywa nas do przyjęcia migrantów i obcokrajowców, przypominając, że my
także jesteśmy przybyszami.

Post nie jest tylko odmawianiem sobie chleba. Jest
także dzieleniem się nim z głodnymi.
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.
Łatwo przejść od miłości do nienawiści. A droga od
nienawiści do miłości jest trudniejsza, jednak prowadzi do pokoju.
Jezus to wierny przyjaciel, który nigdy nas nie
opuszcza; nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie
na nasz powrót do Niego.
Bóg jest nam zawsze wierny i ani na chwilę nie
przestaje nas kochać, towarzyszyć naszym krokom
i biec za nami, gdy trochę się oddalamy.
Modlitwa to klucz, który otwiera miłosierne serce
Boga.
Kiedy nasza droga jest naznaczona niepewnością
i upadkiem, Bóg bogaty w miłosierdzie wyciąga
rękę, aby nas podnieść.
Trwajmy w modlitwie o wypełnienie pragnienia Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno”.
Głosząc wszystkim czułą miłość Jezusa stajemy się
apostołami radości Ewangelii. A radość jest zaraźliwa!
W sercu chrześcijanina jest zawsze radość. Zawsze.
Radość, którą przyjmujemy jako dar i której strzeżemy, aby dzielić się nią z wszystkimi.
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Młode serce nie znosi niesprawiedliwości i nie potrafi nagiąć się do kultury odrzucania ani ulec globalizacji obojętności.
Zachęcam was do walki z biedą, zarówno materialną, jak i duchową. Umacniajmy razem pokój i budujmy mosty.
Kultura odrzucania nie jest Jezusowa. Drugi człowiek to mój brat, ponad barierami narodowości,
pochodzenia społecznego czy religii.
Jak to dobrze wiedzieć, że Pan bierze na siebie nasze słabości, cierpliwie stawia nas na nogi, dając siły
do rozpoczęcia na nowo.
Pod adresem @Pontifex_pl możemy znaleźć na
Twitterze profil Ojca Świętego Franciszka i przeczytać krótkie, wypływające z nauki Kościoła,
rozważania, rady i zalecenia Ojca Świętego Franciszka związane z aktualnymi wydarzeniami na
świecie i uroczystościami religijnymi. Przedstawiamy niżej kilka z opublikowanych ostatnio,
przed oddaniem bieżącego numeru naszej gazety do druku. Zachęcamy naszych Czytelników do
samodzielnego śledzenia rozważań Ojca Świętego. Aby to robić, nie trzeba być koniecznie użytkownikiem Twittera. Wystarczy wejść na stronę
internetową
https://twitter.com/Pontifex_pl.
Redakcja
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Pielgrzymka do Włoch – Sanktuaria (2)
Kolejne niezwykłe Sanktuarium – Świętego
Oblicza Pana Jezusa, prowadzone przez Braci Kapucynów, nawiedziliśmy w Manopello. Od 1638 r.
przechowywana jest tam niezwykła relikwia: wizerunek Jezusa Cierpiącego, utrwalony na delikatnym, najcenniejszym materiale świata z bisioru
(bisior to nici powstające głównie z morskich małż).
W starożytności wyrabiano z niego cienkie i lśniące
tkaniny zwane jedwabiem oceanicznym. Nie da się
na nim malować, nie przyjmują pigmentu. Wizerunek ma wymiary 24 x 17,5 cm. Przechowywany jest
w specjalnej monstrancji pomiędzy dwiema szybami, a twarz Chrystusa wypełnia cały obraz. Twarz
jest jednakowo widoczna z przodu jak i z tyłu wizerunku. Pomimo upływu czasu pozostaje on w niezmienionym stanie. Ojciec Pio w 1963 r. powiedział
„Volto Santo w Manopello to największy cud jaki posiadamy”. W pokorze modliliśmy się przed „Świętym
Obliczem Chrystusa” Koronką Miłosierdzia o godz.
15.00. Wpisem do Księgi Pamiątkowej dziękowałam
Bogu za łaskę bycia w tym miejscu poprzez Człowieka postawionego na „ścieżce życia”. Wszystkiego nie
da się opisać, to trzeba przeżyć!

