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Nie gaście Ducha!
Drodzy Parafianie, Goście i Czytelnicy
Świętomarcińskiego Słowa.
Znów dane jest nam spotkać się na łamach
naszego parafialnego pisma, które – jak
z pewnością zauważyliście – wydawane jest
z większą częstotliwością. To dobrze. Cieszę się!
Wiodącą myśl wyznacza Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego i miesiąc maj poświęcony Maryi,
Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszej.
Często sobie powtarzam i pozdrawiam
spotkanych na mojej drodze życia, słowami
św. Pawła: Ducha nie gaście! Proroctwa nie
lekceważcie! No właśnie jakże ważne jest, aby
zachęcać się do życia Słowem Bożym! Być blisko
niego tak jak Maryja. Maryja, która poczęła
z Ducha Świętego. Ufnie wsłuchiwała się w Boże
Słowo. Idąc za nim stała się Matką Zbawiciela.
Otrzymała więcej niż się spodziewała. Trzeba
zauważyć też, że nie przeszkodził Jej w tym św.
Józef, któremu poświęcony jest bieżący rok
liturgiczny. On, podobnie jak Jego wybranka
Maryja, nigdy nie przestał się wsłuchiwać w głos
Boga. Dając się Jemu prowadzić w nieznane,
w gruncie rzeczy otrzymuje więcej, aniżeli gdyby
zdecydował się pójść za głosem swoim, swoich
oczekiwań wobec Maryi. Bóg nie zabrał Mu
Maryi, ale wraz z Tą, która wyraziła zgodę na
poczęcie z Ducha Świętego, otrzymał niezwykłą
bliskość obcowania również z Tajemnicą. Jezus,
Syn Boży, bez udziału ciała i krwi ludzkiej, za
sprawą Ducha Bożego, zamieszkał i wzrastał
pomiędzy Maryją a Józefem. „Józef z Nazaretu
w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny
z ludzi poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego.
Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego”
(św. Jan Paweł II, Redemptoris custos, 1).
W tym samym dokumencie papieskim
poświęconym św. Józefowi (rok 1989), który
wyżej cytuję, papież zestawia słowa posłańca
Bożego, który mówi do Maryi i Józefa. Do Maryi
mówi: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga… Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 30-35); a do
Józefa mówi: „nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się z Niej poczęło” (Mt 1, 20). Jan Paweł II
zauważa, że „zachodzi bliska analogia pomiędzy
tym „zwiastowaniem” w zapisie Mateuszowym
a tamtym
Łukaszowym.
Zwiastun
Boży
wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa
Maryi. Ta, która zgodnie z prawem była mu
„poślubiona”, pozostając dziewicą, stała się
w mocy Ducha Świętego – Matką. Gdy przyjdzie
na świat Syn, którego Maryja nosi w swym łonie,

winien otrzymać imię Jezus. Było to imię znane
wśród Izraelitów, czasami nadawane synom.
W tym przypadku jednak chodzi o Syna, który –
zgodnie z Bożą Obietnicą – wypełni całe znaczenie
tego imienia: Jezus – Jehosua znaczy: „Bóg, który
zbawia” (Redemptoris custos, 3).
Popatrzmy co się przydarzyło Józefowi ziemskiemu ojcu Syna Bożego – nada Mu imię
Jezus. Kiedy studiowałem na Uniwersytecie
Navarra w Hiszpanii, w początkach pobytu dziwiło
mnie, że do niektórych mężczyzn zwracano się
używając imię Jesus. Okazuje się, że do dziś dnia
imię to jest ciągle nadawane mężczyznom. Choć
na naszych ulicach nie usłyszymy nikogo kto
nosiłby to imię, to jednak jest ono wpisane w nasz
duchowy organizm. A to dlatego, że Maryja za
sprawą Ducha Świętego poczęła Jezusa, a On
przyjmując ludzkie ciało od Maryi-człowieka,
splótł się z historią ludzką i każdego z nas.
Tajemnica tego bosko-ludzkiego zespolenia
jest dla nas ciągłą okazją do zdumiewania się
tajemnicą obecności Boga w naszej codziennej
historii. Każda Komunia św., Spowiedź św., moc
usłyszanego Słowa Bożego, rekolekcje pogłębiają
naszą bliskość z żywym Bogiem, który działa
w naszym tu i teraz. Podobnie jak w historii Maryi
i Józefa, choć na innym etapie historii zbawienia,
mamy się nie lękać i Bożego Ducha nie gasić. Bóg
nigdy nie chce nas straszyć, nie posługuje się
lękiem. Przeciwnie, podobnie jak mówił do Maryi
i Józefa, mówi codziennie do nas „nie lękajcie się”.
On chce nas wyprowadzić z różnych lęków,
kryzysów, opresji, zagrożeń i niepowodzeń.
Pozwalajmy Mu na to i współpracujmy z Duchem
Świętym, którego nam po swym odejściu
(Wniebowstąpieniu) zesłał.
Drodzy Czytelnicy naszego Świętomarcińskiego Słowa często powtarzajmy za św. Pawłem:
„Nie gaście Ducha! Nie lekceważcie proroctw!
Wszystko badajcie! Trzymajcie się tego co
dobre, a unikajcie wszystkiego, co złe!”
(1 Tes 5, 19-22). A wtedy bezpieczni będziemy
od wszelkiego zamętu!
Bogu w modlitwie Was polecam i pozdrawiam
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Wniebowstąpienie Pańskie
Mamy problem z tą uroczystością,
ponieważ jest ona trochę pomniejszona.
Najpierw
przez
słowo
Boże,
które
w Ewangelii według św. Marka zawiera tylko
jedno zdanie o Wniebowstąpieniu: Po
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy Boga (Mk 16,19).
Pozostali Ewangeliści nie piszą o tym fakcie
dużo więcej. Po drugie do 2004 roku
uroczystość Wniebowstąpienia obchodziliśmy
w czwartek, czyli dokładnie 40 dni po
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego
17 lat temu przeniósł uroczystość na
7. Niedzielę Wielkanocną, która ją niejako
wchłonęła. Trzecim pomniejszeniem jest
miejsce święte związane z Wniebowstąpieniem, czyli Bazylika Wniebowstąpienia na
Górze Oliwnej w Jerozolimie. Jest to chyba
najmniejsza Bazylika na świecie, nie większa
od naszej świętomarcińskiej zakrystii.
Aktualnie pod opieką muzułmanów posiada
jedną turystyczną atrakcję. Na posadzce
można zobaczyć kamień, w którym rzekomo
odbiła się stopa Pana Jezusa, który w tym
miejscu po raz ostatni dotykał ziemi. Jak
wobec tych licznych pomniejszeń dostrzec
wielkość tej uroczystości i jej wpływ na nasze
życie duchowe?
Zwróćmy uwagę najpierw na liczbę 40.
Ma ona w Biblii znaczenie symboliczne. Izrael
przez 40 lat wędrował po pustyni po wyjściu
z Egiptu zanim wszedł do Ziemi Obiecanej.
Jezus przez 40 dni pościł na pustyni
przygotowując się do rozpoczęcia publicznej
działalności. W liturgii przeżywamy 40dniowy post przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Widzimy zatem, że 40 dni
to czas przygotowania do czegoś ważnego
i nowego. Co ważnego i nowego stało się
w momencie Wniebowstąpienia?
Jest to ważna i nowa rzeczywistość dla
Kościoła. Jezus, dotąd widzialny i dotykalny,
znika Apostołom z oczu i wchodzi w inny
wymiar rzeczywistości. Ewangeliści są trochę
nieporadni w opisywaniu tego momentu.
Łukasz
w
czytanych
dziś
Dziejach
Apostolskich zapisuje: Po tych słowach uniósł
się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go
im sprzed oczu (Dz 1,9). Obłok to kolejny
symbol biblijny nawiązujący do wędrówki

