Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą
i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są
ograniczone, wówczas zaufamy w nieskończone
możliwości, jakie kryją się w miłości Bożej.
I będziemy mogli oprzeć się diabelskiej pokusie,
która skłania nas do wierzenia, że sami możemy
się zbawić i zbawić świat.
Ojciec Święty Franciszek

Fot E. Kamińska
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Niech się narodzi nowy człowiek...
Ks. Paweł Zdybel

W Liturgii Środy Popielcowej jest
taki moment, kiedy nasze głowy są
posypywane popiołem. Podobny obrzęd będzie miał miejsce po naszej
śmierci, kiedy kapłan na zakończenie
ceremonii pogrzebowej rzuci na trumnę grudkę ziemi. Wypowie wtedy te
same słowa, które usłyszymy już za
chwilę: Prochem jesteś i w proch się
obrócisz.
Ten fakt pokazuje nam, że jest
pewne podobieństwo między czasem
Wielkiego Postu, a śmiercią. Można
powiedzieć, że w czasie Wielkiego Postu ma się dokonać nasza śmierć –
śmierć starego, grzesznego człowieka.
Po to, by mógł w nas narodzić się nowy człowiek – człowiek wiary, człowiek
Boży. Prorok Joel zachęca także: Dmijcie w róg, zarządźcie święty post. To
oznacza, że jesteśmy posłani do naszych bliskich i znajomych, aby im
przypominać, że rozpoczyna się Wielki
Post – czas pokuty i nawrócenia.
Naszemu nawróceniu mają służyć
praktyki wielkopostne, które podejmiemy. Wezwanie proroka Joela: Nawróćcie się do Boga, który jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu,
kochający wszystkich ludzi uświadamia nam, że celem naszego nawrócenia ma być odnowienie więzi miłości
łączących nas z Bogiem i spotkanie z
Nim.
Jak zrealizować to wezwanie?
Spójrzmy do Ewangelii. Pan Jezus
przypomina dzisiaj o tzw. najważniejszych dobrych uczynkach, którymi są:
modlitwa, post i jałmużna.
Podejmijmy zatem trud modlitwy, ale nie mówmy: Będę się więcej
modlić. To bardzo ogólne postanowienie jest trudne do zweryfikowania. Mówmy o konkretnej formie
modlitwy, jakiej się podejmiemy
oraz jej wymiarze. Czy będą to nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali? Może modlitwa, o której w
codziennym życiu zapominamy albo
sprawia nam trudność? Może będzie
to poranny pacierz, niedzielna Eu-

charystia? A może zdobędę się na
codzienną adorację Najświętszego
Sakramentu, lekturę Pisma Świętego czy prasy katolickiej.
Post nie jest po to, aby sobie zaszkodzić. Nie można go także sprowadzić do poziomu kuracji odchudzającej. Jeśli nasze zdrowie nie pozwala
nam na rezygnację z określonych pokarmów czy posiłków, to możemy
przyjąć inną formę postu. Taką, która
być może dotknie nas bardziej niż
odmawianie sobie jedzenia czy słodyczy. Dotknie nas do głębi – dotknie
naszego serca. Rozdzierajcie wasze
serca, a nie szaty. Może to być post
od mediów – telewizora, radia, Internetu, od niepotrzebnych rozmów.
Post, który rzeczywiście będzie dla
mnie formą umartwienia, a nie tylko
okazją do poprawy samopoczucia.
Z postu, w sposób naturalny,
powinna wypływać jałmużna, która
może przyjąć formę materialną albo
duchową. Czas, który zyskamy odmawiając sobie pewnych przyjemności, można poświęcić dla drugiego człowieka, ofiarować go najbliższym albo tym, którzy są opuszczeni, samotni, potrzebują odwiedzin i
dobrego słowa.
Post i jałmużna sprawiają, że w
naszym sercu tworzy się pewna pusta przestrzeń do zagospodarowania. I tu potrzebna jest szczera modlitwa, aby tą przestrzeń wypełnił
Pan Bóg i Jego chwała. Bo mogą być
takie postanowienia i wyrzeczenia,
które wzmocnią tylko naszą pychę.
Podejmiemy je z łatwością, a potem
będziemy mówić, jacy to jesteśmy
wspaniali. Będzie nam się wydawać,
że niczego nie musimy zmieniać w
naszym życiu. Może staną się także
okazją, aby chwalić się tym przed
innymi. Ci już otrzymali swoją nagrodę – przestrzega nas Pan Jezus.
Pamiętajmy zatem, by wielkopostny trud, jaki podejmiemy kierował nasze serca ku Bogu Ojcu, który
jest w niebie. A Ojciec nasz, który
widzi w ukryciu odda nam i doświadczymy prawdziwej radości nawrócenia.

Z okazji Imienin ks. Infułata Józefa Szczypy
składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask
Bożych, wytrwałości w chorobie i czułej opieki Maryi
oraz Jej Oblubieńca św. Józefa, a także św.
Antoniego. Dziękujemy Drogiemu Ojcu za modlitwę
i ofiarę cierpienia oraz za wszelkie dobro.

KALENDARIUM
4 marca – św. Kazimierza
Królewicza (1458-1484)
Był synem Kazimierza Jagiellończyka i
Elżbiety Austriaczki. Od najmłodszych
lat odznaczał się umiłowaniem czystości ducha i miłosierdziem względem
ubogich. Prowadził ascetyczny tryb
życia, którego nie zmienił nawet podczas ciężkiej choroby płuc. Kazimierz
brał czynny udział w życiu politycznym
Polski i Litwy. Przez dwa lata była namiestnikiem Królestwa Polskiego. Był
już wtedy chory na gruźlicę. Zmarł w
wieku 26 lat. Grób Kazimierza w katedrze pw. Świętego Stanisława stał się
miejscem pielgrzymek z Litwy i Polski.
W 1602 roku został ogłoszony świętym
przez papieża Klemensa VIII.
8 marca – Św. Jana Bożego
(1495-1550)

Jan Cidade urodził się w Portugalii.
Mając kilka lat, pod wpływem opowieści przygodnego wędrowcy wiedziony
chęcią poznania świata, opuścił potajemnie rodzinny dom. Po parotygodniowej wędrówce znalazł schronienie
u mieszkańca hiszpańskiego miasteczka Oripeza, który nazwał chłopca
„Janem otrzymanym od Boga - a Deo”.
Gdy miał 20 lat opuścił opiekunów.
Kilkakrotnie zaciągał się do wojska.
W Granadzie, pod wpływem kazania
św. Jana z Avili, podjął radykalną
zmianę życia. Żywiołowość, z jaką okazywał duchową przemianę, spowodowała, że posądzono go o szaleństwo i
umieszczono w szpitalu dla umysłowo
chorych. Tam zetknął się z nieludzkim
traktowaniem chorych. Kiedy odzyskał
wolność, podjął się opieki nad chorymi. Założył własny szpital, który utrzymywał z kwesty. Opiekował się także
sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi, ubogimi i wędrowcami. Z czasem
pozyskał towarzyszy, tworząc początki
zakonu szpitalnego zwanego „dobrymi
braćmi – bonifratrami”. Wyczerpany
pokutą i niezwykle aktywnym trybem
życia zmarł mając 55 lat. Jego relikwie
spoczywają w Granadzie.
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MILCZĄCY ŚWIĘTY

9 marca – Św. Dominika Savio
(1842-1857)
To najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Urodził się w wiosce
Riva di Chieri w Piemoncie. Jego ojciec
był rzemieślnikiem, matka krawcową.
Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco,
który przyjął go do swego Oratorium w
Turynie. Nawiązała się między nimi
szczególna duchowa więź. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków osiągnął świętość.
Zmarł trzy lata po wstąpieniu do Oratorium.
Beatyfikowany został w 1950 r., kanonizowany cztery lata później. Jest patronem ministrantów i młodzieży.
13 marca – Druga rocznica
wyboru papieża Franciszka

polskieradio.pl
Małgorzata Dybeł

Pewnie nie byłeś aż tak milczący, ale Ewangelia nie zanotowała ani
jednego słowa, które wypowiedziałeś, jakbyś wstydził się mówić o sobie. Prawdziwa świętość mówi o sobie czynami. Któż nie zna tego
świętego, który milcząc spełnia to, co przeznaczył mu Bóg? Powędrujmy , więc tropem świętego Józefa...
Nazaret
Jorge Mario Bergoglio urodził się
17.12.1936 r w rodzinie włoskiego imigranta. Z wykształcenia jest technikiem
chemikiem. W 1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Uzyskał licencjat z
filozofii. Studiował literaturę i psychologię. W 1969 przyjął święcenia kapłańskie i kontynuował studia w Hiszpanii.
Po powrocie był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w kolegium w San Miguel, a w
latach 1973-79 prowincjałem jezuitów
w Argentynie.
W 1992 r. św. Jan Paweł II mianował
go biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. W 1997 został arcybiskupem koadiutorem z prawem następstwa, a w niecały rok później arcybiskupem metropolitą Buenos Aires. W 2001
roku został kardynałem.
Podczas drugiego dnia konklawe w środę 13 marca 2013 r. w wieku 76 lat został 266. biskupem Rzymu. Jest pierwszym mieszkańcem Ameryki, a także
pierwszym jezuitą wybranym na najwyższy urząd w Kościele Katolickim.
Poprzednim biskupem Rzymu, który
wcześniej należał do zakonu, był kameduła Grzegorz XVI (1765-1846, papież
od 1831).
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Niedaleko, może dwieście metrów od sławnej na cały świat Bazyliki
Zwiastowania, ukrywa się, skromny jak jego Patron, kościół św. Józefa. Mały, zbudowany z białego kamienia, stoi jakby w cieniu wielkiej
Bazyliki Zwiastowania. Jest pamiątką domu, w którym żył i pracował
św. Józef ze swoją Rodziną. Na murze, obok wejścia do kościoła, wita
nas niewielka rzeźba Najświętszej Rodziny. Maryja, Józef i mały Jezus
witają pielgrzymów, chcących zaczerpnąć ze spokoju rodzinnego domu
Boga. W nawie głównej wizerunek Świętej Rodziny. W jednej z naw
bocznych figura uchwyconej w
biegu Matki Bożej Pielgrzymującej. Naturalnej wielkości
posąg św. Józefa przed ołtarzem
głównym
przyciąga
wzrok pielgrzymów. Opiekun
otacza ramieniem młodego
Jezusa, jakby tym gestem
chciał ochronić Go przed
wszelkimi niebezpieczeństwami.
Schodząc do groty pod kościołem, wpatruję się w piękny witraż przedstawiający Zaręczyny Maryi i Józefa. Tutaj
w Nazarecie rozpoczyna się
właśnie nowa droga, którą będą kroczyć już we dwoje. Tu
rozpoczyna się moja historia o
świętym Józefie.
kairos2.com