są umieszczone w głównym ołtarzu Sanktuarium.
Badania naukowe dowiodły, że Cudowne Ciało jest
cząstką ludzkiego mięśnia sercowego, a w Krwi
zidentyfikowano białka takie same, jak w świeżej
krwi ludzkiej. Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi
AB i przetrwały w bardzo dobrym stanie dwanaście
wieków.
Później czekał nas całodzienny pobyt w San
Giovani Rotondo u św. Ojca Pio (1887-1968).
Po Sanktuarium oprowadzał nas i o życiu O. Pio
opowiadał polski ojciec kapucyn. Mury klasztoru
wzniesiono w 1540 r. W 1916 r. zaproszony został
tutaj O. Pio – dla poratowania zdrowia. Planowany
krótki pobyt zmienił się w stały i odmienił całkowicie to miejsce. Sanktuarium stanowią: kościółek
antyczny (świątynia klasztorna) pw. Matki Bożej
Łaskawej, połączony z Bazyliką pod tym samym
wezwaniem (1956 r.), nowy monumentalny kościół
o niezwykłej architekturze, poświęcony św. O. Pio
(2004 r.) oraz piękna Droga Krzyżowa ze stacjami
z brązu, licząca 800 m, poprowadzona zboczem
wzgórza. W bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki działa od 1956 r. szpital nazwany „Domem ulgi
w cierpieniu”, zbudowany przez O. Pio. Naszą Mszę
św. przeżywaliśmy w kościółku antycznym, w którym O. Pio przez ponad 50 lat sprawował Msze,
spowiadał (w zachowanym do dziś konfesjonale).
To w tym kościele, na chórze, modląc się przed
krucyfiksem, otrzymał dar stygmatów, które zostały otwarte, świeże i krwawiące przez pół wieku.
Przez całe zakonne życie towarzyszyły Ojcu cuda,
dar pojawiania się jednocześnie w dwóch różnych
miejscach lub wyczuwalny słodki zapach kwiatów.
Papież Jan Paweł II w 1999 r. ogłosił go błogosławionym, a w 2002 r. świętym. Przeszklona trumna
ze szczątkami ciała i „woskową twarzą” znajduje