Narodu Wybranego przez pustynię. Obłok
oznacza obecność Boga. Dlaczego jednak
Łukasz podkreśla uniesienie się Jezusa
w górę? Dwa tysiące lat temu, powszechne
było wyobrażenie o przebywaniu bóstw
w przestrzeni „nad księżycowej”, w której
z naszej perspektywy wszystko jest stałe
i wieczne. Żeglarze używali gwiazdozbiorów
do wyznaczania drogi przez morze. Uniesienie
się Jezusa w górę, które w dobie lotów
kosmicznych wygląda na dziwne i niezrozumiałe, było sposobem na wyrażenie prawdy
o Jego wejściu w nowy wymiar rzeczywistości. I tu przechodzimy do kolejnego
znaczenia
tajemnicy
Wniebowstąpienia.
Dzięki temu, że Jezus stał się niewidzialny,
mógł stać się wszechobecny. Aby spotkać się
z Jezusem nie musimy już jechać „gdzieś” ale
możemy z Nim spotkać się „tutaj”. W każdej
chwili i w każdym miejscu mojego życia mogę
rozmawiać z Jezusem. Pozostaje jeszcze
pytanie: Czy człowiek żyjący w 2021 roku
tęskni jeszcze za niebem? Czy ja marzę
czasami o niebie? Świat oferuje mi dziś tyle
„umilaczy”, „polepszaczy” i rozrywek, że
lepiej lub gorzej, ale jakoś dobrze się czuję
w doczesności. Na szczęście w tym co oferuje
świat pozostaje zawsze pewien niedosyt
i właśnie on może stać się impulsem do
zachowania tęsknoty za niebem, w którym
nie będzie już śmierci, cierpienia i smutku.
Będzie wieczne „teraz” z Jezusem
Chrystusem.
Ks. Jacek Zjawin
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Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
W poniedziałek po Uroczystości Zesłania
Ducha Świętego obchodzimy Święto NMP Matki
Kościoła. Papież Paweł VI ogłosił uroczyście
Maryję Matką Kościoła 21 listopada 1964 r.,
a uczynił to w odpowiedzi na prośbę polskich
biskupów. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
przemawiając 16 września 1964 r. podczas trzeciej
sesji Soboru Watykańskiego II, wskazywał na
konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.
Prymas przyjechał wówczas do Rzymu ze
skierowanym do papieża memoriałem podpisanym
przez wszystkich polskich biskupów, uzasadniającym ten tytuł maryjny. Episkopat Polski od razu
włączył nowe wezwanie maryjne do Litanii
Loretańskiej, a 4 maja 1971 r.- 50 lat temu, za
zgodą Pawła VI, wprowadził do polskiego
kalendarza liturgicznego Święto Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła.
Święto to obchodzono do niedawna tylko
w dwóch krajach – w Polsce i w Argentynie.
11 lutego 2018 roku, w święto Matki Bożej
z Lourdes, ogłoszono ustanowienie przez papieża
Franciszka, dla całego Kościoła nowego święta
maryjnego NMP Matki Kościoła w poniedziałek
po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
W Rzymie na ścianie Pałacu Apostolskiego
(na wcześniej istniejącym oknie) znajduje się
mozaika przedstawiająca Najświętszą Maryję
Pannę z Dzieciątkiem Jezus, zatytułowana Mater
Ecclesiae. Mierzy ponad 2,5 metra. Jako model dla
tej
mozaiki
posłużył
wizerunek
Maryi
z Dzieciątkiem, znajdujący się w Bazylice
Św. Piotra, noszący nazwę: Mater Ecclesiae.
W dolnej części mozaiki znajduje się herb Jana
Pawła II z hasłem Totus Tuus.
Pomysł zamieszczenia wizerunku Matki Bożej
na Placu Św. Piotra pojawił się w 1980. Podczas
spotkania UNIV student spytał Jana Pawła II,
czemu na placu brakuje wizerunku Matki Bożej.
Inicjatywa i projekt mozaiki pochodzi od
członków Opus Dei. Ks. Álvaro polecił
hiszpańskiemu architektowi Javierowi Cotelo
zaprojektować i zastanowić się, gdzie można
umieścić wizerunek Maryi tak, by był dobrze
widoczny z Placu Św. Piotra i przyciągał oko
wszystkich chrześcijan, którzy będą przybywać do
Rzymu. Papieżowi pomysł ten bardzo przypadł do
gustu i polecił go zrealizować.
Mozaika została ułożona pół roku po zamachu,
a 8 grudnia 1981, w święto Niepokalanego
Poczęcia, Jan Paweł II przed modlitwą Anioł
Pański pobłogosławił ją. Była ona szczególnie
bliska sercu Jana Pawła II.
ASZ