A później było Betlejem
Rozpaczliwie szukasz miejsca, gdzie mogłoby się narodzić Dziecko.
Twoje cierpienie, kiedy możesz ofiarować swojej Małżonce tylko tę
nędzną grotę, zrozumie tylko ten, kto kocha swych najbliższych więcej
niż siebie.
Józefie, ufający Bogu bez granic, jakiż zdziwiony musiałeś być, zobaczywszy Mędrców przychodzących z darami dla Jezusa. Zaufanie
Bogu splatało się z porzuceniem zaufania we własne siły.
Obok Groty Narodzenia, niedaleko, znajduje się Grota Snu Józefa.
Pamiętam, jak mój wzrok przykuł świecznik, w którym płonęła świeca.
Świecznik był w kształcie dłoni złożonych do modlitwy.
Na pewno się bałeś, ale też z całą pewnością szukałeś pomocy w
modlitwie. Twoje serce paliło się ciepłym światłem miłości. Przy Tobie
mógł ogrzać się każdy, komu serce zamarzło w trudach życia.
Uciekliście do Egiptu
Ileż trzeba było odwagi, aby wyruszyć w tak daleką podróż! Wiesz,
że życie Jezusa jest zagrożone. Rzucasz przyszłość w ręce Boga i wyruszasz do nieznanego kraju. Widziałam tę grotę w Kairze, zalewaną teraz powoli przez wody Nilu. Tę nędzną grotę, w której musieliście żyć
– święci Emigranci. Tylko Ty Józefie wiesz, ile nieprzespanych nocy
spędziłeś na myśleniu , jak zapewnić rodzinie wyżywienie.
Znów wracacie do Nazaretu
Nareszcie, po nieobecności,
która wydawała się wiekiem
całym, możesz zabrać rodzinę
i wracać do swoich. Pracujesz,
skromny, zatopiony w modlitwie, zapatrzony w dorastającego Jezusa. Jak co roku wybieracie się do Jerozolimy.
Wielka Świątynia, swym pięknem przyciąga wzrok. Ilość
pątników nie pozwala stwierdzić, czy Jezus w drodze powrotnej gdzieś się nie zawieruszył. Już w pierwszym dniu
drogi stwierdzasz, że Go nie
ma. Któż z nas nie zna tego
uczucia, które sprawia, że serce zamiera na chwilę, a strach
o kogoś zaciska na gardle żelazną obręcz? Tyle lęku, gorączkowych poszukiwań w labiryncie uliczek Jerozolimy. Trzy
dni trwogi i wreszcie ulga mogąca podciąć nogi…
Pewnie przykro było Ci usłyszeć Jego słowa: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca? Nie zrozumiałeś tych słów. Boleść niezrozumienia Dziecka
nie przesłania Ci jednak miłości do Niego.
Ale potem Jezus był Wam poddany. Zapewne wtedy, w ciągu tych
lat nazwanych przez potomnych „życiem ukrytym w Nazarecie”, zakończyłeś swoje ziemskie życie. Nie było Cię już pod Krzyżem, bo gdybyś żył, na pewno stałbyś na Golgocie z Maryją. Miałeś to szczęście, że
Jezus był przy Twojej śmierci. Oby każdy z nas mógł poczuć obecność
Boga przy swoim łożu śmierci, obyś Ty Święty Józefie – Patronie
umierających – to nam wyprosił.
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15 marca – św. Klemensa Marii Hofbauera (1751-1820)
Pochodził z Moraw. Już w młodości marzył o zostaniu kapłanem,
ale ubóstwo rodziny było przeszkodą w nauce. W 1784 r. wstąpił
w Rzymie do Redemptorystów. W
Warszawie, gdzie przybył przypadkiem, jadąc na misje na Pomorzu,
pozostał przez 21 lat. Prowadził
pracę duszpasterską oraz wychowawczą, która zyskała mu miano
apostoła Warszawy. Szczególnie
wiele uwagi poświęcał dzieciom i
młodzieży. Dbał o ich jak najlepsze
wykształcenie.
Pomocą charytatywną obejmował coraz
większe grono dzieci osieroconych
i opuszczonych. Nie zaniedbywał
też pracy duszpasterskiej z dorosłymi. Był wybitnym kaznodzieją.
Uruchomił drukarnię, utworzył
wydawnictwo, publikował książki
religijne i podręczniki. Po kasacie
placówki przez Napoleona i deportacji z Warszawy, pracował aż do
śmierci w Wiedniu.
17 marca – św. Patryka
(385-461)
Urodził się w Brytanii. Kiedy miał
16 lat został uprowadzony przez
piratów do Irlandii, gdzie pilnował
owiec. Po ucieczce do północnej
Francji, podjął studium przygotowujące go do pracy na misjach.
Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał
w Italii i w koloniach mniszych na
wyspach Morza Tyrreńskiego.
Powrócił do Irlandii jako biskup,
gdzie z wielką gorliwością głosił.
Założył arcybiskupstwo w Armagh
– obecnie siedziba prymasa Irlandii.
19 marca – św. Józefa
Oblubieńca NMP
Święty Józef był doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został
przez Boga obdarzony wyjątkową
łaską i zaufaniem. Bóg powierzył
mu Maryję i Jezusa – Syna Bożego – pod jego opiekę. Jest patronem Kościoła Powszechnego,
rodzin, zwłaszcza ojców, kobiet
w stanie błogosławionym, robotników i pracujących, czystości,
ubogich oraz umierających.
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25 marca – Zwiastowanie Pańskie
Uroczystość przypomina o zdarzeniu,
od którego rozpoczęła się nowa era w
dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel
przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że dzięki Niej
spełnią się obietnice proroków, a Jej
Syn, którego pocznie w cudowny
i dziewiczy sposób za sprawą Ducha
Świętego, będzie Synem samego Boga.
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół przeżywa Dzień Świętości
Życia, w którym w sposób szczególny
spoglądamy na wielki dar Stwórcy,
jakim jest życie. To okazja, by zatroszczyć się o życie najbardziej bezbronnych – poczętych, ale jeszcze nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada.
W tym dniu można podjąć Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki.

29 marca – Niedziela Palmowa
Obchodzona jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy,
rozpoczyna Wielki Tydzień – czas
przeżywania Męki Chrystusa.
Jezus wielokrotnie nie poddawał się
zabiegom ludu, który pragnął uczynić
Go królem. Tym razem widzimy zupełnie inną Jego postawę. Zostaje obwołany zbawcą, który przychodzi wprowadzić królestwo Dawidowe. To On
sam wybiera odpowiedni czas i okoliczności swojego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy, który ma miejsce
parę dni przed Jego Męką. Wjazd na
oślęciu, wśród rozentuzjazmowanego
tłumu, wskazuje na godność królewską
i mesjańską Jezusa. Potwierdzają to
szaty złożone na oślęciu i ścielone na
drodze zielone gałązki. Jezus nie korzysta z okazji bycia obwołanym Mesjaszem, by teraz iść „na fali” powodzenia. Wraca do Betanii, by tam przygotować się do tego, czego nawet Jego
uczniowie nie pojmują, że będzie cierpieć i że w Nim spełnią się przepowiednie proroka Izajasza o cierpiącym
Słudze Jahwe.
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KAPŁAN TO DRUGI CHRYSTUS
Ks. Prałat Marian Matusik
Homilia wygłoszona
23 stycznia 2015 w czasie
całonocnego czuwania w intencji
Kapłanów, prowadzonego przez
Apostolat Złota Róża

Kłaniam się dziś wam tak
nisko, jak przed moją Mamą.
Dziękuję za każdą chwilę modlitwy, za wyrzeczenia i post w
intencji Kapłanów. Wśród nas
jest wiele osób, które już od
dawna modlą się o zdrowie naszego księdza Proboszcza, a także moje i innych chorych kapłanów. Cieszę się, bo tutaj jest
uroczystość kapłańska - nasza i
wasza, bo przecież Jezus powołał
kiedyś apostołów i czyni to i dzisiaj, i aż do skończenia świata.
Niech będzie chwała i uwielbienie
Jemu, bo co by było bez nas kapłanów. Jezus powiedział kiedyś do
każdego z nas: „Pójdź za mną”.
Przywołał do siebie.
Kapłan, to drugi Chrystus. Tak
był nazywany przez wieki. To dobrze, że Apostolat Złotej Róży
przypomina swoją postawą, czym
jest kapłan, jaka jest jego rola i
znaczenie. Modli się, aby kapłan
był drugim Chrystusem, żeby był
świętym sługą dla każdego potrzebującego opieki człowieka.
Kiedy widzisz kapłana, powinieneś wiedzieć, że to jest Ten, który uczynił mnie dzieckiem Bożym.
To Ten, który odpuszcza mi grzechy, to Ten, który daje pokarm duszy. Czy możesz wyspowiadać się
Matce Bożej albo aniołowi? Czy oni
cię rozgrzeszą? Czy podadzą ci Ciało i Krew Pańską? Kiedy pytam
kogoś, kto nie chodzi do kościoła,
dlaczego nie przystępuje do spowiedzi, nie przyjmuje sakramentów, często słyszę odpowiedź:
„Spowiadam się Bogu samemu”.
A co z rozgrzeszeniem? Tylko przez
posługę kapłana, przez jego słowa,
dobry Bóg nieskończonego miłosierdzia może cię rozgrzeszyć. To
On, a nie Najświętsza Maryja Panna, może sprowadzić na ołtarz Pana Jezusa w Hostii Przenajświętszej. Mógłbyś mieć przy sobie dwu-

stu aniołów, a nie mogliby cię rozgrzeszyć. A kapłan, nawet ten bardziej grzeszny od ciebie, może to
uczynić, może ci powiedzieć:
„Idź w pokoju, ja ci przebaczam”.
I otrzymasz Boskie przebaczenie.
O, jakże wielki jest kapłan! Swoją
postawą wyrażacie to dzisiaj jasno,
kiedy duch ateizmu i innych
„izmów” oraz neopogaństwa chce
zniszczyć kapłaństwo.
Wspaniały poeta ksiądz Jan
Twardowski wyznał w wierszu:
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne--jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem--biegnę z innymi ulicą--nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą
Wielka to tajemnica, że Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan
podzielił się swoim kapłaństwem.
Ja już 45 lat nie mogę się nadziwić swojemu kapłaństwu i to zadziwienie chcę przenieść w uwielbienie, w modlitwę, w służbę,
w świętość.
Dziękuję dziś wam wszystkim za tę chwilę, za tę noc adoracji, za uwielbienie Boga i za modlitwę w intencji nas kapłanów.

I CZWARTEK MIESIĄCA — DZIEŃ KAPŁAŃSKI
Ewa i Tomasz Kamińscy

Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście Pana
żniwa, aby wyprawił robotników
na żniwo swoje (Mt 9,37-38). Te
słowa Jezusa są ciągle aktualne.
Dlatego potrzebna jest nieustanna
modlitwa w intencji kapłanów.
W Kościele zrodziło się wiele
inicjatyw dotyczących modlitwy za
kapłanów. Należy do nich m.in.
Apostolat Złotej Róży, Towarzystwo Przyjaciół Metropolitalnego
Seminarium w Lublinie czy bardzo
popularna Margaretka – modlitwa
za konkretnego kapłana. Zwłaszcza
każdy pierwszy czwartek miesiąca
jest okazją do szczególnej modlitwy za kapłanów – o świętość ich
życia, za kleryków przebywających
w seminariach duchownych, o łaskę wytrwania w powołaniu, którym ich Pan Bóg obdarzył oraz o
nowe liczne i gorliwe powołania
kapłańskie.
Idea Dnia Kapłańskiego zrodziła się stosunkowo niedawno. Początkowo obchodzono go w pierwszą sobotę miesiąca pod nazwą Soboty Kapłańskiej. Inicjatorem całkowitego poświęcenia i ofiarowania jednego dnia w miesiącu Zbawicielowi przez ręce Jego Najświętszej Matki w intencji uświęcenia
wszystkich kapłanów i kandydatów
do życia kapłańskiego i zakonnego
oraz o liczne i święte powołania do
służby Bożej był niemiecki salwatorianin ks. Paschalis Schmid (1887 1957). Był on wychowawcą młodzieży w salwatoriańskim kolegium w Bad Wurzach. Ubolewał, że
z powodów trudności finansowych
rodziców, wielu młodych ludzi nie
mogło wstąpić do tej szkoły.
Podczas rekolekcji kapłańskich
w Tisis w Austrii, 23 lutego 1930 r.,
przeżył „godzinę narodzin” Soboty
Kapłańskiej. Poczuł się powołanym, by zaradzić problemom kapłanów w całym Kościele. W 1933
r. ułożył „Modlitwę za mojego pasterza i wszystkich kapłanów”, która stała się początkiem Soboty Kapłańskiej. Ks. Paschalis Schmid po
długich rozważaniach wybrał sobotę po pierwszym piątku miesiąca,

nazywając ją Sobotą Kapłańską.
Pragnął bowiem powiązać ten
dzień z Maryją, Matką Kapłanów,
jako orędowniczką w modlitwach i
ofiarach zanoszonych do Boga w
intencji kapłanów i kandydatów
do kapłaństwa. Pierwszy „Dzień
Kapłański” został odprawiony 8
września 1934 r. w katedrze św.
Jadwigi w Berlinie.
Ks. Schmid uważał, że kapłan
powinien być alter Christus. Aby
mógł sprostać świętej posłudze,
potrzebuje modlitwy o własne
uświęcenie. Drugi powód, to sprawa nowych powołań, które są warunkiem i znakiem żywotności
Kościoła. Tam, gdzie wierni wierząc i ufając Bogu modlą się o nowych i świętych kapłanów, tam
zawsze będzie wystarczająca liczba godnych sług ołtarza.
Początkowo nabożeństwo rozszerzało się w różnych diecezjach
niemieckich. W Polsce kardynał
August Hlond w 1934 r. pisał:
„Myśl Soboty Kapłańskiej odpowiada wielkiej potrzebie czasu i
gorącym moim pragnieniem jest,
by lud katolicki przez to nabożeństwo wyprosił Kościołowi Chrystusowemu świętych, ofiarnych i bohaterskich kapłanów”.
W 1934 r. papież Pius XI
udzielił inicjatywie Dnia Kapłańskiego swego błogosławieństwa.
Zachętą do propagowania praktyki „Dnia Kapłańskiego” stała się
jego encyklika Ad catholici sacerdotti (O kapłaństwie katolickim) z
grudnia 1935 r. Podkreślił w niej
potrzebę prowadzenia świętego
życia przez duchownych. Do
wszystkich wiernych skierował
słowa: Prośmy Boga, aby nam
dał świętych kapłanów! Jeżeli
będziemy mieli świętych kapłanów, wszystko inne pójdzie dobrze, ale jeżeli ich nie będzie, nic
nam nie pomoże. Wyraził życzenie
przygotowania tekstów liturgicznych do Mszy św. wotywnej: O
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie Jezusie Chrystusie, którą powinno się odprawiać w każdy
pierwszy czwartek miesiąca. W
ten sposób zrodziła się tradycja
obchodzenia Dnia Kapłańskiego w
pierwsze czwartki miesiąca.