Sanktuarium Św. Oblicza w Manopello – Brama
Miłosierdzia

Podobnie jak pobyt w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano. Cud miał miejsce
w VIII wieku, kiedy to odprawiającemu Mszę św.
„wątpiącemu” mnichowi z zakonu bazylianów
Hostia przemieniła się w skrwawiony strzęp Ciała,
a wino w kielichu zamieniło się w Krew. Hostia, która stała się Ciałem, przybrała lekko brunatną barwę, przechowywana jest w artystycznie wykonanej
monstrancji. Cudowna Krew w postaci grudek koagulatu przybrała kolor brunatno-żółtawy i znajduje się kielichu z kryształu górskiego. Relikwie
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San Giovani Rotondo – pomnik św. Ojca Pio przed
wejściem na Drogę Krzyżową
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się w nowym kościele Sanktuarium. Tam, u grobu
św. O. Pio modliliśmy się, a w urnie u stóp trumny,
każdy z nas zostawiał karteczki z prośbami o jego
wstawiennictwo. W Księdze Pamiątkowej kolejny
dziękczynny wpis. Potem jeszcze piątkowa Droga
Krzyżowa, wieczorne misterium.
29 września, w święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, dotarliśmy do miejsca
objawienia św. Michała Archanioła (w V wieku).
To Monte Sant’Angelo na Wzgórzu Gargano. Na
wysokości ponad 800 m, w Grocie Objawienia
uczestniczyliśmy w odpustowej Mszy św. koncelebrowanej dla Polaków, a po niej w uroczystym
akcie oddania się św. Michałowi Archaniołowi.
Warto dodać, że od kilku lat opiekę nad tym Sanktuarium sprawują polscy księża michaelici. Po południu wzięliśmy udział w odpustowej uroczystej
procesji ulicami miasta. W procesji niesiona jest
kopia figury św. Michała Archanioła, oryginalny
miecz oraz maleńkie kamyczki z Groty. Kamyczki
te po poświęceniu stanowią relikwie III stopnia i są
do nabycia w Grocie. Procesja ma piękną oprawę
artystyczną i muzyczną, biorą w niej udział dzieci
w strojach „Anioła”. Na koniec niezwykły zupełnie
pokaz ogni sztucznych. Rzesze ludzi i bardzo dużo
Polaków. Piękny uświęcony dzień.
Następnego dnia nawiedziliśmy kościół O.O.
Kapucynów z prochami Ojca Matteo da Agnone.
Był on kapucynem, zmarł w 1616 r., lecz wciąż egzorcyzmuje. Przy jego grobie nawet teraz dochodzi
do cudownych niewytłumaczalnych uzdrowień
i uwolnień od demonicznych dręczeń. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1996 r. W kościele mieliśmy naszą Mszę św. a potem czas indywidualnej
modlitwy oraz przykładanie zdjęć bliskich do płyty
nagrobnej. Przylgnięcie jakiegoś zdjęcia to grobu
to znak, że O. Matteo bierze te osobę pod swoją
opiekę. Byliśmy świadkami, jak nasza organizatorka
doświadczyła tej łaski. Zdjęcia, które się „nie przyssały” można wrzucić do stojącej obok urny, a potem przechowywane są w pięknej skrzyni w celi
klasztornej, w której przez rok mieszkał św. Ojciec
Pio. Zdjęcia nasze i bliskich zostały, oczywiście,
w klasztorze, polecone opiece o. Matteo!
Kolejne odwiedzone miejsce to słynne Pompeje, zasypane w 79 r. lawą w czasie wybuchu wulkanu Wezuwiusz. 1800 lat później zaczęło się odradzać jako sanktuarium Matki Bożej Różańcowej,
które powstało dzięki staraniom bł. Bartolomeo
Longo, czciciela Maryi. Ten bogaty adwokat, ateista, przybył do Pompejów w 1872 r. Usłyszał w sercu głos Maryi, aby dla uzyskania „pokoju serca” rozszerzał nabożeństwo Różańca św. Tak też się stało.
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Bartolomeo Longo przemienił się, założył Bractwo
Różańca Świętego, wzniósł nową świątynię, do której sprowadził w 1875 r. cudowny obraz Matki Bożej
Różańcowej. Za Jej przyczyną wydarzyło się wiele
cudownych uzdrowień i łask. Dwukrotnie odwiedzał ją papież Jan Paweł II, a w 1980 r. beatyfikował „Apostoła Różańca” B. Longo. Dane nam było
uczestniczyć w uroczystej włoskiej modlitwie Różańca świętego, rozpoczynającej październik. Obraz
zjeżdża wówczas na specjalnych szynach z głównego ołtarza świątyni na ołtarz odprawiania Mszy św.,
a Włosi cały czas klaszczą. W ten oto sposób Matka
Różańcowa schodzi do ludzi. Dała też światu Nowennę Pompejańską poprzez objawienie modlącej
się do niej chorej Fortunacie, obiecując wyzdrowienie po odmówieniu nowenny. Ta modlitwa „nie do
odparcia” miała polegać na odmawianiu wszystkich
części Różańca św. przez 54 dni – 3 nowenny po
9 dni błagalne i 3 nowenny dziękczynne. Całkowite
uzdrowienie Fortunaty dokonało się 8 maja 1884 r.
W autokarze wysłuchaliśmy świadectw naszych
współpielgrzymów o łaskach Nowenny Pompejańskiej w ich życiu. I ja w Pompejach rozpoczęłam
swoją Nowennę w intencji Bogu wiadomej.

Autorka na Cmentarzu Wojskowym na Monte Cassino

Najbardziej polskim akcentem na naszej trasie było
Monte Cassino. Zwiedziliśmy tamtejszy klasztor, założony przez św. Benedykta ok. 529 r. W głównym
ołtarzu Bazyliki, pod marmurową gwiazdą, złożona
jest urna z brązu, w której przechowywane są doczesne szczątki św. Benedykta i jego siostry św. Scholastyki. Nie sposób opisać zachwytu, jaki wywołuje ta
majestatyczna, przepięknie dekorowana marmurem
świątynia, odbudowywana po całkowitych zniszczeniach – po trzęsieniu ziemi w 1349 r. i w czasie II wojny
światowej. Monte Cassino to miejsce rozsławione także przez bohaterstwo polskich żołnierzy, zdobywa21