Maryjo,
Najświętsza Bogurodzico Dziewico,
Ty w dzień Pięćdziesiątnicy byłaś u początków
dzieła ewangelizacji Kościoła.
Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko,
wstawiaj się za mną:
abym tak jak Ty mówił Bogu TAK,
abym tak jak Ty słuchał i rozważał Słowo Boże,
abym tak jak Ty był posłuszny Duchowi
Świętemu,
abym tak jak Ty z pokorą niósł Jezusa innym
ludziom,
abym tak jak Ty kochał Boga i ludzi,
abym tak jak Ty służył Bogu i ludziom.
Gwiazdo Ewangelizacji,
oświecaj moje drogi
i ochraniaj mnie swą macierzystą opieką
w służbie EWANGELII.
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Złożenie Zwycięskiej Bogarodzicy Jasnogórskiej
Krzyży Orderu Wojennego „Virtuti Militari”
Protest Polskich Generałów (3 maja - 45 lat temu)
Rok 1974 przyniósł w dziejach profanację
najwyższego wojennego odznaczenia Polski Orderu Virtuti Militari. Partyjno-rządowe władze
PRL nadały najwyższą klasę tego orderu
sekretarzowi generalnemu komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego Leonidowi Breżniewowi,
który wojnę spędził na tyłach frontu jako oficer
polityczny. Ponieważ żadne oficjalne formy
protestu nie wchodziły w grę, najstarsi rangą
żyjący w kraju żołnierze Legionów Polskich i II
Rzeczypospolitej, chcąc zaprotestować przeciwko
bezprzykładnemu zwasalizowaniu najszczytniejszego symbolu żołnierskiego męstwa, postanowili
odpiąć od swych mundurów Krzyże Virtuti
Militari i złożyć je na Jasnej Górze. Uznali
bowiem, że jest to jedyna forma uchronienia tego
symbolu przed profanacją. O swoim zamiarze
poinformowali Prymasa Polski ks. Stefana
Wyszyńskiego, który na ręce generałów
Mieczysława Boruty-Spiechowicza i Romana
Abrahama przesłał odpowiedź: „Przyjmuję
meldunek o wzięciu udziału Panów Generałów w
tegorocznej uroczystości NMP Królowej Polski na
Jasnej Górze w dniu 3 maja oraz ofiarowaniu
Jasnogórskiej Hetmance jako wotum Orderu
Virtuti Militari. Równocześnie zawiadamiam,
że osobiście wezmę udział w uroczystościach
Królowej Polski w Częstochowie oraz pobłogosławię ten dar Panów Generałów, składany
w imieniu Zastępów Obrońców Ojczyzny …”.

Decyzją Prymasa Polski akt ofiarowania miał
niezwykle doniosły i uroczysty charakter. Odbył
się podczas pontyfikalnej Mszy św. przed
szczytem Jasnej Góry, w obecności Episkopatu
Polski. Przed Mszą św. senior generałów - gen.
Mieczysław
Boruta-Spiechowicz
złożył
Prymasowi
Polski
Stefanowi
kardynałowi
Wyszyńskiemu następujący raport: „Wasza
Eminencjo, Księże Kardynale Prymasie Polski!
Jako mandatariusz na Kraj z ramienia Szefa
Kapituły Virtuti Militari i Naczelnego Wodza czasu
wojny śp. gen. Kazimierza Sosnkowskiego a także
w imieniu zebranych tu generałów Wojska
Polskiego i Armii Krajowej II Rzeczypospolitej
Polski, proszę posłusznie o zgodę na złożenie przez
nas Jasnogórskiej Hetmance dziękczynnego wotum
w postaci naszych Krzyży Virtuti Militari za
sześćsetletnią pomoc w obronie naszego Narodu
i Państwa”.
Nastąpił uroczysty ingres Episkopatu do
ołtarza na zewnątrz sanktuarium. W procesji
księży biskupów maszerowali generałowie. Za
pocztem sztandarowym Armii Krajowej szli: gen.
M. Boruta-Spiechowicz i gen. R. Abraham niosąc
poduszkę z pełnymi Insygniami Orderu
Wojennego „Virtuti Militari”: Krzyża wielkiego,
Krzyża Komandorskiego, Krzyża Kawalerskiego,
Krzyża Złotego i Krzyża srebrnego (il.365).
Umieszczona na poduszce dedykacja głosiła
intencję ofiarodawców:

Generałowie M. Boruta-Spiechowicz i R.Abraham z insygniami Orderu Wojennego Virtuti Militari
w procesji do ołtarza polowego przed Szczytem Sanktuarium
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„Królowo Korony Polskiej
Od 600 lat z Jasnej Góry bronisz
wolności katolickiego narodu polskiego.
Racz przyjąć jako dar wdzięczności
najwyższe odznaczenia męstwa Polaków.
Obrońcy Honoru i ojczyzny
Jasna Góra, 3 maja 1976 r.”
Ks. gen. Bernard Witucki niósł drugą
poduszkę z dwunastoma krzyżami VM, które
generałowie odpięli od swoich piersi. Tego dnia po
raz pierwszy szli oni w mundurach bez odznaczeń,
które są największą chlubą polskiego żołnierza.
Oddają je Jasnogórskiej Wspomożycielce Kościoła
i Narodu. Na poduszce mieniły się złote i srebrne
Ordery Virtuti Militari: gen. bryg. Mieczysława
Boruty-Spiechowicza -kl. V i odznaka II Brygady
Legionów, gen. bryg. dr. Romana Abrahama - kl.
IV, V i Krzyż Obrony Lwowa, gen. bryg. Jana
Jagmina-Sadowskiego (nieobecnego z powodu

choroby) -kl. V i odznaka I Brygady Legionów,
ks. gen. dr Bernarda Wituckiego - kl.V i odznaka
Brygady Strzelców Podhalańskich, gen. bryg. Jana
Kąkolewskiego - kl. V i V, gen. bryg. Ludwika
Czyżewskiego - kl. V, gen. bryg. Michała
Stempkowskiego - kl. IV i V, gen bryg. Franciszka
Niepokólczyckiego (†1974) - kl. IV i V, ofiarowała je wdowa po generale (il.363). Za ks. gen.
B. Wituckim szedł gen. J. Kąkolewski trzymając
w dłoniach Akt złożenia Orderu Virtuti Militari.
Delegację z darem ołtarza kończyli gen. L.
Czyżewski i gen. M. Stempkowski. Obrońcy
Ojczyzny
poprzedzali
orszak
Episkopatu
z Metropolitą Krakowskim Karolem Wojtyłą głównym celebransem.
Józef Onoszko
Źródło:
Eustachy Rakoczy ZP „Jasnogórska Hetmanka”,
Dom Wydawniczy Bellona W-wa 1998
(przedruk Słowo Świętomarcińskie 11/2011)

Dokument złożenia Jasnogórskiej Bogarodzicy Orderu Wojennego Virtuti Militari Jasna Góra, 3.V. 1976
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Katecheza – co to takiego?
Odc. 7. Definicja katechezy
Gdyby przypadkowo napotkanego katolika
zapytać: „Co to jest katecheza?” z pewnością
zacząłby od lekcji religii w szkole, może
wspomniałby, że kiedyś religia była w salkach
i właściwie na tym rozmowa by się zakończyła. Powstaje w związku z tym pytanie,
czym zajmuje się katechetyka, czyli
teologiczna refleksja o katechezie, skoro
sprawa jest tak prosta i oczywista? Nawet
ludzie będący daleko od Kościoła potrafią
w zarysie podać czym jest lekcja religii.
W czasach religii w salkach, księża
proboszczowie wybierali do tego zadania
pobożne parafianki, które świetnie sobie
radziły z uczeniem dzieci katechizmu. Czy
w takim razie potrzebne są studia teologiczne,
aby katechizować? Żeby udzielić na te pytania
sensownej odpowiedzi musimy sięgnąć do
źródeł pojęcia „katecheza”, ponieważ istnieje
tutaj spore zamieszanie. Polskie słowo
„katecheza” wywodzi się od greckiego słowa
„katecheo”, co można przetłumaczyć jako
„wołanie z góry”. Zwróćmy uwagę, że w tym
słowie zawiera się także źródło słów polskiego
„echo”. Próbując na tej podstawie stworzyć
definicję katechezy, możemy stwierdzić, że
jest to takie nauczanie (wołanie z góry), które
wywołuje we wnętrzu słuchacza odpowiedź
wiary (echo). I w tym momencie warto wrócić
do naszych doświadczeń z katechezą od
najmłodszych lat. Czy mamy takie doświadczenie: słucham słów mojego katechety/
katechetki i jestem nimi tak mocno poruszony,
że odpowiadam na nie wiarą? Ufam, że każdy
z nas takie doświadczenie ma. Jak opisywałem
to w pierwszych artykułach z tego cyklu
moimi pierwszymi przeżyciami związanymi
z katechezą był strach przed surową
katechetką i pragnienie zdobycia dobrych
ocen. Dziś stawiam sobie pytanie, czy zatem
była to katecheza, skoro nie wywołała we
mnie wiary? To samo pytanie można postawić