Ks. Paschalis Schmid

Ks. Schmid myślał nie tylko o
odmawianiu modlitw za kapłanów i
o nowe powołania. Chodziło mu także o pracę wewnętrzną, o właściwie
nastawienie duchowe katolików, o
zainteresowanie się sprawą uświęcenia kapłanów i nowych powołań kapłańskich, których wciąż jest za mało, zwłaszcza w dobie kryzysu duchowego trapiącego Europę i świat.
Szczególnie dużo uwagi tym zagadnieniom poświęcono w Roku Kapłańskim, który został ogłoszony przez
papieża Benedykta XVI z okazji 150.
rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianney`a, patrona wszystkich kapłanów.
Tematem Roku Kapłańskiego, który
trwał od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 było hasło – „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.
Nasza parafia nazywana jest kopalnią powołań, gdyż w ciągu 27 lat jej
istnienia wyszło z niej 15 kapłanów, a
dwóch alumnów jest obecnie w Seminarium Lubelskim Mateusz Wójcik
i Piotr Dzierżak. W Seminarium Redemptoris Mater jest kl. Paweł Król.
W każdy czwartek, a szczególnie w
pierwszy czwartek miesiąca, w naszym
kościele jest praktykowana żarliwa
modlitwa za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i misyjne.
Od marca, w każdy pierwszy
czwartek miesiąca, modlitwę różańcową przed Mszą św. o godz. 18.00
prowadzić będą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium z naszej parafii. Wszystkich zatroskanych o nowe i święte powołania kapłańskie w naszej archidiecezji zapraszamy w szeregi Towarzystwa.
Informacje i zapisy po Mszy św. w
pierwszy czwartek miesiąca.
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NIECH JEZUS ODWRÓCI TRUDNY LOS
We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w XXIII Światowym Dniu Chorego o godz. 9.00 została odprawiona Msza św. przez ks. Proboszcza Stanisława Roga i ks. kanonika Jana Bednarę. Homilię wygłosił ks. Jan. Na Mszy św.
został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Obszerne fragmenty homilii przedstawiamy poniżej.

Ks. Kanonik Jan Bednara

W niedzielę 8 lutego w pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa o
Hiobie. Był on człowiekiem powszechnie szanowanym. Cieszył się
poważaniem, miał zdrowie, powodzenie, wspaniałe dzieci i był bardzo bogaty. Po ludzku sądząc, miał
wszelkie powody, by uważać się za
człowieka szczęśliwego. Ale właśnie na niego spadły wielkie nieszczęścia. Stracił majątek, ukochane dzieci i zdrowie. Okryty wrzodami, pełen bólu, siedział i rozważał,
dlaczego spotkał go taki los. Przyjaciele przychodzili, aby go pocieszyć, ale ich postawa nie była jednoznaczna. Najważniejsze jednak,
że zarówno, kiedy miał powodzenie
w życiu, jak i w nieszczęściu, które
go spotkało, nie utracił wiary. Nie
stracił głębokiego kontaktu z Bogiem. Powtarzał: Pan dał, Pan
wziął, niech imię Pańskie będzie
błogosławione. (Hi 1,21) Hiob to
wzór człowieka sprawiedliwego
który swoją mądrość życiową czerpał z wiary. Z wiary w Boga, w Jego
Opatrzność i z głębokiego zaufania
do Boga.
W Dniu Chorego nasze modlitwy chcemy oprzeć właśnie na tym
fundamencie. Chcemy jeszcze raz
głęboko zawierzyć Bogu w sytuacji,
w jakiej się znajdujemy. Choroba,
to tylko jedno z nieszczęść, jakie
spada na człowieka, jakie może go
spotkać. Są także nieszczęścia natury duchowej. Brak pracy, brak
środków do życia. Z tym balastem
duchowym i materialnym stajemy
dziś przed Bogiem, przed Jego
Matką ufając, że Bóg przyjmie nas i
nasze oddanie. Jeśli nawet nie poprawi tej sytuacji, to jednak samo
oddanie się Bogu i odnowienie głębokiego z Nim przymierza, da nam
wewnętrzny pokój i stabilizację.
Pewnego kapucyna, który był w
podeszłym wieku, odwiedził jego
znajomy. Cela, w której mieszkał
8
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zakonnik, była bardzo mała. Z
trudnością zmieściła ich obu. Cóż
tam było? Stare łóżko, podniszczony fotel, w róg wciśnięty stół, a na
nim najpotrzebniejsze rzeczy i lekarstwa. Na brzegu leżał stary,
zniszczony, wymodlony różaniec.
Schorowany i sterany przez życie
zakonnik powiada: W nocy nie
mogę spać, ale kiedy się budzę, to
biorę różaniec i modlę się. Wiele
tych różańców odmawiam i tą
modlitwą różańcową można mierzyć mój czas, który ofiarowuję
Bogu. Jestem wdzięczny Chrystusowi za cierpienie, którym mnie
obdarzył, bo to cierpienie wiele
mnie nauczyło. Wiem, że Chrystus wszystko to kiedyś wyrówna.
To postawa chrześcijanina,
właściwa człowiekowi, który z Boga uczynił fundament. To postawa człowieka, który zgadza się na
los, który Bóg mu wyznaczył, który ufa, że Bóg go swoją łaską nie
opuści.
Mówiąc o cierpieniu, mamy na
myśli przede wszystkim ludzi w
podeszłym wieku, bo to jest jakiś
nadprzyrodzony przywilej człowieka w starszym wieku. Tak było
kiedyś tak jest i obecnie. Z biegiem lat wyczerpują się nasze siły,
przychodzą cierpienia i boleści, bo
taki jest los człowieka na tej ziemi.
Grzech pierworodny, a później
nasze grzechy osobiste, są przyczyną tego stanu rzeczy, ale pamiętajmy, że nie tylko starsi chorują. Wystarczy pójść do szpitala,
gdzie leżą małe dzieci, które cierpią u progu swojego ziemskiego
życia. Ile muszą znosić boleści…
Czasem są to choroby ciężkie, a
nawet nieuleczalne. Chorują także
młodzi.
Nieszczęścia spotykają każdego człowieka. Chrystus, który miał
prawdziwą ludzką naturę, też cierpiał. I to od samego początku –
narodził się w grocie, a nie w
mieszkaniu; potem rodzice musie-

Fot. S. Krzysiak

li uciekać z rodzinnego kraju wraz
z Nim. W wieku dorosłym przyszło
niezrozumienie i prześladowanie.
Wreszcie pojmanie, ukrzyżowanie i
śmierć. Nasze życie nie może być
odmienne od losu naszego Pana.
Jeśli ktoś chce być moim
uczniem, powiedział Jezus, niech
weźmie swój krzyż i niech Mnie
naśladuje. Naśladuje w radości, ale
i w cierpieniu. To nasze ludzkie
powołanie. Trzeba to tylko dobrze
zrozumieć, jak ten zakonnik, który
powiedział, że jest wdzięczny Chrystusowi za cierpienie, którym go
obdarzył, ponieważ w tym cierpieniu wiele się nauczył.
Jeśli człowiek cierpienie przyjmuje w zgodzie z wolą Bożą, to może się wiele nauczyć, bo Bóg jest
wielkim nauczycielem. Cierpienie
jest wspaniałym wychowawcą,
przygotowującym do spotkania z
samym Bogiem, który jest prawdą i
miłością.
Cierpienie można rozszerzyć na
całą naszą Ojczyznę, bo Polska znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Tylu jest cierpiących. Pomijam
choroby, które są od nas niezależne.
Spójrzmy na górników, którzy za
swoją niebezpieczną pracę otrzymują nagrodę w postaci strzałów z wycelowanej do nich broni. Popatrzmy
na młodzież, która musi za pracą
emigrować z kraju, bo tu rzekomo
dla nich nie ma miejsca, na rolników, którzy za swoją pracę są wyśmiewani i szykanowani. Popatrzmy
i na inne zawody. Nasza Ojczyzna, to

jedno wielkie pole ludzi cierpiących.
także jego duszę.
Profesor Tatarkiewicz z narażeMoże to nie do końca prawda, bo są
Będąc spadkobiercami tego
niem życia sięgnął po rękopis. Ale
ludzie, którzy obfitują we wszystko.
wydarzenia, mamy wiarę, dzięki
nie wydał już książki w takiej forKorzystają z pracy tych, którzy cierktórej, jeśli nawet nie otrzymamy
mie, w jakiej ją napisał. Dopisał
pią. Ale oni także są chorzy. Oni są
tych łask, które wydają się nam
rozdział o cierpieniu. Napisał tam
chorzy na nieuleczalną chorobę. Na
niezbędne, to pamiętajmy, że Bóg
takie zdanie: Czym jest szczęście,
znieczulicę. Zamiast serca mają kanajlepiej wie, czego nam potrzeba
najlepiej poznajemy w cierpieniu,
mienie. Kamienne serce, to najwiękdo prawdziwego szczęścia, a co,
wtedy, gdy mamy świadomość, że
sza choroba niektórych ludzi naszych
według naszego mniemania, jest
jest rzeczywistość pozytywna, do
czasów. Nie mają oni ludzkiego odtylko ułudą. Pełni zaufania przyjktórej dążymy i którą chcielibyruchu współczucia miłości, bo zbyt
mijmy wszystko, co Bóg w swojej
śmy osiągnąć. Tak, jest rzeczywiuwierzyli w swoją siłę potęgę i właOpatrzności nam powierza.
stość pozytywna. Stwarza ją Bóg.
dzę. W to, co określa się mamoną
Profesor Władysław TatarkieOtrzymujemy ją poprzez naszą
tego świata.
wicz napisał książkę O szczęściu.
wiarę, przez jej przyjęcie, a jednoDziś mamy modlić się za
Przez wiele lat zbierał do niej macześnie poprzez ofiarowanie Bogu
wszystkich, i za tych cierpiąswojego życia i cierpienia. Gdy
cych, i za tych, którzy nie rozuswoje niedostatki, cierpienia
mieją człowieka cierpiącego.
składamy w Bogu, to wtedy
Może trzeba byłoby nawet oduwiarygodniona jest nasza wiaprawić egzorcyzmy, aby ta mora. O takiej wierze, mówił Chrydlitwa uzdrawiająca otrzeźwiła
stus, że przenosi góry.
ich umysły i ożywiła serca.
(...) Przyszliśmy dzisiaj tutaj,
Dzień Chorego ustanowił
aby Chrystus przyjął nasze ciernasz święty Jan Paweł II w 1992
pienie, naszą niedolę. By przyjął
r. W tym roku przeżywamy go
nasze, czasem gorzkie łzy. To
po raz dwudziesty trzeci. Ojciec
chcemy Mu ofiarować. On zna
Święty osobiście doświadczył
to wszystko najlepiej. Jednoczewielkiego wstawiennictwa Matśnie prosimy Go z ufnością, że
ki Bożej, kiedy 13 maja 1981 r.
jeśli może i jeśli przede wszystzbrodnicza kula została wystrzekim chce, to niech odwróci
lona w jego kierunku. Jan Paweł
trudny los – nasz osobisty i naII zrozumiał, że to Matka Najszego narodu – jeśli jest taka
świętsza ocaliła mu wtedy życie.
wola Boża.
Dzień Chorego, to dzień zaufaStarajmy się, odnosząc się
nia i wdzięczności Matce Bożej,
do siebie z głęboką miłością,
bonifratrzy.pl
a jednocześnie akt oddania się
być w ścisłym zjednoczeniu z
Jej opiece na dalszy bieg nasze- Matka Boża Bonifraterska Uzdrowienie Chorych
Bogiem. Byśmy wartości, za
go życia.
które
Jezus Chrystus oddał żySzpital Św. Jana Bożego w Łodzi
11 lutego, to dzień objawiecie, najwyżej cenili, a jednoczeteriały. Zaczął ją pisać w 1938 ronia się Matki Bożej w Lourdes w
śnie modlili się za wszystkich poku, a skończył w sierpniu 1939 r.
roku 1858, cztery lata po ogłoszetrzebujących ludzi. Także za tych,
Wybuchła II wojna światowa. Proniu dogmatu o Niepokalanym Poktórzy odeszli. Niech Bóg otworzy
fesor przeżył okres niewoli, a poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
oczy na prawdę, na dobro, na mitem czas powstania warszawskieNiezwykła Pani ukazała się Bernałość, na wartości, które On reprego. Po powstaniu, opuszczał Wardecie Soubirou i powiedziała jej: Ja
zentuje i które człowiekowi ofiaroszawę. Miał udać się do obozu w
jestem Niepokalane Poczęcie. Pował.
Pruszkowie. Jeden z Niemców doprosiła, aby Bernadeta modląc się i
Niech ufna modlitwa, zaufanie
konał rewizji i zobaczył rękopis.
pokutując za grzechy ludzkie, zado Boga poprzez jego Matkę, bęWyrzucił go do rynsztoka i powiechęcała innych – cały świat – do
dzie naszym wołaniem o wiarę
dział: Niech Polacy nie marzą już
modlitwy i pokuty, do odmawiania
i o przemianę naszych serc oraz
o swojej kulturze.
różańca. Prosiła, by w tamtym
codziennego życia.
miejscu powstała świątynia ku Jej
czci. Lourdes stało się dla całej
INTENCJE MODLITEWNE NA MARZEC
Francji miejscem cudownym –
uzdrowień fizycznych i duchowych.
(…)
OGÓLNA: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania
Wielka jest moc Boga. Tam,
naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu
gdzie człowiek czegoś nie rozumie
i nie może pojąć, nie może rozszydobru człowieka.
frować znaków czasu, tam właśnie
EWANGELIZACYJNA:Aby coraz bardziej uznawaBóg przychodzi ze swoją łaską. Nie
ny był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.
tylko uzdrawia ciało człowieka, ale
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CO SIĘ DZIEJE Z NASZYM CZASEM?
Ks. Paweł Zdybel

