Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni,
kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,12-15
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NIC NIE DZIEJE SIĘ PRZYPADKIEM
Ewa i Tomasz Kamińscy

Majowe wydanie Głosu św. Antoniego ukazuje się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To święto Jan Paweł II ustanowił dla całego Kościoła
30 kwietnia 2000 r. w czasie kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Jakże
niezwykłym zrządzeniem Opatrzności jest fakt, że w tę niedzielę 27
kwietnia 2014 r. nasz Wielki Rodak
został ogłoszony świętym wraz z Janem XXIII, którego sam beatyfikował 3 września 2000 r.
Ten splot wydarzeń nasuwa skojarzenie, że nic nie dzieje się przypadkowo. Czasem drobne, z pozoru
nic nie znaczące wydarzenie, w historii ludzkości może być, jak kamień w podwalinie dziejów.
S. Faustyna skończyła tylko trzy
klasy szkoły podstawowej. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pełniła najprostsze funkcje
(furtianka, kucharka, ogrodniczka).
Wielokrotnie doświadczała różnych
przykrości od współsióstr. Pewnego
dnia s. Marcjanna zleciła jej sprzątnąć i zmyć naczynia po obiedzie, a
sama wyszła. Postulantka Helena
zabrała się więc do pracy, ale nie
mogła jej wykonać, bo co chwilę któraś z sióstr prosiła ją o wydanie
obiadu lub inną przysługę. Po powrocie do kuchni s. Marcjanna, widząc, że naczynia nie są sprzątnięte,
kazała jej za pokutę usiąść na stole i
siedzieć przez cały czas, gdy ona sama będzie pracowała. W Dzienniczku (p. 151) s. Faustyna napisała:

Fot. Anna Kacmarz. Jan Paweł II w Łagiewnikach 16.08.2002 r.

„Siostry przychodziły i dziwiły się,
że siedzę na stole, każda co chciała,
to powiedziała. Jedna, że jestem
próżniak, inna - że co to za dziwak.
Byłam wtenczas postulantką. Inne
mówiły - co to będzie za siostra?
Jednak zejść nie mogłam, bo ta
siostra nakazała mi pod posłuszeństwem, żeby siedzieć, aż mi powie,
kiedy mam zejść. Naprawdę, ile ja
wtedy zrobiłam aktów zaparcia, to
jeden tylko Bóg wie. Myślałam, że
spłonę ze wstydu. Bóg nieraz sam
tak dopuszczał dla mojego wewnętrznego wyrobienia, ale nagrodził mi Pan wielką pociechą za to
upokorzenie. W czasie benedykcji
ujrzałam Go w wielkiej piękności. Jezus spojrzał się łaskawie na mnie
i rzekł: Córko Moja, nie lękaj się
cierpień, Ja jestem z tobą”.

www.michaeljournal.org
— S. Faustyna z rodziną
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Bóg posługuje się pokornymi
narzędziami i właśnie s. Faustyna
została wybrana na sekretarkę Bożego Miłosierdzia. Jej Dzienniczek bije
rekordy w ilości języków, na które
został przetłumaczony. Dzięki bł.
Michałowi Sopoćko, jej kierownikowi duchowemu i św. Janowi Pawłowi II, kult Miłosierdzia Bożego rozszerzył się na cały świat.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia
Bożego Miłosierdzia przewiduje
„udzielenie odpustu zupełnego na
zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna,
modlitwa w intencjach papieskich)
wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w
jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z
sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach
spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed
Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę
«Ojcze nasz» i «Credo», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam
Tobie»)”. Skorzystajmy z tego wielkodusznego daru, który można zachować
dla siebie lub ofiarować za dusze cierpiące w czyśćcu. Pomocą w modlitwie
może być płytka, którą przygotował
specjalnie na Niedzielę Miłosierdzia
Bożego p. Tomasz Orkiszewski.

Uroczystość kanonizacji, to okazja, by na nowo przeżyć pontyfikat
Jana Pawła II, a dla młodszych – by
przybliżyć życie i nauczanie naszego
wielkiego Rodaka. Mniej znana jest
postać Jana XXIII.
Angelo Giuseppe Roncalli urodził
się 25 listopada 1881 r. w Sotto il
Monte we Włoszech. Rodzice przyszłego papieża byli biednymi rolnikami. Angelo Roncalli ukończył trzyklasową wiejską szkołę powszechną. Od
8 roku życia uczył się łaciny u miejscowego proboszcza. W 1891 r. dzięki
protekcji dostał się do gimnazjum w
odległym o 7 km od rodzinnej wioski
miasteczku Celana, w którym naukę
musiał jednak przerwać już po roku.
W październiku 1893 r. 12-letni Angelo rozpoczął naukę w małym seminarium duchownym w Bergamo. Było to możliwie dzięki pomocy finansowej proboszcza, ponieważ na opłacanie czesnego rodzina nie mogła
sobie pozwolić.
Po otrzymaniu stypendium za
wyniki w nauce, rozpoczął naukę w
Papieskim Seminarium Rzymskim.
W 1902 roku przerwał naukę na rok,
żeby odbyć służbę wojskową. Po jej
zakończeniu obronił doktorat z teologii i przyjął święcenia kapłańskie.
Rok po podjęciu nauki w seminarium
zaczął spisywać swoje notatki duchowe i kontynuował tę pracę aż do późnej starości.
Jako młody ksiądz został sekretarzem biskupa Bergamo, Giacomo Radiniego Tedeschi. Wykładał też w
seminarium i redagował biuletyn
„Życie diecezjalne”. W 1925 r. został
oficjałem w Bułgarii i arcybiskupem
Areopolis. W późniejszych latach pełnił funkcję apostolskiego delegata w
Bułgarii, w Turcji i Grecji oraz nuncjusza apostolskiego w Paryżu (już w
czasie trwania II wojny światowej).
W 1953 r. został kardynałem i
patriarchą Wenecji. W 1958 r. po

śmierci Piusa XII, podczas trzydniowego konklawe, kard. Roncalli został
wybrany papieżem. Przez zebranych
na konklawe biskupów był traktowany jako „papież przejściowy”. Jan
XXIII jako papież podbił serca wiernych. Zawsze był otwarty na kontakty z prasą. Był pierwszym papieżem
od 1870 r., który odbył oficjalne spotkanie poza Watykanem. Spotkał się
wówczas z więźniami. Przez ludzi
zapamiętany został jako papież, który
palił fajkę i zawsze się uśmiechał, ale
przede wszystkim jako ten, który
zwołał Sobór Watykański II i na zawsze zmienił historię Kościoła. Jan
XXIII ogłosił osiem encyklik, z których najważniejsze to Mater et Magistra oraz Pacem in terris. Ta druga
adresowana była do „wszystkich ludzi dobrej woli”, nawoływała do pokoju między narodami całego świata.
Jan XXIII darzył Polskę szczególnym sentymentem. „Polska była szczególnie mu bliska, podkreślał, że już w
dzieciństwie opowiadano mu o tym bohaterskim kraju i jego narodzie. Przyszły
papież odwiedził Polskę dwukrotnie. Po
raz pierwszy we wrześniu 1912 r. Zwiedził wówczas Kraków, [gdzie spotkał się z
bp. Adamem Sapiehą], katedrę wawelską
oraz Wieliczkę, gdzie zachwyciła go kaplica św. Kingi. (…) Siedemnaście lat
później przyjechał jako delegat apostolski w Bułgarii i odwiedził Częstochowę, Poznań, Gniezno i Warszawę.
W późniejszych przemówieniach do
polskich biskupów wielokrotnie przypominał obie wizyty. Będąc w Paryżu,
wspierał polskie seminarium i borykających się z kłopotami finansowymi
polskich artystów. W seminarium polskim udzielał święceń kapłańskich.
Jego zainteresowanie naszym krajem
przejawiało się wielokrotnie. Jako papież często przyjmował polskich biskupów. To on zarządził otwarcie procesu
beatyfikacyjnego o. Maksymiliana Kolbego.