dziś wobec szkolnej lekcji religii. Czy może
być katechezą głoszenie w murach szkoły,
gdzie uczniowie przymuszeni do udziału
w lekcji religii przez rodziców i z nastawieniem typowo uczniowskim (by zdobyć jak
najlepsze oceny jak najniższym kosztem)
uczestniczą w lekcjach religii? Być może
przejaskrawiam, ale to może nam pomóc
zrozumieć czym jest katecheza i co katechezą
na pewno nie jest. Od momentu powrotu lekcji
religii do szkoły w roku 1990 toczy się
dyskusja nad tożsamością tej lekcji. Jest to
lekcja wyznaniowa, a zatem nie uprawiamy
w szkole religioznawstwa, ale jako katecheci
staramy się realizować otrzymaną od biskupa
misję kanoniczną. Jednak w warunkach braku
dobrowolności i w klimacie szkolnym do
rzadkości należą takie lekcje religii, które stają
się katechezą. Najczęściej jest to przekazywanie wiedzy, bardzo często jałowe dyskusje
w których uczniowie zarzucają nauczyciela
internetowymi argumentami na to, że Pan
Jezus nigdy nie istniał, Kościół to organizacja
przestępcza a każdy ksiądz to…. Po roku 1990
katecheza pojawiła się w szkole ale
jednocześnie zniknęła z parafii. Dziś jednak
widzimy, że młodemu pokoleniu brakuje
katechezy i może dlatego masowo odchodzi
z Kościoła. Ci, którzy odchodzą prawdopodobnie nie usłyszeli nigdy nauczania, które
wywołuje odpowiedź wiary. Naszą nadzieję
podtrzymują posoborowe ruchy duszpasterskie
takie jak Ruch Światło – Życie (popularnie
nazywany „Oazą”), Ruch Czystych Serc,
Spotkania
Lednickie,
Światowe
Dni
Młodzieży i inne inicjatywy przeznaczone dla
młodego pokolenia. Wszędzie tam, gdzie
młody człowiek przychodzi z własnej woli,
jest w grupie rówieśników i radośnie przeżywa
swoją wiarę jest odpowiednie środowisko dla
katechezy. (C.D.N.)
Ks. Jacek Zjawin

Wspomnienie o Pierwszej Komunii Świętej
Był rok 1942, czas II Wojny Światowej,
smutne, wręcz tragiczne losy rodzinne,
poniewierka po obcych domach, gdyż
własnego już nie było.

Jedenastoletnia dziewczynka, kochana
przez Rodziców jedynaczka miała niebawem
przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej
poprzedzoną
rocznym
przygotowaniem
katechetycznym prowadzonym w Kościele
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przez Księdza proboszcza w miejscowym
miasteczku.
Nadmienię, że miasteczko to było siedzibą
cadyka, przywódcy chasydów co niewątpliwie
miało wpływ na ogólny charakter miasteczka
i jego mieszkańców.
Jedenastoletnia dziewczynka była bardzo
przejęta treścią i formą katechizacji odbywanej
w gronie dzieci do tej pory jej nieznanych,
bowiem do tej miejscowości wojenny los
rzucił jej rodzinę na krótko przez opisywaną
sytuacją. Rodzice również byli bardzo przejęci
co skutkowało częstym wspólnym omawianiem problemów katechetycznych związanych
z nadchodzącym Dniem Wielkiego Wydarzenia.
Nikt nie zaprzątał sobie głowy takimi
przyziemnymi sprawami jak prezenty, ilu
gości zaprosić, w jakim lokalu urządzić
przyjęcie no, i szczególnie jak ubrać córeczkę:
długość sukni, ilość fałdeczek, fason welonu
i tym podobnymi problemami.
Dziś, pisząc te słowa, czuję się wprost
zażenowana, tym bardziej, że nie jeden raz
widziałam karetę zajeżdżającą pod kościół
niczym z panną młodą. Ktoś może powiedzieć
„takie czasy”, jest dobrobyt, nie ma wojny,
takie wydarzenie przeżywa się jeden raz
w życiu. Owszem dzień dzisiejszy zasnuty jest
mgłą pandemii w związku z czym i forma
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
została objęta szeregiem obostrzeń. Wszyscy
jednak chcemy wierzyć, że to tylko teraz i, że
niebawem minie i znów zapisy w lokalach
będą przyjmowane na 2, 3 lata wcześniej, bo

przecież czym więcej gości – tym więcej
prezentów. A tymczasem jedenastoletnia
jedynaczka powędrowała do kościoła pieszo
(ok. 3 km) w towarzystwie Rodziców
i Rodziców Chrzestnych. Była bardzo przejęta
mającym nastąpić spotkaniem z Panem
Jezusem. I bardzo była dumna, że najlepsza
perkalowa sukienka (kto nie wie co to perkal –
odsyłam do encyklopedii) była jeszcze
starannie wyprana i ukrochmalona, a żeby
prezentowała się godnie na tak wielkie święto,
to mama wydziergała z resztek białego
duży
kołnierzyk.
kordonka
piękny,
I zamartwiała się jedynie tym, że drewniaki
(innych butów nie było) bardzo hałasowały na
posadzce kościoła.
Natomiast dumą napawał ją fakt, że w ręku
miała mały niebieski różaniec, który był
prezentem Rodziców Chrzestnych na Dzień
Chrztu Świętego. Nawiasem dodam, że ten
relikt mam do dnia dzisiejszego, mimo wielu
bombardowań, ucieczek, zmiany miejsca
zamieszkania w czasie II wojny światowej.
I dziś jako bardzo wieloletnia kobieta
pytam sama siebie co stanowi nieprzemijającą
wartość: czy dogłębne, rodzinne przeżycie
przyjęcie Pana Jezusa po raz pierwszy, czy
zamartwiać się, że jakiś krewny nie przyjechał
i otrzymało się o jeden prezent mniej. Nie
zmyślam. Znam to z niejednej relacji.
Kończąc chciałoby się westchnąć: Panie
Jezu, przygarnij szczególnie mocno te
owieczki, które w tym roku przekroczą próg
Twojej Bramy. Amen.
Jadwiga

Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych formuł modlitewnych
z uchwały KEP z dnia 28 sierpnia 2020 r. (cz.2)
1.
KRÓLOWO NIEBA (REGINA
CAELI)
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.
2.
POD TWOJĄ OBRONĘ
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie
gardzić w potrzebach naszych, ale od
wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani
nasza,
Orędowniczko
nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas
oddawaj.
3.
POMNIJ, O NAJŚWIĘTSZA PANNO
(MODLITWA ŚW. BERNARDA)
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy
nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do
Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie
o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do
Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako
grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je
łaskawie i wysłuchaj. Amen.
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Rekolekcje „Oddanie 33”
Oto kilka wypowiedzi i świadectw parafian, którzy
przeżyli 33-dniowe rekolekcje oddania życia Matce Bożej.
Były to osobiste rozważania życia
cia Jezusa w towarzystwie
Maryi.
Rekolekcje 33 odnowiły moje serce
Gdy Ksiądz
dz Proboszcz ogłosił rozpoczęcie
rozpocz
rekolekcji 33, nie wszystko było dla mnie
jasne. Ksiądz
dz Proboszcz był tak uprzejmy
i wypożyczył mi książkę
ąż ę pt. „Oddanie 33–
33
dniowe rekolekcje oddania życia
ż
Matce
Bożej”. Wszystko
szystko dokładnie zrozumiałam.
Złożyłam w ręce Maryi swoje życie
Przystępującc do samodzielnego odprawiaodprawia
nia rekolekcji sądziłam, że jest to niebywale
Czasem nawet w najbardziej poukładanym
proste i łatwe. Łatwiejsze niżż wsłuchiwanie się
si
i w miarę szczęśliwym
ęśliwym życiu przychodzi
w słowa prowadzącego
cego rekolekcjonisty.
chwila, która zmienia wszystko. Każe
Ka na nowo
Nic bardziej mylnego. Uważam,
Uwa
że
przemyśleć co jest najważniejsze,
najważ
co sprawia
samodzielne prowadzenie rekolekcji jest
radość, co daje prawdziwe spełnienie.
trudniejsze,
ale
równocześnie
gł
głębsze
Jest czas adwentu, wczesny poranek –
i z większym pożytkiem dla odprawiającego
od
godz. 5.45, Radio Emaus.
s. Każdego
Ka
dnia, przez
tego typu rekolekcje. Ta forma pozwala
33 dni, ustawiałam
stawiałam budzik na godzinę
godzin 5.00
dostosować tempo czytania do refleksji jakie
i niecierpliwie
wyczekiwałam
kolejnego
równocześnie nasuwają sięę czytającemu.
czytają
poranka. To pora rekolekcji „Oddanie 33”,
Wnet też pojęłam decyzjęę o trzykrotnym
rekolekcje z Maryją, czas Łaski. Co mi dał
czytaniu każdej
dej nauki: dzień wcześniej,
tamten czas? Wyciszenie, uspokojenie
danego dnia i dzień później, tak, że kolejne
wewnętrzne,
trzne, lepsze zrozumienie działania
nauki zazębiały się co skutkowało większym
wi
Chrystusa w moim życiu poprzez Matkę.
Matk Czas
związaniem
zaniem kolejnych problemów.
ten był jakby zaproszeniem do użycia
u
całej
Reasumującc stwierdzam, że
ż
bardziej
mojej woli i sił, by wejść w ścisłą relację
dogłębnie zrozumiałam związek
ązek emocjonalny,
z Maryją.. Najpierw pojawiła
pojawił się myśl, potem
duchowy i religijny między
ędzy Matką i Synem,
pragnienie oddania sięę Matce Bożej.
Bo
Oddać
między Maryją a Jezusem. Związek
Zwi
tych
mogłam tylko coś,
ś, co do mnie nie należy.
nale I tak
dwóch Serc i moja próba głębszego
ębszego do Nich
złożyłam w ręce
ce Maryi swoje życie, aby ona
przylgnięcia to wyraźny
ny sens i pożytek
po
tych
oddała je Bogu.
rekolekcji. Dogłębniej
bniej zrozumiałam istotę
istot
Rozważania
ania rekolekcyjne były wyjątkowe,
wyj
wpływu jednej Osoby do Serca Drugiej
poruszające, zapadające
ące w serce. Całkowicie
i odwrotnie z równoczesną relacją
relacj mojego
odmienne
ne od wszystkich dotychczasowych,
serca do Serca Matki przez Serce Syna.
w których uczestniczyłam. Niezapomniane.
Bogu niech będą dzięki
ki za rekolekcje Oddanie 33
Barbara Gorczyńska
Jadwiga
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
Przyjęła słowo Boże,
Prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź.

Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę nad
Jezusem i Maryją,
zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę cię w imię twojej
miłości do Jezusa i Maryi: opiekuj się mną i wszystkimi, którzy
te rekolekcje przeżywają,
strzeż na drodze do Niepokalanego Serca Maryi,
wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego
głę
poświęcenia się Sercu Twojej Umiłowanej Oblubienicy, Maryi,
abyśmy oddając się Jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym
schronieniu Jej Niepokalanego Serca, które jest dla nas
wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Świętego Amen.
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13 maja – Różaniec i Nabożeństwo Fatimskie
13 maja br., w 104. rocznicę objawień Matki
Bożej w Fatimie oraz 40. rocznicę zamachu na
Papieża Jana Pawła II odmówiony został Różaniec
Fatimski o godz. 17.30 oraz po Mszy św. odbyła
się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej na
zewnątrz
kościoła.
Różaniec
prowadziło
małżeństwo z naszej parafii: Anna i Grzegorz.
Figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły w procesji
dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. wraz ze
swoimi matkami. Po procesji odmówiona została
Litania Loretańska i odśpiewany Apel Jasnogórski.
W
tym
dniu
przypadała
również
25. rocznica Różańca Fatimskiego przy naszej
Grocie Matki Bożej z Lourdes podczas Apelu
o godz. 21.00
W Kronice naszej parafii czytamy wpis
ówczesnego ks. Proboszcza Czesława Grzelaka:
„W związku z nawiedzeniem figury fatimskiej
w naszej Ojczyźnie podjęliśmy postanowienie
odprawiania nabożeństw fatimskich przy grocie
– każdego 13 dnia w miesiącach od maja do
października. Frekwencja na nabożeństwach
duża”.
Przypomnijmy rok 1996, kiedy odbywało się
nawiedzenie Matki Bożej w figurze fatimskiej
w Poznaniu od 10 do 11 czerwca – na „błoniach
winiarskich” (plac przed kościołem) oraz od 12 do
13 czerwca na terenie par. Nawiedzenia NMP na
Ratajach – w nowym kościele.
Msze św., czuwania nocne, uroczyste Apele
Jasnogórskie w intencji ojczyzny oraz procesje
pokutne ze świecami ulicami parafii gromadziły
rzesze ludzi wierzących.
Orędzie fatimskie Matki Bożej, wzywające do
modlitwy, nawrócenia się i oddania Jej
Niepokalanemu Sercu, jest powszechne, skierowane do całego świata.
Cofnijmy się jeszcze w czasie. 13 maja 1946 r.
legat papieski kard. B. A. Masella koronował
w Fatimie figurę Maryi, a Papież Pius XII
w orędziu radiowym zapowiedział, że koronacja
Królowej pokoju i Królowej świata „ma pomóc
światu odnaleźć pokój i podnieść go z ruin”.
Po tej koronacji z wielu stron napływały
prośby, by figurę fatimską można było udostępnić
różnym krajom. W odpowiedzi na prośby biskup
fatimski przekazał w 1947 roku 5 kopii figury
Matki Bożej biskupom reprezentującym pięć
kontynentów.
Gdy w 1946 r. doniesiono Siostrze Łucji, że
ma się odbyć pielgrzymowanie Maryjne z figurą
fatimską po Europie, zawołała: „Ale dlaczego
zatrzymywać się na Polsce? Trzeba iść do Rosji!”
Do Polski przywiózł figurę fatimską kard.
Józef Glemp, Prymas Polski, 14 X 1995 roku.
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Wobec potrzeby moralnego odrodzenia
i nawrócenia biskupi ogłosili rok duszpasterski
1995/96 Rokiem Pokuty, „poznania i wyznania
naszych win, okazania skruchy i modlitwy o łaskę
łask
głębokiego
bokiego i trwałego nawróce
nawrócenia”. Jednym
z głównych motywów odwiedzin Pani z Fatimy
było „podziękowanie
kowanie za dar wolności
wolnoś w wymiarze
politycznym, społecznym i religijnym – dostrzeżenie spełnienia jednej z ważnych obietnic
fatimskich dotyczących
cych Rosji” oraz wdzi
wdzięczność
za posługę pasterską Jana Pawła II, a zwłaszcza
uratowanie go od śmierci
mierci w zamachu na placu św.
Piotra.
W telegramie skierowanym do Jana Pawła II
polska delegacja odwożąca
żąca figurę do Fatimy
napisała: „Ta pielgrzymka Maryi po wszystkich
diecezjach zrodziła wiele dobra – widzialnego
i niewidzialnego. Wielu ludzi jednała z Bogiem,
wielu wezwała do pokuty, wielu nauczyła
modlitwy różańcowej”.
W uroczystości
ci przekazania figury Sankt
Sanktuarium fatimskiemu po rocznej peregrynacji
w Polsce, 13 października
dziernika 1996 r., uczestniczyła
delegacja
acja z Kaliningradu i Rosji pod przewodnicprzewodnic
twem abp. Tadeusza Kondrusiewicza. 15 paździerpa
nika zabrała ona figurę na trwającą
ą ą wiele miesi
miesięcy
pielgrzymkę po Rosji, Kazachstanie i Azji
Środkowej.
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Przypomnijmy
jeszcze
wcześniejsze
wydarzenie z maja 1978 roku.
„W 1978 roku, w ramach Pielgrzymki Pokoju
zorganizowanej przez Światowy
Ś
Apostolat
Fatimski, figura miała nawiedzić
nawiedzi Polskę. Samolot
czarterowy „Królowa Ś
Świata”, na którego
pokładzie znajdowała się figura Matki Bożej
Fatimskiej, wylądował
dował na lotnisku w Warsz
Warszawie,
ale ówczesne władze nie zezwoliły, aby figura
opuściła
ciła samolot. Została „uwi
„uwięziona” w kabinie
pilota! Kierujący
cy pielgrzymk
pielgrzymką ks. Matthew
Strumski poprosił ojców franciszkanów z Niepokalanowa o wykonanie drucianego obrysu figury.
Zakonnicy pomalowali go na biało i umocowali na
drewnianej podstawie z napisem: „Matka nie
opuszcza”. Ten niezwykły wizerunek, nazwany
„Nieobecną Madonną”,
ą”, odwiedził wówczas
Kraków, Katowice i Jasną Górę.
Gór W Częstochowie
na Fatimską Paniąą czekali kardynał Karol Wojtyła
oraz wszyscy biskupi polscy z kardynałem
Wyszyńskim
skim na czele. Druciany obrys Matki
Bożej
ej Fatimskiej postawiono przed obrazem
Czarnej Madonny. Na życzenie kardynała
Wyszyńskiego
skiego „Nieobecna Madonna” pozosta
pozostała
w Polsce; dziś znajduje się
si w kościele NMP
Królowej
Świata
wiata
przy
ul. Opaczewskiej
w Warszawie”.
ASZ