Wiele osób skarży się na brak czasu. Tym tłumaczą swoją nieobecność
na niedzielnej Mszy św. Zachęcani do
wstąpienia do jakiejś grupy parafialnej
czy do podjęcia modlitwy, mówią, że
po prostu nie mają na to czasu. Nie
mamy czasu dla Pana Boga, nie mamy
też czasu dla bliskich. Nie wiem, czy
tak samo było 50 albo 100 lat temu?
Ale wydaje się, że mamy coraz mniej
czasu. Dlaczego tak jest? Co dzieje się z
naszym czasem?
Najpierw jednak zapytajmy, do
kogo należy czas? Czyją jest własnością? Może się wydawać, że po prostu
jest i do nikogo nie należy. W związku z
tym każdy ma prawo korzystać z niego
ile i jak chce. Jednak rzeczywistość
czasu i wszystko, co jest na świecie zostały stworzone przez Boga i należą do
Niego. Pan Bóg, mówiąc do człowieka,
aby czynił sobie ziemię poddaną (por.
Rdz 1,28), dał mu także władzę nad
czasem swojego pobytu na ziemi.
Oznacza to, że czas jest najpierw darem Pana Boga dla nas, a następnie
zadaniem, z którego będziemy rozliczeni. Bo czas się kiedyś skończy. Podobnie jak ziemia, która przeminie.
Już z chwilą śmierci kończy się egzystencja człowieka w przestrzeni i czasie. Trudno to sobie wyobrazić, ale w
wieczności czasu będziemy mieć jakby
nieskończenie wiele, a jednocześnie
nie będziemy go mieć wcale. Pismo
Święte mówi, że „jeden dzień u Pana
jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden
dzień” (2P 3,8).
Mamy zatem dobrze gospodarować czasem, być jego panami, a niekiedy wydaje się, że to czas panuje nad
nami. Miota nami, jak burza okrętem,
a my czujemy się mocno zagubieni.
Cóż za paradoks?! Mówimy, że nie mamy czasu, a zachowujemy się, jak byśmy go mieli nieskończenie wiele.
Zwłaszcza ludzie młodzi zdają się sprawiać wrażenie, że mają na wszystko
bardzo wiele czasu. Najpierw planują
sobie, że dobrze wykorzystają młodość,
tzn. będą się bawić, potem przyjdzie
czas na naukę i karierę zawodową,
później na założenie rodziny, a na końcu – na Pana Boga. I tak rozplanowują
swoje życie na jakieś 70, 80 lat. Ale kto
powiedział, że będziemy żyli tak długo?
10
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Niedawno mieliśmy pogrzeb Piotra,
który miał 18 lat, kiedy umarł i Michała mającego lat 19. Zastanawiamy się
dlaczego mieli tak mało czasu. A może
jednak wbrew pozorom wystarczająco
dużo – wystarczająco dużo na to, co w
życiu jest najważniejsze – poznać Boga, nawiązać z Nim bliską relację, by
potem tam, gdzie nie ma czasu, trwać
z Nim w radości wiecznej. Jedno jest
pewne – czas, który spędzili na ziemi
był dla nich darem od Pana Boga.
Podczas wizyty duszpasterskiej rozmawiałem z pewnym człowiekiem.
Jego krewny, tłumacząc brak zainteresowania sprawami wiary mawiał, że
„po pięćdziesiątce będzie miał czas dla
Boga” i umarł, gdy miał 49 lat.
Dziś wielu ludzi nie dostrzega
sensu w życiu. Czas jest dla nich trudem, boją się go. Nie chcą stawić mu
czoła. Zwlekają z podjęciem ważnych
decyzji życiowych. Boją się założyć
rodzinę, nie chcą mieć dzieci, boją się
pójść za głosem powołania kapłańskiego. Pojawia się pokusa ucieczki
przed czasem. Zachowują się wtedy,
jak Jonasz, który uciekał przed głosem Pana Boga. Wydawało mu się, że
jak popłynie na „koniec świata”, problem sam się rozwiąże. Pan Bóg był
cierpliwy. Pokazywał poprzez kolejne
wydarzenia, często trudne do zaakceptowania przez Jonasza, jakie decyzje rzeczywiście pozwolą mu odnaleźć
radość i pokój. Apostołowie zachowują się zupełnie inaczej. Pan Jezus przychodzi do nich jakby nie w porę. Są
przecież przy pracy. Mają konkretne
zajęcie. Ale kiedy Jezus mówi:
„Pójdźcie za mną” (Mk 1,17), zostawiają wszystko i idą za Nim. Nie mówią: „Poczekaj Panie, usiądźmy i porozmawiajmy. Pójdziemy za Tobą
później. Najpierw uporamy się z naszą
pracą”. Idą za Panem natychmiast.
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii
przypomina, że „czas się wypełnił i
bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk
1,15). Apostołowie doświadczyli tego
nawrócenia. Była to dla nich zmiana
postrzegania czasu i życia. Zrozumieli,
że właśnie teraz jest właściwy czas na
podjęcie decyzji. Nie mogli zwlekać.
To był moment, na który wszyscy czekali. Pan Bóg, Stwórca czasu, wkroczył w historię. Stał się częścią czasu.
Dzięki temu czas nabrał sensu, a my

otrzymaliśmy odwagę do pełnienia
woli Bożej w życiu.
W tym kontekście spójrzmy na
niedzielę, którą nazywamy dniem Pańskim, czyli należącym do Boga. Żydzi
świętujący szabat mieli świadomość,
co oznacza słowo dzień święty. Mogli w
tym dniu robić tylko to, co absolutnie
konieczne. Nawet liczba kroków, które
mogli zrobić była policzona. Nie wolno
było nawet rozpalać ognia. Nawet dziś
podobno w szabat w Izraelu windy w
niektórych hotelach jeżdżą bez przerwy, zatrzymując się na każdym piętrze, aby ortodoksyjni Żydzi nie musieli naciskać guzików, podejmując się w
ten sposób zbędnej pracy.
Jezus swoim życiem i zmartwychwstaniem nadał nowy sens dniu świętemu. Dla nas chrześcijan jest to już
niedziela, a nie sobota. Pamiątka nie
tylko stworzenia świata i odpoczynku,
jakiego Pan Bóg podjął się „siódmego
dnia”, ale to także dzień wyzwolenia z
niewoli – z niewoli grzechu. Przejścia
ze śmierci do życia. Wyzbycia się mentalności niewolnika. Zobaczmy, jak
dobry jest dla nas Pan Bóg! Wcale od
nas nie żąda, abyśmy cały dzień spędzili w kościele, choć miałby do tego
prawo. Mówi, że czas trzeba poświęcić
także dla siebie – na odpoczynek, na
spotkanie z rodziną. Takie wykorzystanie czasu wynika ze zwykłej sprawiedliwości i szacunku – najpierw dla Pana Boga, a dalej dla siebie i dla naszych
bliskich. Są oczywiście ludzie, którzy
podejmują pracę w niedzielę ze względu na dobro wspólne. To jest zrozumiałe. Ale oni też mają prawo i obowiązek do udziału w niedzielnej Mszy
św., do odpoczynku, do czasu poświęconego rodzinie. Jeśli nie mogą w niedzielę pójść do kościoła, to powinni
uczestniczyć we Mszy św. w sobotę
wieczorem. A gdyby i to nie było możliwe, niech skorzystają z transmisji radiowej lub telewizyjnej. Jeśli nawet
tego nie mogą uczynić, to powinni prywatną modlitwą zadośćuczynić Panu
Bogu tak, aby w perspektywie tygodnia
nie zabrakło czasu, który ze sprawiedliwości jesteśmy Mu winni.
Warto się więc zastanowić, czy
wszystkie prace podejmowane w niedzielę są konieczne. Na pewno nie są
konieczne niedzielne zakupy, które zdają
się być plagą naszych czasów. Niektórzy
twierdzą, że jest to dla nich forma nie-

dzielnego wypoczynku i okazja do spędzenia czasu z bliskimi i przyjaciółmi.
Ale nazwijmy rzeczy po imieniu. To jest
po prostu kradzież. Najpierw okradanie
Pana Boga z czasu, który powinniśmy
Jemu poświęcić. Następnie okradanie
bliźnich (rodziny oraz zmuszanych do
pracy w sklepach) z prawa do normalnego i godziwego przeżywania niedzieli. A
także okradanie siebie z prawa do odpoczynku.
Okropny jest widok ludzi, którzy
zaraz po wyjściu z kościoła tłumnie przemieszczają się do sklepu. Gdzie poczucie
odpowiedzialności za nas samych i za
naszych bliźnich? Co może myśleć o nas
człowiek zmuszony do pracy w sklepie w
niedzielę? Zmuszony do „siedzenia” tam
od rana do wieczora, bo inaczej straci
pracę, a tu przychodzi ktoś, po kim widać, że wyszedł właśnie z kościoła. Być

może za kasą w sklepie siedzi młody
człowiek, który sobie myśli, że jeśli na
tym polega wiara w Boga i miłość bliźniego, to ja nie chcę wierzyć. Jakże wielkie to zgorszenie? Czy naprawdę nie
potrafimy już świętować? Jakże musi
ubolewać nad tym Pan Bóg. Dzień
Zmartwychwstania, dzień naszej wolności, staje się tak naprawdę dniem
triumfu niewolnictwa. Bo to niewolnik
nie ma prawa do odpoczynku. Aby odpocząć, musi liczyć na litość pana. To
bardzo nas upokarza jako Polaków.
Prawodawstwo czy inne czynniki, które
wpływają na to, że tak wielu ludzi musi
pracować w niedzielę, nie oznaczają, że
musimy w tym uczestniczyć i przykładać do tego naszych rąk. Nie róbmy z
siebie narodu niewolników bez prawa
do niedzielnego wypoczynku. „Czas jest
krótki” – mówi św. Paweł. Dziś nie cho-

dzi tylko o to, aby czasu nie marnować,
ale także o to, żeby go jak najlepiej wykorzystać. Godziwych propozycji jest bardzo wiele. Wszystkiego w życiu nie spróbujemy i nie doświadczymy. Trzeba wybierać. Musimy także, korzystając z własnego doświadczenia, mądrze doradzać
innym ludziom, zwłaszcza młodym.
Sport, muzyka, języki obce… A kiedy
czas na rozwój wiary? Kiedy czas dla
Pana Boga? Nie zwlekajmy, słysząc głos
Pana. Starajmy się natychmiast odpowiadać na Jego wezwanie.
W naszej parafii działa wiele grup i
wspólnot dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w których możemy zadbać o własną
formację chrześcijańską i nie zmarnować
darowanego nam czasu. Informacje o
grupach zawarte są w październikowym
Głosie św. Antoniego z 2014 r., a także
na stronie internetowej parafii.