jących klasztorne wzgórze w maju
Skalnej upamiętnia jej wizeru1944 r. Jest tam też znany Polski
nek w ołtarzu kaplicy wykutej
Cmentarz Wojskowy z przeszło tyw skale. W tej kaplicy, z relikwiasiącem grobów naszych żołnierzy.
mi św. Jana Pawła II, mieliśmy
Na cmentarzu zapaliliśmy znicze
naszą codzienną Mszę św.
i odśpiewaliśmy Czerwone maki.
Stamtąd pojechaliśmy do
Później udaliśmy się do położoRzymu. Nadzwyczajne środki
nego na wschód od Rzymu Menostrożności (bramki kontrolne)
torello, ulubionego miejsca modliprzed wejściem do Bazyliki św.
twy i wypoczynku św. Jana Pawła II.
Piotra nie zniechęciły nas. BazyUpamiętnia to pomnik Papieża
lika Watykańska to poemat harz wyrytymi jego słowami: „To miejmonii i nieskończonego piękna.
sce pomagało mi się modlić”. Karol
Główny ołtarz pod Kopułą MiWojtyła modlił się tu także na krótko
chała Anioła wyrasta na grobie
przed konklawe, w czasie którego
św. Piotra. Dla nas, polskich pielzostał wybrany na papieża. Znajdugrzymów, szczególnie ważny był
je się tam Sanktuarium Matki Bogrób św. Jana Pawła II! Tam każCastel Sant’Elija – Autorka przed
wejściem
do
Groty
Objawień
Matki
żej Łaskawej – jedno z najstarszych
dy z nas spędził najwięcej czasu
Bożej Skalnej „Ad Rupes”
miejsc kultu maryjnego w Europie.
na modlitwie i rozmyślaniach.
Od ponad 20 lat opiekę nad nim sprawują polscy księ- Towarzyszyły nam rzesze ludzi. W Jubileuszowym
ża. Kościół i klasztor samotnie osadzone są na skale, na Roku Miłosierdzia mieliśmy jeszcze łaskę przejścia
stoku góry o wysokości 1280 m. W tej górskiej samotni przez Drzwi Święte w Bazylice Św. Piotra. Według lijest Grota, w której pustelnicze życie wiódł przez dwa turgistów Drzwi Święte symbolizują Chrystusa gdyż
lata św. Benedykt. Z miejscem tym związana jest też Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie
historia nawrócenia św. Eustachego w II wieku, który zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (J 10,9).
wraz z całą rodzina poniósł męczeńską śmierć za wiarę. Tym pięknym dniem spędzonym w Watykanie nasza
Mentorello to także niezwykłe piękno natury z pano- pielgrzymka powoli zbliżała się do końca.
ramą obejmującą kilkadziesiąt kilometrów oraz „sporo
W drodze powrotnej do Polski mieliśmy Mszę
strachu” podczas zjazdu krętymi serpentynami. Pro- św. w małym kościółku nad największym jeziorem
szony przez nas Anioł Stróż szczęśliwie „dowiózł nas” w Austrii. Tam w pokoju i radości dziękowaliśmy za
na nocleg do Klasztoru w Castel Sant’Elija, Sanktu- wszystkie otrzymane łaski, szczęśliwą podróż, zdroarium św. Michała Archanioła i Matki Bożej Skal- wie. Osobiście dla mnie, osoby w wieku 60+, pielnej „Ad Rupes”. To kolejne miejsce niedaleko Rzymu, grzymka ta była najpiękniejszą i najłaskawszą Bożą
ulubione przez św. Jana Pawła II, a prowadzone przez niespodzianką. Chwała Panu!
polskich księży michaelitów. Objawienia Matki Bożej
Kazimiera Denkiewicz, foto ze zbiorów Autorki

300-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany
o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko w aspekcie religijnym, ale
i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym, ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej” – tak brzmi fragment
uchwały przyjętej przez Sejm RP w dniu 15 grudnia
2016 r. Dokument podkreśla, że „Jasna Góra jako duchowa stolica Polski stanowi główny ośrodek tego
kultu i pielgrzymowania na ziemi polskiej”1.