I Komunia Święta - 9 maja 2021
I Komunia Święta
ta syna stała się okazją do
przypomnienia sobie przyjętych
ętych zobowiązań
zobowi
na
Chrzcie św.
w. dziecka oraz pogłębienia wiedzy
religijnej. W tym czasie towarzyszył nam z jednej
strony lęk,, aby dobrze przygotować
przygotowa dziecko,
a z drugiej strony olbrzymia radość,
radość że dziecko
przyswaja wiedzę – znaczenia przykazań
przykaza
i modlitw. Nasza rada dla syna to, aby pamiętał,
pami
że
Pan Jezus zawsze Go usłyszy, czy modli się
si
głośno, czy w głębokiej ciszy. Z Jezusem warto
żyć każdego dnia, aby miećć w sercu miło
miłość, radość
i nadzieję, a to pomoże byćć dobrym człowiekiem.
Dumni z syna, że z czystym
stym sercem i radosnym
sercem przyjąłł Ciało Chrystusa i ta rado
radość trwa.
Kinga i Krzysztof
Serdecznie dziękujemy
kujemy kapłanom
i składamy Bóg zapłać za trud i serce
okazane nam w przygotowaniu nas do
Pierwszej Komunii Świętej. W tym
wielkim dla nas Dniu I Komunii
Komuni
Świętej, kapłańskie ręce łamały dla
nas chleb, który na ołtarzu przemienił
się w Ciało Chrystusa i nam podały
ły Je
tak, jak Jezus podawał swoim
uczniom w Wieczerniku. Niech Bóg
Wszechmogący wynagrodzi swąą łaską
i błogosławi Waszą posługę. Dzieci

W dniu I Komunii Świętej,
Ś
9 maja byłem
zestresowany; dziękuję
ę ę mamo i tato za pomoc
w przezwyciężeniu
eniu strachu. Byłem też
te przygotowany, bo poznałem znaczenie przykazań
przykaza i modlitw
– dziękuję Siostro Małgorzato. Byłem te
też lżejszy
o popełnione grzechy, bo spowiedź
spowied dała mi szansę
na poprawę – dziękuję
ę ę ksi
księże Jacku i księże
Proboszczu. Wiem też,
ż, że
ż Jezus mnie kocha
i w tym wyjątkowym
tkowym dniu dumnie przyjąłem
przyj
Ciało
Chrystusa pod postacią Hostii.
ostii. Kocham Cię
Ci Panie
Jezu i obiecuję, że będę dobrym człowiekiem, i jak
nauczyli mnie rodzice zawsze Jesteś
Jeste i czy będę
modlił się głośno
no czy w głębokiej
gł
ciszy to Ty
Panie mnie usłyszysz!
Kacper

INFORMACJE

W kwietniu i maju 2021 roku

Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
30
00
8 , 9 , 11 , 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16
Msza św. w j. hiszpańskim
00

dni powszednie: 8 , 18

00

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

1. Julia Yosifov

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego

Odeszli do Pana

30

wtorek 8

Nabożeństwo Maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

1. Danuta Maria Konewka
2. Sylwester Wydmuch
3. Remigiusz Stanisław
Cwojdziński
4. Lucyna Maria Gałdyńska
5. Joanna Tekielak

lat 59
lat 84
lat 53
lat 94
lat 97

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Ministranci
00

sobota 10

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18

Dobry humor
Matko moja, Maryjo
uproś mi nieustanny "dobry humor"
to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg.
(św. Urszula Ledóchowska)

* Zosiu, co tak długo robisz w kuchni?
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku
i nie mogę jej znaleźć.

1.
Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata
(siostrę).
2.
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3.
Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń
rozdźwięku między ludźmi.
4.
Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
Uspokajaj i okazuj dobroć.
5.
Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w
sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl
o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien
innym.
7.
Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz
z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8.
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy
korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9.
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się
ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec
potrzebujących wokół siebie.
10.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Program Społecznej Krucjaty Miłości Sługi Bożego
Prymasa Polski Stefan Kardynała Wyszyńskiego –
jakże ciągle aktualny i potrzebny.
Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981
w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;
28 maja br. przypada 40. rocznica śmierci.
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