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM
Ewa i Tomasz Kamińscy

Spotkania diecezjalne Towarzystwa Przyjaciół Seminarium odbywają się dwa razy do roku w gmachu
Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Od lutego tego roku rozpoczęły się spotkania w parafiach, w
których jest najwięcej członków Towarzystwa. Pierwsze z nich odbyło
się 4 lutego w parafii św. Agnieszki
na Kalinowszczyźnie z udziałem ks.
Rektora Marka Słomki.
Następnego dnia, 5 lutego, ks.
prefekt Grzegorz Bogdański spotkał
się z członkami Towarzystwa w naszej parafii. Podczas wieczornej
Mszy św. wyraził radość, że spotkanie jest właśnie w pierwszy czwartek
miesiąca, w dniu poświęconym kapłanom. Zauważył, że istnieje potrze-

ba, by właśnie w takie dni szczególną modlitwą otoczyć wszystkich
duszpasterzy pracujących i związanych z parafią, ale także alumnów,
towarzysząc im w ich sześcioletniej
formacji, by „szczęśliwie ukończyli
formacyjny bieg i przyjęli sakrament święceń kapłańskich”. Równie
ważną sprawą jest modlitwa o liczne
i święte powołania do służby Bożej.
Po Eucharystii w domu katechetycznym, przedstawił członkom Towarzystwa propozycję jeszcze głębszego wsparcia modlitewnego dla
wykładowców i wychowawców, ale
przede wszystkim dla alumnów, by
nie zabrakło chętnych do podjęcia
trudnej służby głoszenia Słowa Bożego i bycia dla ludzi świadkiem Jezusa Chrystusa. Stąd wynika propozycja dla wszystkich członków Towarzystwa o szczególne wsparcie

duchowe dla tych kleryków, którzy
pochodzą z danej parafii. W parafii
św. Antoniego jest ich obecnie
dwóch: Mateusz Wójcik i Piotr
Dzierżak.
W porozumieniu z księżmi pracującymi parafii zdecydowano, że w
każdy pierwszy czwartek miesiąca
adoracja Najświętszego Sakramentu
i modlitwa różańcowa przed wieczorną Mszą św. prowadzona będzie
przez członków Towarzystwa. Podobne propozycje przedstawione
zostaną w innych parafiach. Będzie
to okazja do zaprezentowania i możliwość włączenia się w dzieło. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem papieża Franciszka z okazji 300-lecia
Seminarium Lubelskiego oraz płytę
z filmem o MSD w Lublinie.

Fot. Ewa Kamińska
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DZIĘKOWAĆ ZA CHOROBĘ
Ks. Franciszek Dwayne Bednar

Job był człowiekiem sprawiedliwym, ale cierpiał. Do końca
nie mógł tego zrozumieć. Dopiero
po jakimś czasie Pan Bóg ujawnił
mu wszystko. A on w duchu był
nawet wdzięczny Bogu, który pod
koniec życia wynagrodził go sowicie. Wszystko zaczęło się od
tego, że szatan powiedział Bogu,
jak człowiek jest słabym stworzeniem i będzie Bogu posłuszny tylko wtedy, gdy będzie mu się dobrze działo. Kiedy jednak wszystko straci, to nie będzie chciał
mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Bóg jednak powiedział, że
tak się nie stanie, nawet jeśli Joba wystawi na próbę. Mimo, że
wielkie nieszczęście spotkały Joba, ten zawsze był wierny swojemu Stwórcy, choć wiele razy narzekał na swój los i chciał, by
wszystko już się skończyło, nawet
życie. Miał jednak trochę nadziei
i jej płomyk jeszcze w nim nie
zgasł. Bóg zawsze szuka w każdym człowieku tej odrobiny nadziei, nawet wtedy, jeśli człowiek
uważa, że świat jest pełen zła, że
wszystko jest nim niedobre. Nigdy więc Joba nie opuścił i zawsze
był w jego sercu.
Kiedy ktoś zachoruje, to zwykle
życzymy mu zdrowia, sił. To takie
trochę banalne. Dopiero potem,
gdy choroba trwa już przez dłuższy
czas, nasze rozmowy stają się głębsze i bogatsze. W mojej dawnej parafii był pewien człowiek, który
chorował dłuższy czas. Był z zawodu policjantem. Zawsze aktywny,
bardzo angażował się w życie parafii. Nagle, gdy zachorował, nie miał
siły, by wykonywać swoje obowiązki. Było to dla niego powodem
wielkiej frustracji. Mówił, że nawet
brakuje mu sensu życia. Czas dla
niego zaczął płynąć inaczej. Nie
miał siły na czytanie, modlitwę,
oglądanie telewizji. Ale powoli zrozumiał, że tym co jest najważniejsze jest miłość, którą ma się w sercu. Powiedział swojej rodzinie,
„Będę was kochać, nawet poza grobem.”
12
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Fot. Ewa Kamińska

Ks. Proboszcz Stanisław poprzez swoją chorobę też doświadcza takiego stanu braku możliwości realizacji swoich planów i zamierzeń. Jest w tym na pewno jakiś głębszy sens. My dokładnie nie
wiemy, na czym on polega, ale staramy się to zrozumieć. Ks. Stanisław powiedział mi, że czas płynie
teraz dla niego inaczej. Czasem
dzień wydaje się bardzo długi. Ale
kiedy śpi przez większość dnia,
wtedy płynie on bardzo szybko. To
wszystko nie jest naturalne. Kiedy
był w szpitalu, obserwował ptaki
za oknem. Zauważył, że ich zachowanie zawiera w sobie zadziwiającą logikę i jest bardzo inteligentne. To stanowiło dla niego dowód,
że Bóg troszczy się o każde stworzenie. Bez choroby na pewno by
tego nie zobaczył.
W dzieciństwie i młodości czas
płynie w sposób, można powiedzieć - normalny. W wieku dorosłym wydaje się, że nabiera pędu.
Może Bóg chce, byśmy wrócili do
czasu dzieciństwa, do spojrzenia
na świat trochę inaczej, by zauważyć piękno, które jest wokół nas.
Może właśnie w momentach naszej największej słabości, mamy
okazję zobaczyć Pana Jezusa, który zawsze szuka w nas dobra. My
też możemy to dobro w nas odkryć
– wbrew szatanowi, który zabija w
nas nadzieję. Tam, gdzie jest ży-

cie, tam jest nadzieja. Tam jest
obecność Jezusa, zwycięzcy śmierci. W nawale codziennych obowiązków trudno to dostrzec.
Jezus wiele czynił dobra w Galilei. Wielu ludzi przychodziło do
Niego po pomoc. Wszyscy Go potrzebowali, bo czynił cuda. Ale On,
zamiast
cieszyć
się
takim
„sukcesem”, mimo że sami uczniowie prosili, by tam pozostał, oddalił się na miejsce pustynne i modlił
się. A potem poszedł do innych
krain. Warto czasem się wycofać,
powiedzieć: „Nie jestem Panem
swojego życia. Muszę spojrzeć trochę inaczej, by zobaczyć, jaki jest
Boży punkt widzenia na to, co się
dzieje”. Nawet chorobę można
przeżywać w duchu wdzięczności.
Jak więc możemy dziękować
Bogu? Jak mamy żyć? Jak naśladować Jezusa, który szuka w nas dobra, nawet jeśli samy nie wiemy,
jak je znaleźć? Pan Bóg szuka i…
znajdzie w nas płomień nadziei.
Jeśli zauważymy, że jest piękno w
otaczającym świecie i w naszym
życiu, dziękujmy Bogu, bo to Jego
dzieło. A na pytanie o zdrowie ks.
Proboszcza, jakie stawia mi wiele
osób, odpowiem jego słowami:
„Dzięki Bogu, nie narzekam”.
Homilia z V Niedzieli Zwykłej
8 lutego 2015 r.

O GRZECHU CZ. V — ostatnia
Ks. Prof. Marek Dziewiecki

Pojednanie z Bogiem
Człowiek pojednany z Bogiem wie,
że jest kochany przez Boga zawsze
i za każdą cenę.
Pierwszym owocem nawrócenia jest pojednanie grzesznika z
Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi.
Pojednanie z Bogiem to coś więcej
niż tylko uznanie własnej grzeszności i przeproszenie Stwórcy za popełnione zło. Pojednać się z Bogiem to uznać z całego serca, że
Bóg ma we wszystkim rację, że Jego przykazania są słuszne, że są
naszą mądrością, chlubą i radością,
że wskazują nam drogę błogosławieństwa i życia, że prowadzą do
szczęścia doczesnego i wiecznego.
Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest uleganie przekonaniu, że to nie Bóg, lecz człowiek ma
rację, że demokratyczna większość
ma rację, że rację ma moda, środki
przekazu albo dominujące obyczaje. Ludzie, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem, są przekonani, że
rację ma alkohol, pieniądze czy popęd; że rację mają ich emocje albo
ich subiektywne przekonania. Tak
myślą i błądzą, a następnie rozczarowują samych siebie i boleśnie
cierpią. Człowiek pojednany z Bogiem już wie, że tylko Bóg ma rację. Także wtedy, gdy Jego racja
jest trudna do przyjęcia, gdy jej nie
rozumiemy, albo gdy stawia nam
wysokie wymagania. Pojednać się z
Bogiem, to nie tylko odkryć, że Bóg
ma rację. To także pojednać się z
Jego miłością. To uznać, że nie jest
łatwo kochać nas, grzesznych ludzi,
którzy nie umiemy kochać nawet
samych siebie. Nie łatwo jest kochać nas, którzy czasem obarczamy
Boga odpowiedzialnością za nasze
złe czyny i za krzyże, które sami
sobie nakładamy. Nie jest łatwo
kochać nas, którzy wytwarzamy
sobie karykaturalny obraz Boga,
czasami strasząc się Nim, a innym
razem naiwnie się Nim pocieszając. Pojednać się z Bogiem to zrozumieć, że Stwórca ma rację także
wtedy, gdy nie wysłuchuje niektó-

rych naszych próśb i gdy nie kieruje się naszymi wyobrażeniami
na temat miłości. On bowiem nie
myli miłości z pobłażliwością czy
rozpieszczaniem. Pojednać się ze
Stwórcą to zrozumieć, że Bóg nie
jest wobec nas ani okrutny, ani
naiwny. To odkryć, że Bóg kocha
nas bezwarunkowo, czyli za nic,
nieodwołalnie, na zawsze. On nigdy nie wycofa swej miłości. Nawet
wtedy, gdy odejdziemy od Niego
daleko, Bóg nie przestanie wychodzić nam naprzeciw po to, by
przebaczać i świętować z tymi,
którzy powracają.
Na czym polega pojednanie z Bogiem?
Pojednanie z samym sobą
Pojednać się ze sobą może tylko
ten, kto ma dobrą, świętą teraźniejszość.
Każdy z nas potrzebuje pojednania z samym sobą przynajmniej z
trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że czasem poważnie krzywdzimy

samych siebie. Po drugie dlatego, że
czasem krzywdzimy innych ludzi, a
wyrządzone im przez nas zło obciąża
nasze sumienie, niepokoi nas, niszczy nasze więzi. Po trzecie dlatego, że
czasem pozwalamy się krzywdzić
przez innych ludzi, chociaż z pomocą
Boga i Bożych ludzi moglibyśmy się
przed krzywdzicielami obronić. Pojednanie z samym sobą polega na
czymś innym niż pojednanie z Bogiem, który ma rację i którego zawsze warto słuchać. Pojednanie z samym sobą nie oznacza przyznania
sobie racji. Przeciwnie, człowiek nawrócony i pojednany z Bogiem wie,
że wielokrotnie krzywdził bliźnich i
że czasem był nieprzyjacielem nawet
dla samego siebie. Pojednać się ze
sobą to uznać bolesną prawdę o własnych grzechach, a jednocześnie
przebaczyć sobie błędy z przeszłości
po to, by wyciągać z nich wnioski i by
do nich więcej nie powracać. Trzeba
się chronić przed skrajnymi postawami. Pierwsza skrajność polega na
tym, że dany człowiek nie przebacza
sobie błędów z przeszłości. Jest wte(Ciąg dalszy na stronie 14)

Wlastimil Hofman. Spowiedź.
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dy okrutny wobec siebie i odbiera
sobie szansę na lepszą przyszłość.
Druga skrajność to naiwność, czyli
sytuacja, w której dany człowiek
przebacza sobie minione błędy, lecz
nadal do nich wraca i popełnia te
same grzechy. Pojednać się z samym
sobą to uczyć się na błędach z przeszłości oraz stawiać sobie mądre wymagania na dziś i jutro. To wymagać
od siebie, by odtąd kierować się
prawdą, miłością i odpowiedzialnością, a zło w sobie i wokół siebie zwyciężać dobrem. To pamiętać o tym,
że Jezus chce, byśmy się nawracali, a
nie byśmy się zadręczali czy byśmy
siebie naiwnie pocieszali.
Jakie są warunki dojrzałego pojednania z samym sobą? Jakich
błędów trzeba się wystrzegać?