arch.ipn.gov.pl — Kard. Angelo Roncalii wita w Rzymie kard.
Adama Sapiehę (1950)

W dniu 20 maja 1963 r. przyjął
na audiencji kard. Stefana Wyszyńskiego, choć wszystkie spotkania były
już odwołane. Trzy dni później,
wbrew zaleceniom lekarzy, pojawił
się jeszcze w oknie placu apostolskiego i pobłogosławił wiernych na placu
św. Piotra (Małgorzata Szewczyk:
Dobry Papież. Przewodnik Katolicki
8/2014)
Jego ostatnia publiczna wypowiedź zaś, dzięki przekazowi radiowemu, została skierowana do pątników zgromadzonych w sanktuarium
u stóp Matki Boskiej Piekarskiej w
Piekarach Śląskich. Jan XXIII zmarł
w Watykanie 3 czerwca 1963 roku o
godzinie 19:49. Jego ostatnie słowa
brzmiały: „Nie mam innej woli, jak
tylko wolę Boga. Ut unum
sint. (łac. aby byli jedno)”.
W swoim testamencie, nawiązując
do duchowości franciszkańskiej, z jaką
związał się we wczesnych latach młodości (od 1896 r. należał do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich), pisał:
„Pozory dostatku często zasłaniały
ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa i
uniemożliwiały mi dawanie zawsze z
taką hojnością, jakiej bym pragnął.
Dziękuję Bogu za tę łaskę ubóstwa,
które ślubowałem w młodości, ubóstwa
ducha, jako kapłan Serca Bożego, i
ubóstwa rzeczywistego, co mi dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, ani o stanowiska, ani o pieniądze, ani o względy, nigdy, ani dla siebie, ani dla mojej
rodziny, czy przyjaciół”.
Przeżywając kanonizację Jana
Pawła II i Jana XXIII dzięki transmisji
w TV Trwam łączyliśmy się duchowo z
licznymi pielgrzymami z Polski prosząc
o obfite owoce ich uczestnictwa w kanonizacji, bezpieczeństwo i szczęśliwy
powrót.
Wśród pielgrzymów z naszej parafii był Proboszcz, ks. Prałat Stanisław
Róg i ks. Prałat Marian Matusik.

Arch Instytutu Prymasowskiego — Papież Jan XXIII
i kard. Stefan Wyszyński
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SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

1 maja - św. Jozefa, rzemieślnika
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i powołanie Oblubieńca Maryi, Żywiciela i wychowawcy Jezusa. Św. Jozef jest wzorem w
spełnianiu czynności domowych i zawodowych. Chrześcijanin powinien
pamiętać, że pracując spełnia nakaz
Boży: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”
i przygotowuje się do życia wiecznego.
2 maja - Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Czesław Janczarski
Powiewa flaga
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste.
3 maja - Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski
Naród polski wielokrotnie w ciągu
swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc Jej opieki
objawiła się szczególnie podczas Potopu szwedzkiego. Po cudownej obronie
Jasnej Góry przed Szwedami, król
Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 we
Lwowie oddał i zawierzył siebie oraz
całe królestwo Matce Bożej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
papież Pius XI ustanowił w 1924 roku
święto Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski w dniu 3 Maja.
Św. Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką kraju, obok
świętych biskupów i męczenników:
Wojciecha i Stanisława.
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W Poniedziałek Wielkanocny
Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył bp Artur Miziński. Wygłosił też
homilię, w której mówił o wyjątkowości Świąt Wielkanocnych, która wynika z faktu Zmartwychwstania Jezusa
wyzwalającego w ludziach ogromną
radość.
„Kiedy w dni Wielkanocne staję
przed pustym grobem Chrystusa –
powiedział bp Artur, – przed oczyma
duszy widzę całe dzieje naszego Kościoła. Dramat Wielkiego Piątku i
radość Wielkiej Niedzieli nieustannie
się przeplatają. Nieustannie Chrystus
– siłą złej woli ludzi tego świata – jest
spychany do grobu i nieustannie –
swoją mocą zmartwychwstaje. Chrystus nie da się zepchnąć do roli mitu”.
Ks. Biskup zauważył, że często
porównujemy święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. „Boże Narodzenie postrzegane jest jako Święta rodzinne, pełne podniosłego nastroju i
ciepła. Inaczej jest z Wielkanocą.
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa,
to fakty, wobec których nie można
przejść obojętnie, zwłaszcza po długim okresie przygotowania na to wydarzenie, jakim jest Wielki Post.
Wielkiego Czwartku, to Ostatnia Wieczerza, Wielki Piątek – śmierć krzyżowa upamiętniona ścisłym postem,
adoracją Chrystusa na krzyżu i w grobie, Wigilia Nocy Paschalnej i wresz-

cie Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego, wszystko to sprawia,
że te święta są inne, są wezwaniem do udziału w owocach
śmierci Chrystusa. Tylko ten, kto
włączy się w mękę Chrystusa
może mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.
Bp. Artur zapytał, czy my, jak
Maria Magdalena, Piotr, Jan i
niewiasty, jesteśmy godni, by
stać się świadkami Zmartwychwstałego. Czy przez szczerą pokutę znajdujemy w swoim życiu
Boga i prawdziwie się nawracamy? Może przypominamy Jana
gotowego towarzyszyć Jezusowi
zawsze, aż po krzyż? Może mamy
coś z Judasza i gotowi jesteśmy
sprzedać Boga jakieś wartości
ofiarowywane przez współczesny
świat? Może tkwi w nas Piotr,
który w obliczu tragedii zaparł
się Chrystusa, ale potem żałował? A może dla niektórych z nas
Bóg jest wciąż umarły? Tym bardziej
trzeba uwierzyć słowom anioła: Nie
ma Go tu, zmartwychwstał.
Ks. Biskup apelował, by Zmartwychwstanie Pańskie nie było tylko
przyzwyczajeniem, może zmęczeniem, bo Jezus, Syn Boży, umarł na
krzyżu za grzechy świata, byśmy
wszyscy mogli żyć pełnią życia. „Ale
trzeba pamiętać, że ukrzyżowanie
Jezusa na Golgocie nie było ostatnią
próbą wyeliminowania Boga z życia
człowieka - zauważył. – Ten proces
trwa do dziś i trwał będzie aż do
chwalebnego przyjścia Chrystusa. Ma
on miejsce wtedy, gdy dziś próbuje
się wyciszyć głos Kościoła, tak pasterzy jak i ludzi świeckich, w życiu publicznym naszego społeczeństwa. To
smutne, że po 2000 lat jest tylu ludzi,
którzy nadal chcą zamknąć wejście
do grobu ciężkim kamieniem i postawić przy nim strażników, by On nie
mógł zmartwychwstawać w sercach
ludzi. (…) ale i tak ostatnie słowo
należy zawsze do Boga.
Bp. Artur przypomniał, że powołaniem uczniów i świadków Chrystusa, czyli wszystkich chrześcijan, jest
odważne świadczenie o Zmartwychwstałym w życiu codziennym. Od naszego zaangażowania zależy, czy inni
usłyszą dobrą nowinę o Chrystusie, w
rodzinach, w szkole, na ulicy, w urzędzie; czy krzyż – narzędzie i znak Jego męki, a naszego zbawienia, będzie
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Eugene Burnand. Jan i Piotr biegną do Grobu