1
Dzieje jasnogórskiego sanktuarium, w którym cudowny
wizerunek Matki Bożej został umieszczony w 1384 r., przedstawione zostały w PnS nr 14.
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Idea królewskości Maryi w polskim narodzie
kształtowała się od wieków. Jan Długosz nazywał
Matkę Bożą Jasnogórską „Najdostojniejszą Królową świata i naszą”. Pokłon składali jej liczni wierni,
także królowie. Już Władysław Jagiełło ofiarował
Jej w 1430 r. pierwsze korony. W czasie „potopu”
szwedzkiego w 1655 r. o. Augustyn Kordecki, przeor klasztoru paulinów, wspierany mocą Matki Bożej
zdołał pomyślnie pokierować obroną Jasnej Góry
przed wojskami najeźdźców. Wdzięczny za ten cud
król Jan Kazimierz złożył l kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą na KróloP ar afia
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wą Polski i obiecując szerzyć Jej kult w całym kraju.
Obecny w katedrze nuncjusz Piotr Vidoni intonował
wówczas wezwanie: Regina Regni Poloniae!
Kilkadziesiąt lat później, w święto Narodzenia
Matki Bożej, 8 września 1717 r., odbyła się na Jasnej Górze wyjątkowa uroczystość. Za zgodą i wolą
Ojca Świętego Klemensa XI, obraz Matki Bożej został przyozdobiony podarowanymi przez niego
złotymi koronami Kapituły Watykańskiej. Uczynił
to biskup chełmski Krzysztof Szembek, kierujący
diecezją, w której na zamku bełzkim przechowywany był Obraz Matki Bożej przed przewiezieniem
do Częstochowy. W sposób liturgiczny usankcjonowano wtedy akt mający znaczenie polityczne. Była
to pierwsza poza Włochami koronacja wizerunku
Matki Bożej. OO. Paulini przygotowali ją z wielką gorliwością, zdając sobie sprawę ze
znaczenia tego wyjątkowego
wydarzenia, po raz pierwszy
bowiem taka koronacja miała
się odbyć poza Rzymem.
Prowincjał o. Konstanty
Moszyński powiadomił o niej
wszystkie klasztory paulińskie
oraz polskie diecezje. Jasnogórskie Sanktuarium zostało ozdobione, wystawiono łuki tryumfalne, przygotowano sztuczne
ognie, zaproszono znanych
w Polsce kaznodziejów oraz
kapele muzyczne. Dla pielgrzymów wybudowano obszerną,
drewnianą szopę, ozdobioną
zielonymi gałązkami. Zapewne wszyscy nie pomieścili się
w niej, bowiem na Jasną Górę przybyło z całej Polski, a może i krajów sąsiednich ok. 200 tysięcy pielgrzymów różnych stanów społecznych, co niełatwo
sobie wyobrazić, zważywszy na ówczesne środki
komunikacji i lokomocji. Uroczystość była ogólnonarodową manifestacją wiary, a sam obrzęd uważano za ukoronowanie Bogarodzicy Maryi na Królową
Polski po wszystkie czasy. Nabożeństwa odprawiano
już w dniach poprzedzających. Koronacja odbyła się
w Bazylice, towarzyszyły jej kazania, procesje, Msza
św., dysputy teologiczne i salwy armatnie.
Korony te zostały skradzione w nocy z 22 na
23 października 1909 i nigdy ich nie odnaleziono.
W 1910 r. papież Pius X przekazał Matce Bożej nowe
złote korony i 22 maja tego roku odbyła się rekoronacja Obrazu, której dokonał bp Stanisław Zdzitowiecki.
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W uchwale Sejmu RP przypomniano, że „Uroczystość koronacyjna zjednoczyła wszystkie stany
i była ogólnonarodową manifestacją wiary. Akt
uznający Maryję Królową Polski stał się punktem
odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności oraz nadziei na duchowe
odrodzenie.” Jubileuszowy Rok 300-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
zainaugurowany na Jasnej Górze już 8 września
2016 r., stwarza okazję do stałego osiągania tych
celów. W darze dla Królowej Polski przygotowywana jest Żywa Korona Maryi. Składają się na nią wizerunki wiernych, którzy przesyłają na Jasną Górę
papierowe odbitki swoich zdjęć. Na ich odwrocie
należy wpisać, jaki dar duchowy pragniemy ofiarować Matce Bożej z tej okazji: zakończenie konfliktu,
pojednanie, zerwanie z nałogiem, spowiedź po wielu
latach, postanowienie regularnej modlitwy...
Oprócz tego OO. Paulini
na cały rok jubileuszowy zaplanowali szereg inicjatyw
związanych z tą rocznicą.
Należy do nich np. przekazanie na wszystkie kontynenty świadectwa o królowaniu Matki Bożej. W tym
celu ze zdjęć cyfrowych,
przesyłanych wraz z darem
duchowym przez wiernych
do paulinów, jest budowana olbrzymia Mozaika Maryi Jasnogórskiej. Będzie
ona umieszczona na wałach jasnogórskich oraz udostępniona w Internecie. Innym przykładem jest inicjatywa: Opowiedz
o tym, co w twoim życiu uczyniła Maryja „Strefa
świadectw – dowód chwały”. W jej ramach zakonnicy zachęcają, by przesyłać pocztą elektroniczną, w plikach audio lub video, refleksje dotyczące
naszych „związków” z Matką Bożą Jasnogórską
i otrzymanych za Jej pośrednictwem łask.
Anna Laszuk na podstawie:
1. O. Jan Stanisław Rudziński OSPPE, Regina Regni Poloniae, „Niedziela”, nr 21/2002
2. Wojciech Kęder, Jasna Góra z Błogosławionym Janem
Pawłem II, Częstochowa 2011
3. 1717-2017. Jubileusz Koronacji, Federacja Sodalicji
Mariańskich w Polsce, Warszawa 2016
4. http://koronamaryi.pl
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