ny zobaczy moją radykalną zmianę
na lepsze, mam prawo prosić go o
przebaczenie.
Jak powinien zachować się uczeń
Chrystusa wtedy, gdy nie jest krzywdzicielem, lecz krzywdzonym? W takiej sytuacji nie wolno się mścić, ale
też nie powinniśmy popadać w naiwność wobec krzywdziciela. Dojrzałość
oznacza, że przebaczam krzywdzicielowi w sercu, ale powiem mu o tym
głośno dopiero wtedy, gdy się zmieni i
gdy przestanie mnie krzywdzić, czyli
gdy spełni warunki pojednania. Pojednanie się z drugim człowiekiem
oznacza więc wybaczenie mu krzywd i
win, które wyrządził mi w przeszłości.
Czy będzie oznaczać coś więcej, to zależy od postawy winowajcy. Jeśli uzna
swój błąd, nawróci się i zacznie wynagradzać za wyrządzone mi zło, to po-

Pojednanie z bliźnimi
Pojednanie nie jest możliwe bez
uznania win i wynagrodzenia za
wyrządzone krzywdy.
Pojednanie z Bogiem i z samym
sobą prowadzi do pojednania z drugim człowiekiem. Ten, kto szczerze
uświadomił sobie własną słabość,
kto doświadczył miłosiernej miłości
Boga i kto samemu sobie przebaczył
błędy z przeszłości, potrafi w dojrzalszy sposób popatrzeć na słabości
innych ludzi. Taki człowiek uświadamia sobie, że inni - podobnie jak on
– są grzeszni, że czasem sami nie
wiedzą, co czynią i że – podobnie jak
on – potrzebują Bożego miłosierdzia
oraz ludzkiego przebaczenia. Gdy
ktoś nie potrafi z serca przebaczyć
swemu bratu czy siostrze, to znaczy,
że sam jeszcze nie przyjął Bożego
miłosierdzia i nie przebaczył sobie.
Potrzebujemy pojednania z drugim
człowiekiem wtedy, gdy kogoś
krzywdzimy, albo gdy sami zostaliśmy przez kogoś skrzywdzeni. W
pierwszym przypadku nie wolno iść i
prosić o przebaczenie tego, kogo
skrzywdziłem i kto przeze mnie cierpi. Najpierw muszę spełnić warunki,
by skrzywdzony przeze mnie człowiek był skłonny mi przebaczyć. W
przypowieści o dłużniku Jezus wyjaśnia, że mam iść do bliźniego, który
ma coś przeciwko mnie, mam uznać
i opisać moje winy, szczerze przeprosić i wynagrodzić zło, które wyrządziłem. Dopiero wtedy, gdy skrzywdzo14
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jednanie się z nim oznaczać będzie nie
tylko przebaczenie mu jego dawnych
win, ale też obdarowanie go zaufaniem i wdzięcznością tu i teraz. Jeśli
natomiast nadal będzie próbował
nas krzywdzić, to powinniśmy przebaczyć w sercu minione krzywdy,
które już nam wyrządził, ale tu i teraz mamy prawo się przed nim stanowczo bronić - podobnie jak Jezus
stanowczo bronił się przed żołnierzem, który uderzył Go w twarz. Nie
chcemy przecież, by ten, kto wyrządza nam krzywdy, stał się jeszcze
większym krzywdzicielem niż dotąd.
W postawie wobec siebie i bliźnich
mamy naśladować Boga, który jest
miłosierny, ale nie naiwny. Stwórca przebacza nam za każdym razem, gdy się nawracamy i zaczynamy kochać, ale nigdy wcześniej.
Inaczej Bóg myliłby miłość z naiwnością i nie pomagałby nam w stawaniu się świętymi, czyli podobnymi do Niego.

Grzesznicy powołani
do świętości
Poza Maryją nawet najwięksi święci byli grzesznikami.
W swoim miłosierdziu Bóg nie
tylko przebacza nam i urządza święto, ilekroć do Niego wracamy, ale też
pragnie, byśmy już nie szamotali się
między grzechem a nawróceniem,
lecz żyli w wolności i świętości dzieci
Bożych. Święty nie jest kimś doskonałym, gdyż doskonały jest jedynie
Bóg. Nie jest też cierpiętnikiem.
Przeciwnie, święty to ktoś podobny
do Jezusa pełnego miłości, mocy,
entuzjazmu i radości. Święty wie, że
nawet jeśli czasem jest smutny, płacze czy jest prześladowany, to pozostaje na drodze błogosławieństwa,
jeśli tylko kocha. Święty jest stanowczy w
miłości. Na wzór Jezusa umacnia ludzi szlachetnych,
upomina
błądzących, broni się
przed krzywdzicielami, publicznie demaskuje ludzi faryzejskich i przewrotnych,
a przyjaźń buduje z
tymi, którzy – jak
Piotr – kochają bardziej niż inni. Święty
nie jest naiwny. Nie
jest kimś, kto bardziej
kocha cierpienie niż Boga i ludzi.
Przeciwnie, święty wie, że niebo nie
jest wspólnotą ludzi cierpiących, lecz
kochających. Święty to Boży realista,
który w twardej czasem rzeczywistości wybiera drogę błogosławieństwa i
życia, podczas gdy w tej samej rzeczywistości wielu ludzi wybiera drogę przekleństwa i śmierci. Święty
uzgadnia z Bogiem wspólne marzenia i wie, że nie ma granic w rozwoju,
gdyż nigdy nie stanie się tak podobny do Boga, by nie mógł być jeszcze
bardziej do Niego podobnym. Święty
ciągle obserwuje własne postępowanie i sprawdza, na ile zgodne jest ono
z zasadami Ewangelii. Święty to ktoś,
kim cieszą się ludzie dobrej woli i do
kogo z nienawiścią odnoszą się ludzie przewrotni, bo jest dla nich wyrzutem sumienia. To ktoś czysty i
dobry jak gołębica, a jednocześnie
mądry i sprytny jak wąż. To ktoś –
na wzór Jezusa – mądrzejszy i spryt(Ciąg dalszy na stronie 15)
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niejszy w czynieniu dobra i w komunikowaniu miłości niż ludzie przewrotni sprytni są w czynieniu zła i w
komunikowaniu kłamstwa. Święty to
Boży mocarz, którego można zabić,
ale którego nie można pokonać. To
ktoś, kogo nic i nikt nie może odłączyć od miłości Chrystusa (por. Rz 8,
35).
Na czym polega świętość, której
uczy nas Jezus?
Wskazania praktyczne
Po grzechu pierworodnym ten
świat proponuje nam podróbki
szczęścia na zasadzie: rób, co chcesz,
bo wszystko jest dobre! Jezus proponuje nam szczęście prawdziwe, na
zasadzie: kochaj tak, jak Ja ciebie
pierwszy pokochałem, bo tylko miłość jest dobra!
Kto doświadcza prawdziwego
szczęścia, bo kocha i wiąże się z tymi,
którzy kochają, ten nie szuka imitacji
szczęścia, które prowadzą do grze-

chu poprzez uzależnienia, egoizm,
nieczystość, agresję czy przemoc.
Doświadczenie uczy, że szczególnie bolesne skutki w życiu osobistym i rodzinnym powoduje pożądanie seksualne i grzechy nieczyste.
Warto pamiętać o tym, że „nie cudzołóż!” to szóste, a nie pierwsze
przykazanie. Kto chce żyć w czystości, ten powinien zachowywać pięć
pierwszych przykazań.
Początkiem nawrócenia jest odkrycie, że Bóg kocha mnie także wtedy,
gdy ja nie kocham i gdy nadal trwam
w grzechu. Pełnią nawrócenia jest
miłość i świętość. Żal za grzechy nie
jest tym samym, co natychmiastowe i
spontaniczne odczuwanie smutku po
grzechu. Do pewnego czasu popełnianie jakiegoś grzechu może być nawet
przyjemne, jednak także to, co przyjemne, może prowadzić to tego, co
bardzo nieprzyjemne, jak na przykład
kłamstwo, uleganie lenistwu, kierowanie się popędem, sięganie po alkohol czy narkotyk.

Największą pomocą w nawróceniu i trwaniu w świętości jest sakrament pokuty. Spowiedź to nie zbędne umartwienie, lecz spotkanie z Bogiem, który przebacza mi przeszłość,
urządza święto pojednania i pomaga
żyć w radosnej miłości tu i teraz.
Najważniejszym powodem do
świętowania jest dla człowieka świętość, czyli stawanie się kimś podobnym do Boga.
Warto codziennie robić sobie rachunek sumienia. To podstawowa
modlitwa chrześcijanina i pomoc w
stawaniu się człowiekiem świętym.
Warto włączyć się do katolickich
grup formacyjnych, gdyż to ułatwia
budowanie coraz mocniejszej więzi z
Chrystusem i coraz dojrzalsze naśladowanie Jego miłości.
Jezus uczy mentalności zwycięzcy, czyli proponuje nam wyłącznie
błogosławioną i radosną drogę życia,
a nie drogę średnią czy przeciętną.
Drogi byle jakie wskazują nam ci,
którzy są daleko od Boga.

NASZE ORLĘTA
Monika Piechnik

Pod koniec stycznia rozpoczęły
się ferie zimowe. Czas wypoczynku
i regeneracji sił, aby z nową energią wkroczyć w drugie półrocze.
Okres: wyjazdów, odwiedzin, rozmów z innymi ludźmi, obdarowywania uśmiechem lub ocierania
łez. Mamy więcej czasu i warto go
wykorzystać dla drugiego człowieka.
Szanujmy się wzajemnie, ponieważ czas i ludzie przemijają,
dlatego warto zatrzymać się na
chwilę. Wspomnieć w dziękczynnej
modlitwie dyrektora Krzysztofa
Szuleja ,wychowawcę Dariusza
Schulza, opiekuna sportowego Jacka Pruskiego, i wszystkich nauczycieli, którzy oddają serce naszym
dzieciom.
Przy naszej szkole istnieje Stowarzyszenie „Nasze Orlęta”, które
działa na rzecz rozwoju ZSO nr 4 w
Lublinie oraz integracji szkoły ze
środowiskiem lokalnym. Założyli je
członkowie Rady Rodziców w 2009
roku. Każdy, kto chce wspomagać
Stowarzyszenie w jego działalności
może uzyskać status członka wspierającego. Zapraszam do współpracy.

Stowarzyszenie jest m.in. współorganizatorem
Międzyszkolnego
Konkursu Poetyckiego „Wiersz dla
Taty” dla świetlic szkół podstawowych Lublina i Gminy Garbów;
wspiera, poprzez zakup materiałów i
pomocy dydaktycznych, działalność
Świetlicy Opiekuńczo — Wychowawczej przy naszej parafii; jest współorganizatorem festynów z okazji Dnia
Dziecka i Dnia Szkoły bez Przemocy w
ZSO nr 4; wspiera działalność szkoły
poprzez zakup materiałów i pomocy
dydaktycznych; funduje nagrody
książkowe dla wyróżniających się
uczniów, współorganizuje jesienne i
wiosenne zawody wędkarskie dla
uczniów; współorganizuje Międzyszkolny
Konkurs
Fotograficzny
„Pocztówka z Kalinowszczyzny” oraz
akcję edukacyjną „Cztery minuty =
życie”, w ramach której uczniowie
lubelskich szkół zdobywają wiedzę i
umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz uczestniczą
w konkursach popularyzujących tę
problematykę.
Stowarzyszenie „Nasze Orlęta” posiada status organizacji pożytku publicznego, można więc przekazać na
jego rzecz 1% podatku dochodowego.
Numer KRS Stowarzyszenia:
0000320725

Działalności
stowarzyszenia
można wesprzeć poprzez dobrowolne wpłaty na jego rzecz. Numer konta - 27 1240 2470 1111 0010 2374
9358. Tytuł wpłaty – „Darowizna na
działalność statutową”.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w poprzednich latach wsparli działalność stowarzyszenia. Środki te zostały
(we współpracy ze środowiskiem szkolnym i rodzicami) wykorzystane na różnorodne wsparcie szkoły i jej działalności
na terenie dzielnicy oraz miasta, a także
na pomoc dla dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów wybitnie uzdolnionych, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zachęcam do tworzenia wspólnoty osiedlowo-parafialnej
poprzez modlitwę oraz wsparcie materialne.
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Fot. Arch. Świetlicy. Przed Teatrem im. H.Ch.Andersena

FERIE NASZEJ ŚWIETLICY
Natalia Maj

W tym roku śnieg nie dopisał w
czasie ferii zimowych, ale w Świetlicy św. Antoniego spędziłam je z
siostrą bardzo aktywnie. Mieliśmy
tam bardzo dużo ciekawych wyjść i
zajęć. Pierwszego dnia wszyscy się
zapoznawaliśmy, graliśmy w pingponga, piłkarzyki oraz w inne gry.
Byliśmy dwa razy w Teatrze im.
Hansa Christiana Andersena na

spektaklach: „Czerwony Kapturek” i „Calineczka”. Poszliśmy też
pieszo do Multikina na filmy
„Królowa
śniegu
2”
i
„Paddington”.
Uczestniczyliśmy też w zajęciach karate, zajęciach sportowych
na sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 44. Korzystaliśmy
też dwukrotnie z basenu w Szkole
Podstawowej nr 23. To naprawdę
były bardzo aktywne i wspaniałe
ferie.