mógł wisieć wszędzie tam, gdzie znajduje się choćby jeden uczeń Chrystusa.
Zmartwychwstanie nie dokonało
się po to by komuś coś pokazać, kogoś pognębić. To nie jest czysto ludzka satysfakcja z wygranej, ale szansa
dla wiary i pełnego, prawdziwego życia –życia doskonałego, świętego,
którego źródłem jest sam Chrystus, a
które jest naszym powołaniem.
„Wielkanoc, to święto nie tylko Chrystusa, ale także i nasze – zauważył ks.
Biskup, – ponieważ poprzez śmierć i
zmartwychwstanie (…) zostało nam
przywrócone Boże dziecięctwo. Dlatego św. Paweł mówi i do nas:
„Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co
w górze” (Kol 3,1). (…) Nasz dynamizm życia tkwi w szukaniu Chrystusa. To szukanie może przejawiać się
w postawie Piotra i Jana biegnących
do grobu. W ich zachowaniu stresz-

cza się cały ludzki sceptycyzm, ludzkie zwątpienie i nie mniej ludzkie
pragnienie ich przezwyciężenia. Dlatego niejeden z nas, jak Apostołowie z
dzisiejszej Ewangelii zrywa się do
biegu do pustego grobu, by ujrzeć i
uwierzyć. (…) Niech Zmartwychwstały Chrystus pomoże nam uwierzyć, że
i dla nas zajaśniało światło zmartwychwstania, że On umarł i zmartwychwstał dla nas, a tym samym
umożliwił nam powstanie z martwych
i narodzenie się do nowego życia;
życia dzieci Bożych.
Z okazji 10. rocznicy święceń biskupich składamy ks. Biskupowi Arturowi Mizińskiemu najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych i
opieki Najświętszej Maryi Panny.
Niech św. Antoni wspiera Księdza
Biskupa, a Duch Święty obdarza pełnią swych darów.

3 maja - Święto Konstytucji 3 maja
3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową reformującą dotychczasowy ustrój państwa. Najważniejszym jej osiągnięciem było zniesienie liberum veto i wolnej elekcji,
zwiększenie władzy wykonawczej
króla, potwierdzenie praw mieszczan,
objęcie ochroną prawną chłopów oraz
powołanie stutysięcznego wojska.
Konstytucja była pierwszą w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie. Już w dwa dni po jej
uchwaleniu przez Sejm Wielki (17881792) dzień 3 maja uznano za święto
narodowe. Choć rok później została
obalona podczas Konfederacji Targowickiej i interwencji rosyjskiej, pozostała testamentem wolności i dumy.
Święto przywrócono po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku. Po II
wojnie światowej w roku 1946 władze
komunistyczne zabroniły publicznego
świętowania, a próby manifestacji
były tłumione przez milicję. W 1951
roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 14 lat 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce.
4 maja - św. Floriana (+304)
Był oficerem rzymskim. Za odważne
wyznanie swej wiary podczas prześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana poniósł śmierć męczeńską
przez utopienie w rzece Anizie na terenie dzisiejszej w Austrii w 304 roku. W roku 1184 na prośbę księcia
Kazimierza Sprawiedliwego relikwie
świętego Floriana sprowadzono do
Krakowa. Ku jego czci wybudowano
na Kleparzu kościół. Kiedy w 1528 r.
pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. W kościele
tym w latach 1949-1951 pracował jako wikariusz św. Jan Paweł II.

Miesiąc maj obfituje w różne wydarzenia. Wymienimy je w porządku chronologicznym.
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 3. maja swoje imieniny obchodzi ks. Prałat
Marian Matusik. W dniu 6. maja we wspomnienie św. Judyty solenizantką jest s. Judyta Czajka, przełożona Domu, w którym zamieszkują nasze siostry betanki. W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika 8. maja świętujemy imieniny Proboszcza ks. Prałata Stanisława Roga, ks. Prof. Stanisława Fela
oraz p. Kościelnego Stanisława Orłowskiego.
Wszystkim naszym Drogim Solenizantom i Solenizantce składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia, wytrwałości i sił oraz nieustającej opieki Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy gorąco za wszelkie dobro, życzliwość, wielkie serce oraz pełne poświęcenia posługiwanie Bogu
i ludziom.
Z okazji rocznic święceń kapłańskich, naszym Drogim Kapłanom: ks. Łukaszowi Wasiowi i ks. Leszkowi Saładze (7. rocznica – 26 maja) oraz ks. Mariuszowi Salachowi (16. rocznica – 30 maja) składamy
serdeczne życzenia zdrowia, opieki Bożej i darów Ducha Świętego oraz wstawiennictwa św. Antoniego.
Bóg zapłać za uśmiech, ofiarne zaangażowanie w posługiwanie duszpasterskie oraz cierpliwość i zrozumienie.
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MARYJA KRÓLOWA POLSKI
bowzięta, módl się za Polskę!”.
Wówczas Maryja miłosiernie spojrzała na św. Stanisława Kostkę i
Kult Maryi jako Królowej Polski powiedziała: „Jemu tę łaskę dzisiejnie zaczął się od ślubów, jakie król szą zawdzięczasz, mój Giulio”.
Od tamtej pory zakonnik modlił
Jan Kazimierz złożył w lwowskiej
katedrze w 1656 r. To sama Maryja się: „Królowo Polski, módl się za
nami” i wielokrotnie powtarzał:
poprosiła, żeby Ją tak nazywać.
„Matka Boża wielkie rzeczy dla PoNa przełomie XVI i XVII w. żył laków zamierza"”. Pytał współbraci,
w Neapolu o. Giulio Mancinelli, je- gdzie jest to królestwo, którego
Matka Boża zechciała być
zuita. Darzył on niezwyKrólową. Powiadomił też
kłą czcią Najświętszy
o swoim widzeniu władze
Sakrament i otaczał
zakonne. Komisja, która
wielkim kultem Matkę
zbadała całą sprawę orzeBożą i świętych Polaków
kła po roku, że objawie- Stanisława Kostkę i
nie jest prawdziwe. Wówbiskupa Stanisława. W
czas o. Giulio - mimo 72
modlitwach prosił Malat życia- rozpoczął pieszą
ryję, by mu objawiła,
pielgrzymkę do Polski. 8
jaki jeszcze tytuł chciamaja 1610 r. przybył do
łaby mieć w Litanii loreKrakowa. Powitał go król
tańskiej.
Zygmunt III Waza oraz
Wieczorem 14 sierp- O. Giulio Mancinelli
biskupi i przedstawiciele
nia 1608 r. o. Mancinelli w swojej celi rozpoczął odmawiać wszystkich stanów. W Katedrze WaLitanię Loretańską. Przypomniał welskiej przy grobie św. Stanisława
sobie, że w tym dniu przypada 40. Biskupa odprawił Mszę św., podczas
rocznica śmierci współbrata z nowi- której miał kolejne widzenie. Maryja
cjatu - św. Stanisława Kostki. O go- powiedziała mu: „Ja jestem Królową
dzinie 21.00 ukazała mu się Matka Polski. Jestem Matką tego narodu,
Boża z Dzieciątkiem i św. Stanisław który jest Mi bardzo drogi, wstawiaj
Kostka. O. Mancinelli zawołał: się więc do Mnie za nim, o pomyśl„Królowo Wniebowzięta, módl się ność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja
za nami”, na co Matka Boża powie- ci będę zawsze, tak jak teraz, miłodziała: „Dlaczego nie nazywasz sierną”. Matka Boża poprosiła rówmnie Królową Polski? Ja to króle- nież, aby w Krakowie, na znak, że jest
stwo bardzo umiłowałam i wielkie Królową, ustanowiono widzialny
rzeczy dla niego zamierzam, ponie- symbol Jej królowania. W 1628 r. - w
waż osobliwą miłością do Mnie pło- dziesiątą rocznicę śmierci o. Manciną jego synowie”. Wtedy o. Giulio nellego, zamontowano na wieży Bazakrzyknął: „Królowo Polski Wnie- zyliki Mariackiej królewską koronę.