Bardzo serdecznie zachęcam
wszystkie dzieci do korzystania z naszej Świetlicy, gdyż można tu nawiązać nowe znajomości, uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijać
różne zdolności, także manualne,
przygotowując Kiermasze Świąteczne, korzystać z różnych wycieczek,
wyjazdów, atrakcji. Od półtora roku
uczęszczam do Świetlicy wraz z moją
siostrą Kingą.
Zapraszamy codziennie do
Świetlicy od 15.00 do 19.00.

SŁUŻBA LITURGICZNA W CZASIE FERII
Podczas ferii 5 lutego wraz z
grupą ministrantów i lektorów
wybraliśmy się na wycieczkę. Najpierw samochodami przyjechaliśmy do Nałęczowa, skąd pieszo
przeszliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
Ks. Prałat Jan Pęzioł opowiedział
nam o cudach, które ciągle dokonują się tam za przyczyną Matki
Bożej. Następnie ks. Leszek i ks.
Paweł odprawili dla nas Mszę św.
Po tych chwilach modlitwy i
skupienia wróciliśmy do Nałęczowa, gdzie świetnie bawiliśmy się,
korzystając z wodnych atrakcji w
SPA Nałęczów i grając w kręgle.
Okazuje się, że jest to naprawdę
fajny sport. Być może będzie jeszcze okazja, aby powtórzyć tę wyprawę.
16
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Fot. Arch. Służby Liturgicznej

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby być ministrantami na
zbiórki – sobota godz. 9.00. Zbiórki dla lektorów są także w soboty, ale
o godz. 10.00.

KS. JAN STRZAŁKA
Ewa Kamińska

Ks. Jana Strzałkę, sercanina,
który głosić będzie u nas rekolekcje
wielkopostne, nie trzeba przedstawiać. Wielu z nas pamięta nawiedzenie 17-18 grudnia 2008 r. relikwii św. Małgorzaty Alacoque, które prowadził Ksiądz Jan.
Uroczystość peregrynacji relikwii zbiegła się wówczas z 15 rocznicą Intronizacji Serca Jezusowego
w rodzinach naszej parafii. Odbyła
się ona 26 listopada 1993 r.
O Intronizacji przypomina obraz Jezusa z gorejącym i krwawiącym Sercem otoczonym cierniami,
z napisem: Serce Boże błogosław
nam…, znajdujący się na ścianach
wielu mieszkań.

Nawiedzenie relikwii św. Małgorzaty Alacoque było okazją do
osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
przez wypowiedzenie Aktu Oddania nad wystawionym Pismem
Świętym i ucałowaniem Go. Św.
Małgorzata Maria Alacoque doznała wielu objawień Jezusa, od
którego otrzymała orędzie i polecenie, aby ustanowiono święto ku
czci Jego Najświętszego Serca
oraz przystępowano do pierwszopiątkowej Komunii Świętej wynagradzającej.
Ks. Jan Strzałka często uczestniczył w uroczystościach odpustowych w naszej parafii. Ostatnio
przybył 7 grudnia 2014 r. z grupą
młodych ludzi, by poprowadzić
przepiękny Akatyst ku Czci Bogu-

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
22-25 marca 2015
Rekolekcje głosi ks. Jan Strzałka SCJ
V Niedziela Wielkiego Postu
Msze św.
7.00, 9.00, 10.30 - ogólna
10.30 - dla dzieci w dolnym kościele
12.00 - ogólna
17.15 - Gorzkie Żale
18.00 – dla młodzieży
Poniedziałek i wtorek 23- 24 marca
Msze św.
8.00 - ogólna,
16.30 i 18.00 - ogólne
19.30 - młodzież studiująca, pozaszkolna, pracująca, bezrobotna
i wszyscy, którzy jeszcze nie brali udziału w rekolekcjach
Środa 25 marca
Msze św.
8.00 - ogólna,
9.30 - klasy od I do VI - szkoła podstawowa
11.00 - gimnazjum i liceum
16.30 i 18.00 - ogólne
19.30 - młodzież studiująca, pozaszkolna, pracująca, bezrobotna
i wszyscy, którzy jeszcze nie brali udziału w rekolekcjach
Spowiedź w poniedziałek i wtorek.

Fot. EK

rodzicy Dziewicy. Cieszymy się, że
w Roku Życia Konsekrowanego
tegoroczne rekolekcje wielkopostne będzie prowadził kapłan, zakonnik, współbrat naszego Rodaka ks.
Wojciecha Adamczyka, pracującego od kilku lat w Urugwaju.
Sercanie, czyli Zgromadzenie
Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Congregatio Sacerdotium
a Sacro Corde Iesu, w skrócie SCI
lub SCJ), to katolicka wspólnota
życia apostolskiego, założona w
1878 roku w Saint Quentin
(Francja) przez Sługę Bożego ks.
Leona Jana Dehona. Misją Zgromadzenia jest szerzenie i propagowanie nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego.
W naszej parafii kult Serca Jezusowego jest widoczny nie tylko
poprzez liczny udział wiernych w
Mszach św. w każdy pierwszy piątek miesiąca, ale także w konkretnych wymiarach. Do nich należy
witraż Serca Jezusowego nad głównymi drzwiami wejściowymi kościoła oraz figura Serca Jezusowego przy ulicy Marii Koryznowej.
Głos św. Antoniego — Miesięcznik
parafii św. Antoniego w Lublinie
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin
mail: antoniglos@gmail.com,
tel. 81 747 70 75
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz
Kamińscy
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg,
ks. Prałat Marian Matusik, ks. Mariusz
Salach
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek
Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół,
Roman Wołczyk, Monika Piechnik,
Małgorzata Dybeł
Druk: Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo
opracowywania i skracania
wszystkich tekstów oraz zmianę
tytułów bez uprzedniego
zawiadomienia autorów
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HISTORIA POWOŁANIA
Ks. Jan Strzałka SCJ

Do Zgromadzenia Księży Sercanów zostałem przyjęty w 1979
roku. Od wielu lat cieszę się łaską
Chrystusowego kapłaństwa. Jestem szczęśliwy, że kiedyś Pan Jezus stanął nad brzegiem mojego
życia i zaprosił mnie do współpracy
w dziele głoszenia Ewangelii.
Noszę w sercu głęboką świadomość, że moje życie i powołanie
jest darem Pana Boga i owocem
modlitwy i cierpienia mojej mamy.
Dwie moje siostry, które przyszły
na świat przede mną, wracały do
nieba po kilku miesiącach życia na
ziemi. Kiedy więc miałem przyjść
na świat, moja mama udała się na
zamknięte rekolekcje do Ciężkowic
koło Tarnowa, aby wyprosić dla
mnie dar życia. Wspominam o
tym, gdyż jestem głęboko przekonany, że moje życie zostało właśnie
w Ciężkowicach ofiarowane Panu
Bogu i tam tkwią początki mojego
powołania. Mama powiedziała mi
zresztą wiele lat później, że bardzo
się modliła w ciszy swojego serca,
abym w przyszłości został księdzem.
Wydaje mi się, że kapłanem
chciałem być od zawsze. A na pewno od czasu, kiedy przyjąłem po
raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca i zostałem ministrantem. Jednak o moich planach i marzeniach z nikim nie rozmawiałem,
nawet z rodzicami.
Szczególnym nabożeństwem,
mającym znaczny wpływ na utrwalenie powołania w moim sercu była
Nowenna do Matki Bożej, odprawiana w każdą sobotę miesiąca w
kościele parafialnym. Starałem się
zawsze brać w niej czynny udział,
mimo iż do kościoła miałem dość
daleko i trzeba było iść wąską
ścieżką przez las. Po Mszy św. zostawaliśmy jeszcze przez jakiś czas
w salkach domu parafialnego.
Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach młodzieżowych,
przygotowywaliśmy
inscenizacje
teatralne, a nawet programy kabaretowe. Zawsze towarzyszyli nam
księża, którzy mieli dla nas czas,
dobre serce i ciekawe pomysły. Z
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grona tych młodych ludzi, spotykających się wtedy ze sobą “po
kościele”, wielu Pan Jezus wezwał
do stanu kapłańskiego i zakonnego. Gdy chodzi o mnie, to przez
długi czas przymierzałem się do
wstąpienia w mury tarnowskiego
seminarium. Zachwycało mnie
ono dostojnością i ilością maszerujących po korytarzach alumnów,
ubranych w czarne sutanny. Nie
to było jednak miejsce mojego
przeznaczenia.
Na początku szkoły średniej
poznałem kapłana, sercanina, który głosił w naszej parafii rekolekcje. Na pożegnanie zaprosił mnie
oraz kilku kolegów do odwiedzenia go w Tarnowie, gdzie mieszkał. Wielokrotnie skorzystałem z
tego zaproszenia w ciągu najbliższych czterech lat. Przeżyłem tam
cudowne chwile. Był czas na modlitwę, poważne rozmowy, radosne spotkania, małe porządki. I
był kapłan, który poświęcał nam
wiele swojego cennego czasu.
Gdy po latach zapytano mnie,
co tak naprawdę zachwyciło mnie
u Sercanów, odpowiedziałem lakonicznie, ale bardzo szczerze:
„Herbata w szklance z czerwonym
koszyczkiem, podana mi przez

pewnego księdza w Tarnowie”. Zachwyciła mnie atmosfera domu,
serdeczność i życzliwość.
Była sobota, padał deszcz, a ja
razem z kolegą opuszczaliśmy rodzinne strony, rodziców, rodzeństwo, aby udać się w nieznane, do
innego świata, gdzie o wiele szybciej spełniają się ludzkie marzenia.
A myśmy marzyli, aby jak najszybciej zostać zakonnikami, kapłanami, misjonarzami.
Czas postulatu i nowicjatu był
okresem szczególnej łaski Bożej. Pan
Jezus pozwalał nam być blisko siebie, cieszyć się sobą, napełniać ogromem swej miłości. Lata seminaryjne
przebiegły również spokojnie. W roku 1986 zostałem wyświęcony na
kapłana i jest to moją największą
radością do dnia dzisiejszego.

WIELKA DUCHOWA PRZEMIANA
W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do
tego, by zobaczyć, co jeszcze oddala nas od Pana
Boga i co mogłoby doprowadzić do zagłady. Jeśli w
czasie Wielkiego Postu uda nam się dostrzec nasz
grzech, to co jest naszą słabością, z którą trzeba
walczyć, to będziemy mogli przeżyć wielką duchową
przemianę. Warto więc nad tym pracować – przez
szlachetne postanowienia, dobre uczynki, modlitwę,
post i jałmużnę. Prawdziwa przemiana może
dokonać się w życiu każdego człowieka.
Wielki Post, to czas olbrzymich łask. Potrzeba
tylko dobrze wykorzystać czas, który daje nam Bóg
i Kościół. Wielki Post to także czas naszej pokuty,
która jest bardzo istotna dla odpuszczenia grzechów.
Pamiętajmy, że jeśli nie podejmiemy pokuty zadanej
nam w konfesjonale, to spowiedź jest nieważna.
Dlatego dla przebaczenia grzechów i nawrócenia
ważna jest pokuta, abyśmy mogli z czystym sercem
cieszyć się z najważniejszych chrześcijańskich Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Ks. Leszek Sałaga

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
Gorzkie Żale, to nabożeństwo, które zrodziło się z polskiej
duchowości i pobożności okresu baroku i wiąże się zwłaszcza z
Bractwem św. Rocha przy kościele św. Krzyża w Warszawie.
Duże zasługi w propagowaniu nabożeństw mają misjonarze św.
Wincentego a Paulo.
Gorzkie Żale także polegają na rozważaniu męki Pańskiej.
Składają się z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują do dawnej Jutrzni Brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw.
Pobudką. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje
odpowiadające trzem psalmom w Jutrzni. Wyrażają one ból
duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Gorzkie Żale kończy antyfona Któryś za nas cierpiał rany.
To niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które
pobudza do refleksji nad istotą cierpienia, nad własnym postępowaniem oraz nad tym, za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni.
Gorzkie Żale w naszym kościele:
W środy—17.15 z poprzedzającym je Nabożeństwem do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W niedziele—17.15 z kazaniami pasyjnymi.

DROGA KRZYŻOWA
Droga Krzyżowa, to nabożeństwo poświęcone rozważaniu
w 14 stacjach przejścia Jezusa od pretorium Piłata na Golgotę.
Celem nabożeństwa jest okazanie współczucia umęczonemu
Chrystusowi i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach.
Kult ten kształtował się w Kościele zachodnim od czasów
średniowiecza. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały
wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów.
Nabożeństwo przypomina, że w życiu człowieka ważne jest
samozaparcie i składanie ofiary w duchu miłości oraz niesienie
krzyża codziennych obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej
wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Droga Krzyżowa
jest zaproszeniem do współpracy z łaską Bożą.
Droga Krzyżowa w naszym kościele w każdy piątek:
16.00 — dla dzieci; 17.00 — dla dorosłych;
po Mszy św. o 18.00 — dla młodzieży.

NIE USTAWAJMY
W MODLITWIE
W Wielkim Poście, kiedy szczególnie zalecana jest modlitwa, obok jałmużny i postu,
pamiętajmy o naszych chorych Kapłanach,
zwłaszcza o ks. Proboszczu Stanisławie Rogu.
Cieszymy się, że tak wiele osób włączyło
się do Nieustającego Różańca, który trwa od
Bożego Narodzenia 2014 r.
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele od godz. 8.00
do 18.00 szczególnie sprzyja cichemu skupieniu modlitewnemu z wyjątkiem godz. 8.00
i 15.00, kiedy odmawiana jest Koronka do
Miłosierdzia Bożego, godz. 12.00, gdy jest
czas modlitwy Anioł Pański, a także 17.15,
kiedy zaczyna się wspólnotowa modlitwa różańcowa i ponownie Koronka do Miłosierdzia
Bożego.

ODESZLI DO PANA
Tomasz Zbęk
1963
1944
Ryszard Gieroba
Józef Ciurski
1934
Edward Kowalczyk
1936
Zygmunt Rojek
1947
Michał Romaniuk
1943
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wieczne odpoczywanie…
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BOŻY DAR DLA NASZEJ OJCZYZNY
W styczniowym wydaniu Głosu św. Antoniego wspomniałam, że chciałabym w naszej gazetce przypomnieć sylwetkę
s. Róży Wandy Niewęgłowskiej, tercjarki dominikańskiej.
Pragnę podziękować bardzo serdecznie za okazaną mi pomoc i życzliwość Brata Feliksa Grabowca, franciszkanina z
Niepokalanowa oraz p. Wandzie Babuli z sąsiedniej parafii
św. Agnieszki. Dziękuję również za osobiste świadectwo
p. Lucyny Ziemby.

Fot. Archiwum

Brat Feliks nazywa s. Różę Bożym darem dla naszej Ojczyzny.
Uważa, że s. Róża zarówno za życia, jak i po śmierci, jest niezwykle
skuteczną orędowniczką u Boga i
wyprasza wiele łask dla potrzebujących. Jej grób, zawsze zadbany,
ze świeżymi kwiatami i z palącymi
zniczami, świadczącymi o żywej
pamięci odwiedzających go ludzi,
jest na cmentarzu przy ul. Unickiej
w Lublinie – sekcja II, grób 20 po
drugiej stronie Alei Gen. Władysława Andersa (w części cmentarza
bez kaplicy).
Na czym polega świętość życia
s. Róży, zwanej też Szaleńcem cierpień z miłości do Jezusa? Kim była?
S. Wanda Róża Niewęgłowska
urodziła się w Toczyskach 6 listopada 1926 r. pow. Łuków, woj. lubelskie. Od dzieciństwa naznaczona była charyzmatem cierpienia.
W 5. roku życia zmarła jej matka.
Jako sierota trafiła do Domu
Dziecka w Lublinie przy ul. Cichej
6. Później na stałe zamieszkała w
Domu Opieki Społecznej w Lublinie przy ul. Głowackiego 26. W roku 1962 przyjęła biały szkaplerz
tercjarzy dominikańskich i otrzymała imię s. Róży.
W 22. roku życia zachorowała
na chorobę Heinego-Medina, dotknął ją też paraliż kończyn dolnych. Paraliż utrzymywał się przez
40 lat, aż do śmierci. Prawie zawsze przebywała w łóżku. Dla zmiany pozycji ciała podpierała się łokciami, na których tworzyły się rany. W miarę upływu czasu przybywało chorób oraz cierpień fizycznych i duchowych, np. niezrozumienie otoczenia czy ataki szatana,
20
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a ona przyjmowała je
jako „pocałunki Chrystusa”. Zachowana dokumentacja
lekarska
kompetentnie przedstawia stan jej zdrowia: „S. Róża
od 1949 r. jest sparaliżowana.
Przeszła 9 operacji, przebyła 4 zawały serca, ma ciężką kamicę dróg
moczowych i nerek, ciężką astmę,
chorobę wrzodową żołądka. Często wymiotuje, w dodatku osłabia
ją wysoka gorączka (40-41 stopni). Ma też silne bóle głowy. Jej
wyniszczony organizm nie przyjmuje wielu leków, więc musi cierpieć”.
Lekarz, dr med. Krzysztof
Włoch z Lublina, który leczył siostrę i obserwował jej stan, napisał
we wspomnieniach: „Przechodziła
jeszcze wiele cierpień związanych
z pęknięciem żebra, obojczyka i
kręgosłupa. (…) Obserwowałem
czasami jakieś niezwykłe, niewytłumaczalne dla mnie rzeczy w jej
stanie zdrowia, który czasami
gwałtownie tak się pogarszał, że
należało spodziewać się końca jej
życia, a tu nagle - w mgnieniu oka
- nastąpiła gwałtowna poprawa, co
dla nas było sygnałem, że odbywa
się na naszych oczach coś niezwykłego, nadprzyrodzonego. Byłem
też świadkiem, jak wiele osób odwiedzających s. Różę mówiło o
łaskach Bożych, uzdrowieniach
ich samych, czy też członków ich
rodzin, dzięki jej modlitwom.
Przyjeżdżali do niej ludzie z różnych stron. Czytałem błagalne listy wielu potrzebujących pomocy
osób z całego świata. Nigdy nie
odmawiała pomocy modlitwą.
Cierpiała bardzo. Jest to nie do
opisania. Zawsze jednak była
uśmiechnięta i pogodna, zawsze
miała czas dla innych. Mówiła, że
takie jest jej posłannictwo na ziemi. Nie wiedziałem, skąd s. Róża

czerpie te niespożyte siły. Teraz
rozumiem, że była to siła od Boga”.
W1972 r. przybyła do Niepokalanowa, by prosić św. Maksymiliana o łaskę cierpliwego i pożytecznego znoszenia cierpień. W czasie
tego pobytu jej stan zdrowia nagle
pogorszył się tak, że do Lublina
wróciła w karetce pogotowia. Z pobytu w Niepokalanowie zanotowała: „Chciałabym przez swoje cierpienie mieć pełny udział w wielkim
dziele zbawienia świata... Jezu,
umocnij mnie na 40 rok mojej drogi krzyżowej, gdyż chcę wypełnić
Twoją wolę do końca”. A w innym
miejscu notatnika czytamy: „Jezu,
gdy bardzo będziesz znieważany
przez świat, proszę Cię, spocznij w
moim sercu i pozwól, żebym ja
cierpiała, a Ty żebyś mógł sobie
odpocząć. Panie Jezu, przyjęłam
Cię do mojego serca, aby Cię przez
cały dzień adorować. Niepokalana,
dopomóż mi uwielbiać Chrystusa
umęczonego w moim ciele. Moje
serce niech będzie świątynią i tronem dla Ciebie. Złącz moje serce ze
swoim, niech uderzają wspólnym
rytmem. Oddaję Ci siebie bez zastrzeżeń. Przedłużyłeś, Panie, mój
pobyt na ziemi, abym wynagradzała zniewagi, którymi świat Cię rani.
Przyjmuję je na siebie z miłością
dla uwielbienia Ran Twoich i Twego Kościoła”.
S. Róża prosiła Jezusa o błogosławieństwo w apostolstwie cierpienia. Pragnęła dla Niego żyć i
cierpieć. Napisała: „Pan powołał
mnie do wielkiego cierpienia”.
W innym miejscu czytamy:
„Gdyby łóżko mówiło, powiedziałoby, ile na nim wycierpiałam, ale
nikt o tym się nie dowie”.
Pan Bóg umacniał jednak
s. Różę wieloma mistycznymi darami m.in. czytania w sercach, proroctwa. Mimo ogromnego bólu na
(Ciąg dalszy na stronie 21)

(Ciąg dalszy ze strony 20)

pytanie o swój stan odpowiadała
z humorem: „Samo zdrowie”.
Zmarła w opinii świętości 16 września 1989 r. ze słowami: „Panie,
pozwól mi umierać na krzyżu”.
S. Różę śmiało można nazwać
Szaleńcem cierpień z miłości do
Jezusa, bo nie tylko umiała dziękować za cierpienia, ale także prosić
o następne, aby one były pomocą
dla innych. Modliła się za papieży,
duchowieństwo i cały Kościół
Chrystusowy, a także za nasz Naród: „Panie, błagam Cię za naszą
Ojczyznę nie na kolanach, ale na
łokciach, na których otwierają się
rany”. Chciała przez nieustanne
swoje cierpienia mieć pełny udział
w zbawianiu świata. „Swojego
krzyża nie zamieniłabym na najlepsze zdrowie”. W swoim pamiętniku napisała: „Ja Jezusowi niczego nie odmówiłam i On też niczego
mi nie odmówił”. Wielu osobom
wyprosiła różne łaski m.in. uzdrowienia duszy i ciała, potomstwa,
zgody w rodzinie, dostanie się na
studia czy pomyślne zdanie egzaminów. Pragnęła pomagać nie tylko za życia, ale i po śmierci. Mówi-

ła bowiem: „Gdy odejdę, prosić
będę Miłosierdzie Boże, aby promienie Jego Miłosierdzia obejmowały tych, którzy będą go potrzebowali”.
Wiele osób twierdzi, że nie
powinno się milczeć o tej niezwykłej charyzmatyczce, bo jak mówi
brat Feliks, milczenie będzie się
równać zakopaniu skarbu w ziemi.
Podjęte zostały starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego
tercjarki. W tej intencji w Lublinie
odprawiane są Msze św. 16. dnia
każdego miesiąca u Księży Salezjanów przy ul. Pawłowa, w niedzielę po 16. dniu każdego miesiąca u Ojców Dominikanów na Starym Mieście o 16.00, w Archikatedrze o godz. 17.00, w kaplicy
cmentarnej przy ul. Unickiej o
9.30 oraz w Niepokalanowie w
bazylice o godz. 7.00.
W kiosku parafialnym można
nabyć książkę o siostrze Róży pt.
40 lat pod krzyżem. Jest to zbiór
świadectw naocznych świadków
życia s. Róży pod redakcją o. Celestyna Napiórkowskiego OFMConv, prof. KUL-u, i Br. Feliksa
Grabowca OFMConv.

MODLITWA
do prywatnego odmawiania
Ojcze Przedwieczny, zechciej
przyjąć cierpienia i modlitwy siostry Róży, które w duchowej łączności z Odkupieńczą Ofiarą Twego
Jedynego Syna i boleścią Niepokalanej Matki zanosiła do Ciebie w
naszej intencji.
Boże Miłosierny, jeżeli jest to
zgodne z Najświętszą wolą Twoją,
racz za jej wstawiennictwem udzielić mi łaski …..…, o którą pokornie
Cię proszę. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Ojcze Nasz
3 razy Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu
Tekst modlitwy zatwierdził
Metropolita Lubelski Senior
Bolesław Pylak

O łaskach otrzymanych za
wstawiennictwem s. Róży Wandy
Niewęgłowskiej prosimy informować Klasztor oo. Dominikanów,
ul. Złota 9, 20-112 Lublin

NATCHNIONA DUCHEM ŚWIĘTYM
Siostrę Różę Wandę Niewęgłowską poznałam i odwiedzałam w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie przy ul. Głowackiego. Przyjmowała mnie zawsze bardzo życzliwie. Nie dawała odczuć, że rozmowa z nią wiele ją kosztuje. Zawsze cierpliwie słuchała, pocieszała,
radziła i wspierała. Jej wypowiedzi były natchnione światłem Ducha Świętego. Światło to
promieniowało z jej twarzy. W jej obecności odczuwałam bliskość Boga. Radośnie patrzyła
na moje dzieci i uśmiechała się do nich jak Matka. Obecnie pamiętają tylko, że odwiedzały
Siostrę leżącą na łóżku, ubraną w biały habit.
Spotkania z Siostrą Różą nauczyły mnie, że cierpienia należy znosić pogodnie i odczytywać je, jako łaskę Bożą.
Lucyna Ziemba

Wejście

Grób s. Róży

CMENTARZ PRZY UL. UNICKIEJ
Wejście
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ŚRODA POPIELCOWA 18.02.2015
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Służba Liturgiczna w Wąwolnicy

Fot. Archiwum

Zajęcia rekreacyjne Świetlicy

Fot. Archiwum
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