Tomasz Kamiński

6 maja - św. Filipa i św. Jakuba
Św. Filip podobnie jak święci Piotr i
Andrzej, pochodził z Betsaidy i początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela,
a potem uczniem Chrystusa.
Św. Jakub Młodszy, syn Alfeusza,
według tradycji był krewnym Chrystusa, zwierzchnikiem Kościoła jerozolimskiego i autorem listu powszechnego,
wchodzącego w skład kanonu Pisma
świętego. Poniósł śmierć męczeńską
w 62 r.
8 maja - św. Stanisława - Patrona
Polski (ok. 1030-1079)
Był biskupem i męczennikiem. Dał się
poznać jako wybitny duszpasterz. W
1072 r. został biskupem krakowskim.
Stał na straży ładu moralnego i praw
Kościoła. Wszedł w konflikt z porywczym królem Bolesławem Śmiałym.
Biskup ganił monarchę za niemoralne
życie i bronił poddanych przed jego
surowością. Zatarg miał tragiczne następstwa. Biskup Stanisław został zamordowany przez żołnierzy królewskich czy nawet samego króla, gdy odprawiał Mszę św. na Skałce.
Ciało Świętego przeniesiono później do
katedry na Wawelu, gdzie spoczywa do
dzisiaj.
W tym dniu swoje imieniny obchodzą Arcybiskupi Stanisław
Budzik i Stanisław Wielgus oraz
nasz ks. Proboszcz Stanisław
Róg i ks. Profesor Stanisław Fel.
Pamiętajmy o modlitwie w ich
intencji.
13 maja - Matki Bożej Fatimskiej
W 1917 roku w portugalskiej Fatimie
trójce dzieci - Łucji, Franciszkowi i
Hiacyncie - ukazywała się Matka Boża,
by za ich pośrednictwem wezwać cały
świat do pokuty, nawrócenia i zadośćuczynienia Bogu za wszystkie grzechy
prywatne i publiczne. Doskonale znana
jest głęboka cześć św. Jana Pawła II do
Matki Bożej Fatimskiej, wynikająca nie
tylko z jego wielkiej miłości do Matki
Najświętszej, ale też szczęśliwego działania Opatrzności i macierzyńskiej troski Maryi, która ochroniła Ojca Świętego podczas zamachu na jego życie
13 maja 1981 r.
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Jan Matejko. Śluby lwowskie Jana Kazimierza

W 1666 r. - w dziesiątą rocznicę ślubów Jana Kazimierza - założono nową, okazalszą. Z Krakowa o. Giulio
udał się do Lwowa, a potem powrócił
do Neapolu, gdzie zmarł 14 sierpnia
1618 r.
Pod wpływem objawień o. Mancinellego w wielkopolskim Rokitnie
zawisł w kościele obraz Matki Bożej
z polskim orłem na piersi. Obraz ten
masowo kopiowano. Do dziś zachowało się kilkanaście takich obrazów w
polskich sanktuariach maryjnych.

Stefan Kardynał Wyszyński był
wyjątkowym promotorem i animatorem Apelu Jasnogórskiego,
który został oficjalnie zapoczątkowany na Jasnej Górze 8 grudnia
1953 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Apel Jasnogórski, to wieczorna modlitwa kierowana do Boga
w intencji Ojczyzny i Kościoła
w duchowej łączności z Maryją.

MODLITWA O WYTRWAŁOŚĆ
Ks. Proboszcz Stanisław Róg

Wydawałoby się, że nauka Kościoła dotycząca małżeństwa jest bardzo klarowna. Jest ono nierozerwalne, nie ma rozwodów, choć potocznie
mówimy o rozwodach kościelnych.
Niestety, wiele małżeństw sakramentalnych, nie dotrzymuje wierności
przysięgi i się rozsypuje. Jezus na
kartach Ewangelii mówi, że nie każdy
nadaje się do małżeństwa, taka jest
rzeczywistość.
W Kodeksie Prawa kanonicznego
jest punkt mówiący o niedojrzałości
do podjęcia obowiązków małżeńskich. I małżeństwo, z pozoru sakramentalne, jest nieważne. Trzeba
umieć rozróżnić małżeństwo nieważnie zawarte od małżeństwa, które się
rozpada, mimo że ważnie było zawarte.
Dzisiaj bardzo znamienny jest
brak wytrwałości. Wiele razy spotykam małżonków, którzy nie są już
razem. Mówią oni z pokorą, że tak
właśnie było. Ich drogi się rozeszły. I
często własne ambicje nie pozwalają
im na powrót.
W czasie przygotowań do małżeństwa pytamy, czy przyszli małżonkowie dopuszczają możliwość rozejścia
się w przypadku trudności małżeńskich. Młodzi się wahają… może tak.
Nie, tak nie może być. Trudności będą na pewno. Nikt nikomu nie obiecał łatwego życia, ale uzdrowieniem
sytuacji na pewno nie jest rozejście
się.
Dlatego trzeba się ciągle modlić o
wytrwałość. Młodzi często myślą, że
wszystko zostało załatwione w kościele. Teraz można iść własną drogą.
Beze mnie nic nie możecie uczynić –
mówi Jezus. Oczywiście przyszedł do
nich w sakramencie, ale jeśli zamkną

się na Niego, nie ma On szansy wejść
w ich życie. Nic im nie pomoże. Sami
borykają się z trudnościami i nierzadko kończy się to rozwodem.
I tu pojawia się ważna kwestia.
Jeśli nawet się rozeszli i żyją sami, to
mogą przystępować do sakramentów,
w tym do Komunii Świętej. Ale tylko
w wypadku, jeśli nie zwiążą się z kimś
innym. Wtedy automatycznie wykluczają się z życia sakramentalnego.
Tu panuje wiele niedomówień.
Spotykamy ludzi, którzy nie mają ślubu kościelnego, nawet i cywilnego,
żyją jak mąż z żoną, a chodzą do kościoła, przystępują do Komunii św. i…
są zgorszeniem dla innych. A znamy
np. kobiety, które są same, mąż odszedł, a one wychowują dzieci. Ale nie
chodzą do spowiedzi, do Komunii,
bo… są po rozwodzie. Przecież nauczanie Kościoła, jak wspomniałem, jest jednoznaczne. Mogą
uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Nawet powinny, bo trzeba
szukać siły u Jezusa. Tylko On jest
w stanie pomóc przezwyciężyć
wszelkie trudności, a kto wie, może
doprowadzić do ponownego połączenia małżeństwa.
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14 maja - św. Macieja (+ ~50)
Św. Maciej należał do uczniów Chrystusa, którzy towarzyszyli Mistrzowi od
Jego chrztu w Jordanie aż do wniebowstąpienia. Został wybrany na apostoła
na miejsce Judasza. Według tradycji
miał głosić Ewangelię w Judei, a potem
w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku. Euzebiusz z Cezarei
Palestyńskiej podaje, że w Jerozolimie
poniósł męczeńską śmierć przez ukamienowanie.
15 maja - Św. Zofii (+II w.)
Według tekstów z VII wieku zginęła w
Rzymie podczas prześladowań chrześcijan za czasów Hadriana I. Kult Świętej rozwinął się w połowie VII w. z
chwilą sprowadzenia jej relikwii do
klasztoru w Eschau w Alzacji oraz za
pontyfikatu papieża Sylwestra II. Św.
Zofia przedstawiana jest w otoczeniu
trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości,
które według opowieści poniosły męczeńską śmierć ze swoją matką.
18 maja - 94 rocznica urodzin św.
Jana Pawła II
W księdze chrztów wadowickiej parafii
pod pozycją 671, na stronicy 149 czwartego woluminu z roku 1920, odnotowano: Karol Józef Wojtyła, syn Karola
i Emilii Kaczorowskiej, urodzony 18
maja 1920r. i ochrzczony 20 czerwca
1920 r. Rodzice chrzestni: Józef Kuczmierczyk i Maria Wiadrowska.
„W każdym razie, tutaj, w tym mieście,
w Wadowicach wszystko się zaczęło.
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła,
studia się zaczęły i teatr się zaczął.
I kapłaństwo się zaczęło” – powiedział
św. Jan Paweł II 16 czerwca 1999 r.
z ołtarza polowego przed wadowickim
kościołem parafialnym.
26 maja - Dzień Matki
W Anglii od XVII do XIX w. w czwartą
niedzielę Wielkiego Postu obchodzono
Niedzielę u Matki (Mothering Sunday). Był to dzień wolny od pracy, w
którym dorosłe pracujące dzieci wracały do domów rodziców i przynosiły podarki swoim matkom.
Anna Reeves Jarvis ogłosiła w 1858 r.
w USA Dni Matczynej Pracy. Od roku
1872 Julia Ward Howe promowała
Dzień Matek dla Pokoju. W 1905 r. Anna Jarvis, córka Anny Reeves Jarvis
wywalczyła ustanowienie Dnia Matki.
W Polsce po raz pierwszy obchodzono
Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie.
Pamiętajmy o naszych mamach oraz
dziękujmy zwłaszcza Matce Bożej za
opiekę nad nami i ciągłą troskę.
28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zmarł o 4.40
kard. Stefan Wyszyński. Módlmy się w
intencji jego rychłej beatyfikacji.
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28 maja - 33 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Kardynał Wyszyński kierował Kościołem Katolickim w Polsce ponad 30 lat.
W okresie komunistycznych represji
wobec Kościoła i społeczeństwa skierował do władz memoriał, w którym mówił, że w obliczu krzywd, jakich doznaje
Kościół w Polsce, dalej w ustępstwach
pójść nie może. Kończące apel słowa Non Possumus (nie możemy; nie zgadzamy się) stały się symbolem postawy
kościoła wobec komunistów. We wrześniu 1953 roku został aresztowany.
Przebywając trzy lata w „odosobnieniu”
opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Z inspiracji prymasa odbyły się w 1966 roku uroczystości związane z Millenium Chrztu Polski.
W latach 1980-1981 był mediatorem
między władzami komunistycznymi i
„Solidarnością”.

PEREGRYNACJA OBRAZU MARYI
Cichy zapada zmrok ,idzie już ciemna noc... Noc szczególna z wyjątkowym Gościem – Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Jakże to miłe móc
powitać Maryję w swoim domu, a potem cały dzień mieć możliwość w zamyśleniu, wyciszeniu patrzeć w Jej oczy. czułe ale i zmęczone... bo ileż to
razy uciekamy się do Niej w ważnych dla nas sprawach. Prosimy, obiecujemy, a gdy wyprosi u Swego Syna potrzebne dla nas dary, zaraz zapominamy, aby podziękować. A przecież nasze dziękczynienie byłoby tak miłe dla
Niej. Ona jako Matka chce nas przytulać w każdej chwili naszego życia, w
radościach i smutkach.
Nasz blok był jednym z ostatnich domów podczas nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii. Oddaliśmy Obraz do kościoła,
ale bardzo bym chciała, aby wspomnienie Jej Oblicza wciąż trwało, abyśmy
potrafili uciekać się do Niej i przede wszystkim wracać z podziękowaniem
za całe dobro jakim nas darzy.
Oczy pełne miłości
i nasze serca pełne ufności
Klękamy przed Tobą Matko
prosząc by życie nam się układało gładko
Wpatrzeni w Twe matczyne oczy.
Wiemy ,że wszystko w Syna Twego mocy
Dzięki Ci Pani składamy
za to wszystko co od Ciebie mamy
Za dary łaski na nas płynące
i za osoby za nas się modlące
W życiu nie ma przypadków
daj nam więc powstać z upadków
Matko Najdroższa na świecie
przytul każde swe dziecię
W opiekę swoją weź nas
i bądź z nami w każdy czas.
Tekst i fotografia Monika Piechnik

PRZEKAZANIE OBRAZU MATKI BOŻEJ
30 maja - Trójcy Przenajświętszej
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej
przekracza pojęcie ludzkiego rozumu.
Bóg jest jeden w swej naturze, ale w
trzech osobach, które różnią się między
sobą tak, że jedna osoba nie jest osobą
drugą. Nie różni się jednak naturą ani
przymiotami, ani działaniem, które jest
wspólne.
31 maja - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i Narodzeniem Jana Chrzciciela
Kościół czci pamiątkę nawiedzenia św.
Elżbiety przez Maryję. Było to nie tylko
spotkanie Maryi z matką proroka, ale
przede wszystkim spotkanie Mesjasza
ze swym Poprzednikiem. Święto obchodzono najpierw w Kościele Wschodnim, a na Zachodzie od XII w. Przyjęte
zostało powszechnie w Kościele po soborze w Bazylei (1441). Do 1969 r. obchodzono je 2 lipca.
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We wtorek 22 kwietnia po Mszy św. o godz. 18.00 Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej przejęli mieszkańcy Kolonii Trześniów przy torach kolejowych w
stronę Lubartowa.
Obraz przekazał ks. Proboszcz Stanisław Róg. Razem z rodziną, która go
przyjęła, do pierwszego domu pojechał ks. Leszek Sałaga.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje dla dzieci rozpoczęły się w niedzielę krótką inscenizacją na podstawie Ewangelii.
Wszyscy chorujemy na grzech,
lenistwo, zaniedbanie i umieramy
z powodu choroby duszy. Dlatego
tak bardzo potrzebny jest nam Jezus który ma moc uzdrawiania.
Wystarczy mocno w Niego wierzyć. Po nauce ks. Józefa odbyło
się Misterium Męki Pańskiej przygotowane pod kierunkiem s. Augustyny.

W V Niedzielę Wielkiego Postu
6. kwietnia rozpoczęły się w naszej
parafii rekolekcje, które trwały do
środy 9. kwietnia. Prowadził je kapucyn z Kijowa, o. Józef Chromy, pochodzący z okolic Suchej Beskidzkiej.
Nauki rekolekcyjne koncentrowały
się na zagadnieniu grzechu i nieograniczonej miłości Boga do człowieka.
O. Józef mówił, że w nas jest takie
poczucie, iż trzeba na miłość Boga
zasłużyć, coś zrobić, by być jej godnym. Ale Bóg daje nam swoje Słowo,
swojego Ducha, i to zupełnie za darmo, umacnia nas w drodze i podtrzymuje, gdy zdarzają się pokusy i upadki. Trzeba tylko zwrócić się do Niego,
starać się zrozumieć Jego Słowo,
przesłanie i modlić się o zrozumienie
Jego woli. Rekolekcje były czasem
spojrzenia na krzyż, z którego Jezus
daje pociechę i naukę na życie. O. Józef
zwrócił też uwagę, że za mało dziękujemy Stwórcy za wszelkie dary, za każdy
dzień, za każdy oddech. Maryja swoim
Magnificat uczy nas, jak powinniśmy
wielbić Boga, który zakochał się w nas
„do szaleństwa”. Powinniśmy zwracać
się do Matki Bożej: Maryjo, pomóż mi
być takim, jak Ty.
Dziękujmy Bogu również za cierpienie i łączmy je z Krzyżem Chrystusa, by nie zostało ono zmarnowane,
by inni mogli z niego korzystać. Powinniśmy być świadkami Chrystusa,
który działa w naszym życiu, jeśli
otworzymy się na działanie Ducha
Świętego. Odpowiadamy za siebie
wzajemnie, gdyż nasze zbawienie ma
charakter wspólnotowy.
ETK

Drugi dzień rekolekcji zaczął się
prelekcją s. Teresy Neitsch ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi o ich działalności na misjach. Potem była nauka, którą głosił o. Józef. Mówił on o rozmowie
Jezusa z Samarytanką przy studni.
Podkreślał, że każdy z nas plotkuje,
ośmiesza drugiego człowieka. Opowiedział o relacji ze swoją siostrą
Grażynką, która wszędzie chciała z
Nim chodzić, a On się od tego
wzbraniał, bo koledzy się z niego
śmieli. Wówczas siostra biegła do
taty i mówiła, że Józek ją bije, ciągnie za włosy. Tata przychodził i
nakazywał mu przeprosić Grażynkę.
Mały Józek, gdy wychodził z pokoju
udawał twardego i mówił: Rozmawiałem z tatą jak mężczyzna z
mężczyzną. Teraz wie, że przez takie rozmowy człowiek nabiera szacunku do kobiet. Tata nauczył
mnie rozmawiać, nie plotkować,
ale rozmawiać – powiedział o. Józef. Rodzina, rodzeństwo są wielkim darem od Boga. Z Nimi możemy rozmawiać i dzięki temu zrozumieć siebie, poznać własne ja, tak
jak Jezus przy studni pomógł Samarytance zrozumieć samą siebie.

Podczas trzeciego dnia rekolekcji
dzieci w dolnym kościele oglądały
film o cudzie, który dokonał się za
pośrednictwem Jana Pawła II. Potem
przeszły do górnego kościoła na naukę. Ojciec Rekolekcjonista pokazał
dzieciom węża, który jest symbolem
szatana, kusi do grzechu. Wąż wciąż
chowa głowę, bo tam jest skryta jego
broń-jad. A gdy tym jadem zaatakuje,
wtedy ogarnia człowieka grzech, i ten
psuje się od środka, gnije, żyje w
próżni, jakby w szklanym słoiku. I
dlatego potrzebny
jest Jezus, aby człowieka
uzdrowić,
wyzwolić z grzechu,
stłuc ten słoik odgradzający od świata prawdy i miłości.
Podczas ostatniego
dnia rekolekcji dzieci
obejrzały film o Eucharystii. O 9.30
uczestniczyły
we
Mszy św. sprawowanej przez ks. Mariusza Salacha. O. Józef
przybliżył postać św.
brata
Alberta
Chmielowskiego, który zajmował się
biednymi i bezdomnymi. Brat Albert
miał zwyczaj powtarzać: W życiu trzeba być dobrym jak chleb. Jezus jest
tym, który daje łaskę, aby być dobrym
jak chleb. Daje nam też mamę i tatę –
oni są dla nas dobrzy. Jezus w Eucharystii daje nam siebie i swoją miłość, abyśmy się nasycili. Dzieci mówiły modlitwę wiernych, a w procesji z darami
ofiarowały: piasek - symbol pustyni,
gdzie Jezus kuszony przez szatana odniósł nad nim zwycięstwo; walkmana symbol szumu, hałasu, wszystkiego
tego, co zagłusza miłość Bożą; krzyż –
na który Jezus zabrał nasze grzechy i
błagał swego Ojca, aby nam wybaczył;
wodę i wino - czysta woda jest jak rzeka
pełna łask, obmywająca duszę; Hostię
– chleb, który w rękach kapłana staje
się Ciałem Jezusa.
Bardzo dziękujemy o. Józefowi za
słowa płynące z serca, za skromność i
pokorę którą było widać w każdym
geście i za miłość do człowieka, która
biła z Jego oczu. Pięknie jest spotkać
takiego Naśladowcę Jezusa na swojej
drodze. Zapewniamy o modlitwie i
prosimy, by pamiętał o dzieciach i ich
rodzinach z parafii św. Antoniego.
Monika Piechnik
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WYDARZENIA W PARAFII
Ewa i Tomasz Kamińscy

W tym roku w czasie niedzielnych
nabożeństw Gorzkich Żali kazania
pasyjne głosił głównie ks. Prałat Marian Matusik (na zdjęciu). Zostały
one nagrane i pojawią się w przyszłym roku w jednym opracowaniu.
W piątek poprzedzający Wielki Tydzień - 11. kwietnia – po Mszy św. o
godz. 18.00 odbyła się Droga Krzyżowa po osiedlu, którą prowadził ks.
Franciszek Bednar. Tematem tegorocznej Drogi Krzyżowej było hasło
roku duszpasterskiego: „Wierzę w

Jutrznia w kaplicy
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Syna Bożego”. Rozważania przygotowały grupy parafialne. Śpiew prowadził organista Jacek Chęckiewicz. Pogoda sprzyjała, a trasa była bardziej
dogodna, gdyż omijała wąskie przejścia i schody.
W Wielkim Tygodniu modliliśmy
się Liturgią Godzin wczesnym rankiem Jutrznią z Godziną Czytań, a
wieczorem Nieszporami. Modlitwę
prowadził ks. Mariusz Salach z pomocą lektorów. W czasie Triduum
Paschalnego głosił też naukę, która
przybliżała istotę tych dni. W przygotowaniu do bardziej świadomego
przeżycia Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania
Pańskiego ogromną rolę miały konferencje prowadzone przez lektora
Maksymiliana Kuźmicza, a także Misterium Męki Pańskiej. Reżyserem
inscenizacji była s. Augustyna. Brało
w niej udział kilkadziesiąt osób: dzieci i dorośli w tym m.in. rodzice i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.
Przygotowanie Misterium wymagało
wielu kilkugodzinnych prób, ale s.
Augustyna świetnie panowała nad
sytuacją. Była niezmordowana w
udzielaniu wskazówek, pokazywaniu
właściwego zachowania w danej sytuacji. Wprowadzała dyscyplinę, a jednocześnie stwarzała rodzinną atmosferę. Misterium było wystawiane
dwukrotnie: dla dzieci 6. i 13. kwietnia 2014 r. Wzbudzało za każdym
razem głębokie wzruszenie.

Obchody Triduum Paschalnego poprzedzone były próbami Służby Liturgicznej, której opiekunem jest ks. Łukasz Waś. Równie intensywnie przygotowywał się Chór Cecyliański i soliści.
W Wielki Czwartek została odprawiona Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Było kilka intencji dziękczynnych za dar Eucharystii i Kapłaństwa
m.in. od Rodziny Różańcowej, a także dla Sióstr Betanek, które obchodziły 84. rocznicę powstania Zgromadzenia. Dzieci złożyły życzenia Kapłanom, wręczyły kwiaty i upominki.
Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Stanisaw Róg. Homilię wygłosił gość, ks. prof. Zygmunt Zieliński.

Mówił o powołaniu kapłańskim.
Przywołał słowa św. Pawła z Listu do
Hebrajczyków: Każdy arcykapłan z
ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się
do Boga, aby składał dary i ofiary za
grzechy. Może on współczuć z tymi,
którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ
sam podlega słabościom. -Te słowa
stanowią jasną definicję kapłaństwa
– powiedział ks. Profesor. Kapłan jest
z ludzi brany. Oznacza to, że jest taki,
jak inni ludzie, jak społeczeństwo. To,
co wynosi z rodziny, jest nie do wymazania. Młody człowiek mówi, że
ma powołanie. Ale to jest na razie
jego decyzja, jego wola, bo powołanie
daje Kościół. A Kościół to nie jest
ludzka instytucja, mniej czy lepiej
zarządzana. W Kościele, w sakramentach jest Chrystus. Jednym z nich jest
kapłaństwo. To Chrystus powołuje.
Można zapytać, jak to się dzieje,
że ktoś powołany porzuca stan ka-

płański, nawet czasem odnosi się z
nienawiścią do tego, co kiedyś sam
sprawował. Przecież Bóg z góry wie,
co będzie. –To dobre rozumowanie –
zauważył ks. Zieliński. – Ale pomyślmy o wyborze dwunastu Apostołów.
(…) Jezus doskonale wiedział, co
uczyni Judasz, ale go wybrał, bo człowiek wybrany przez Boga nie traci
swojego rozeznania i wolnej woli i
może postąpić, jak mu jedno i drugie
pozwolą. (…) Kapłan nie jest niewolnikiem. Musi być z przeznaczenia
Bożego, ale z własnej woli przyjęcia
tego przeznaczenia.
Kaznodzieja przypomniał, że posłannictwo zawsze łączy się z posłannictwem Bożym, nawet jeśli kapłan
nie dostaje w jakimś zakresie. Mimo
to jego działanie jest zawsze ważne
jako posłannictwo Boże. Nawet jeśli
odstąpi od kapłaństwa, może udzielić
rozgrzeszenia, bo nic nie może wymazać powierzonego mu kapłaństwa.
Kapłan nie może być daleki od
spraw ludzkich, dlatego ma też zajmować stanowisko w sprawach politycznych, bo polityka, to sprawa głęboko ludzka. W polityce też musi być
Ewangelia – czyń dobrze, a nie źle, bo
to obróci się przeciwko człowiekowi.
Kapłan jest po to, by wskazywać drogę i nie wolno mu tego nie czynić.
Kapłaństwo zostało ustanowione,
by składać dary i ofiary za grzechy –
Eucharystia i pokuta – to najważniejsze składniki posługi kapłana. Eucharystia, to pokarm, który umacnia
człowieka na drodze przez życie do
Boga. Pokuta uzdalnia człowieka do
oczyszczenia.
W krajach byłego Związku Radzieckiego ludzie latami nie mogli
uczestniczyć we Mszy św., ani przystępować do sakramentu pokuty i
pojednania. Nie było kapłana. Tam
gdzie go nie ma , najbardziej odczuwa
się jego potrzebę.
Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ
sam podlega słabościom – pisze św.
Paweł. Ci co nie wiedzą – to ci, którym nikt i nie powiedział o Chrystusie. A przecież są przeznaczeni do
życia wiecznego, jak inni. Błądzą – to
ci, którzy otrzymali Dobrą Nowinę,
ale ją odrzucili. Gdyby kapłan sam
nie doznawał słabości, nie rozumiałby człowieka błądzącego, nie potrafiłby wybaczyć i leczyć.
W czasie wojny były takie sytuacje, że księża nie chcieli opuszczać
powierzonej im owczarni i nierzadko
płacili za to życiem. Może przekracza
to obowiązki jakie Jezus nakłada na

kapłana, ale nie może on rezygnować
w obliczu wielkiego zła.
-Dziś ludzie różnie mówią o kapłanach, także negatywnie i czasem
mają rację, ale pamiętajmy, że kapłan
musi spełniać powierzone mu posłannictwo, jak zresztą każdy. I zdarza
się, że człowiek, który kuleje, więcej
zrobi niż ten, co pewnie stoi na nogach. Kaplan działa w imieniu Boga i
Bóg sprawia przez jego ręce to, co
nam przeznaczył – tu na ziemi i w
wieczności – zakończył homilię ks.
Zieliński.
Po homilii ks. Proboszcz dokonał
obrzędu umycia nóg 12 mężczyznom.
Nowością było w tym roku przekazanie bochenków chleba w darze ołtarza przez liderów poszczególnych
grup parafialnych. Tradycyjnie Komunia Święta udzielana była pod
dwiema postaciami.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa
w kościele była prowadzona z wykorzystaniem głębokich rozważań napisanych przez Noemi Joannę Zasadę.
Liturgię Wielkiego Piątku prowadził ks. Łukasz Waś, a homilię wygłosił ks. Franciszek Bednar.
Mówił o grzechu, który blokuje
nas w drodze do Chrystusa. Przez
całą historię zbawienia ludzie starali się w różny sposób stworzyć pewien system zasługiwania na przychylność Bożą. To ofiary składane
Bogu, jako pewien rodzaj przerzucenia na nie swojej własnej winy. I
my często obarczamy innych winą
za nasze własne nieprawości. –
Dlatego szukamy kary dla grzeszników – powiedział ks. Franciszek. –
Pragniemy kary dla tych, którzy źle
postępują. Czasem chcemy też prze-

sadnie karać i siebie samych. (…)
Ale tak się nie da. Tylko Bóg, który
stał się człowiekiem – Pan Jezus –
potrafi nas zbawić.
Ks. Franciszek zauważył, że
cierpienie Jezusa było tak wielkie,
większe niż jakiegokolwiek człowieka, dlatego tylko ta ofiara mogła
usprawiedliwić wszystkie grzechy
ludzkości. Jezus na krzyżu ofiarował nam swoją Matkę. Ona jest dla
nas pomocą i zawsze będzie z nami.
Chrystus mówiąc pragnę oznaczało
coś więcej, niż tylko pragnienie fizyczne. On pragnie dla nas zbawienia. Wykonało się – Wszystko zależało od Chrystusa i tylko dzięki Niemu się wykonało. Jezus ciągle daje
nam Siebie, byśmy uczyli się posłuszeństwa Bogu, bo tylko w tym jest
prawdziwe szczęście i zbawienie.
Pasję według św. Jana wykonał
Chór Cecyliański pod dyr. Małgorzaty Świecy oraz soliści: nasz organista Jacek Chęckiewicz, Hubert
Świeca oraz lektor Arkadiusz Włodarczyk.
Czuwanie nocne przy Grobie
Pańskim w pierwszą noc prowadziła
Rodzina Różańcowa. S. Miriam
przepięknie przygotowała Ciemnicę
i Grób Pana Jezusa, które skłaniały
do modlitwy, refleksji i zadumy.
W Wielką Sobotę od 8.00 rano
odbywało się co pół godziny święcenie pokarmów na stół świąteczny. Święcenia dokonywali nasi
klerycy: Mateusz Wójcik i Paweł
Król. Przy Grobie Jezusa czuwała
młodzież ze Służby Liturgicznej i
„Zawiszy”.
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Wieczorem imponujące ognisko
z zeszłorocznych palm, przygotowali harcerze. Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Leszek Sałaga. Po wprowadzeniu do ciemnego
kościoła zapalonego Paschału zapaliły się światła. Lektorzy i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
ustawili się w dwuszeregu wzdłuż
środka kościoła z zapalonymi świecami. A nasz organista Jacek Chęckiewicz wyśpiewał radosne Exultet.
Podczas Eucharystii zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Komunia Święta była pod dwiema postaciami.
Homilię głosił ks. Mariusz Salach. Mówił, że jest to najważniejsza liturgia, gdyż w noc paschalną
dokonało się zmartwychwstanie
Jezusa, jedyne takie w historii świata. W tym momencie jest wśród nas
obecny Jezus Chrystus Zmartwychwstały. On pragnie przyjść do każ-
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dego człowieka. –Dobra Nowina, że
Chrystus zmartwychwstał nie jest
tylko jakąś informacją – zauważył
ks. Mariusz. – Bo Zmartwychwstanie, to coś, czego się doświadcza, to
pewien sposób życia, nowego życia.
(…) Zmartwychwstanie Jezusa jest
jak drzwi otwarte dla każdego z nas.
Zamknięty grób otworzony został
przez Boga, stał się bramą, aby każdy mógł doświadczyć mocy zmartwychwstania Chrystusa w swoim
życiu.
Ks. Mariusz podkreślił, że każdy
i dziś może spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem. Powinniśmy Go szukać, lecz często przypominamy kobiety idące do Grobu,
szukające pełni życia tam, gdzie go
nie ma. Dlatego nasze życie wydawać się nam może smutne, byle jakie. Dlatego Ewangelia wskazuje, że
jest Ktoś, kto ma w sobie życie
prawdziwe, wieczne. Nie wystarczy
powiedzieć: Chrystus zmartwychwstał. Lepszym jest dla nas dowiedzieć się, gdzie Go można spotkać i
doświadczyć Jego mocy w życiu.
Apostołowie zostali powołani
przez Jezusa w Galilei. Tam Zmartwychwstały poleca udać się im i
kobietom. Także my mamy wyjść z
grobu grzechu i bylejakości, i udać
się do Galilei, czyli drogą powołania, jakim obdarzył nas Pan. Nasze
przemienione życie staje się znakiem Zmartwychwstałego i może
pociągnąć innych do Chrystusa.
Po Wigilii Paschalnej Zmartwychwstałego Chrystusa wielbiła
młodzież (zdjęcie poniżej). Relację z
tej nocy napisał Maksymilian Kuźmicz.

„W ciągu całego roku liturgicznego jest jedna wyjątkowa noc, inna od
wszystkich innych - Noc Paschalna.
Jak mówi Orędzie Wielkanocne, jest
to noc, w której niegdyś Bóg ojców
naszych, synów Izraela wywiódł z
Egiptu i przeprowadził suchą nogą
przez Morze Czerwone; noc, która
światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. Także tej nocy
Chrystus skruszywszy więzy śmierci
jako Zwycięzca wyszedł z otchłani".
Chrześcijanie nie obchodzą jej tylko
jako wspomnienia, ale przeżywają ją
osobiście, ponieważ każdego roku
Pascha Chrystusa dokonuje się i
uobecnia a Bóg chce przechodzić z
mocą tak jak niegdyś w Egipcie. Dlatego wierzący w Chrystusa czuwają
tej nocy trwając na modlitwie i we
wspólnocie.
Także grupa młodzieży z naszej
parafii (lektorów, członków Ruchu
Światło-Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży) spędziła tę
świętą noc na modlitwie i wspólnej
radości. Świętowanie rozpoczęliśmy
od udziału w najważniejszej liturgii
roku - Wigilii Paschalnej, na której
odnowiliśmy nasze przymierze
chrzcielne oraz pokrzepiliśmy się Ciałem i Krwią Chrystusa. Następnie
udaliśmy się do najdziwniejszego
grobu świata - grobu Jezusa. Grób
ten jest dziwny, bo w nim ze śmierci
tryska życie, z martwej skały wyrastają kwiaty. Ponadto zazwyczaj przychodzimy na groby bliskich nam
zmarłych, aby ich wspominać. Tymczasem spotkaliśmy się z Chrystusem
żyjącym. Pełni radości z odnalezionego zbawienia uwielbialiśmy Pana
śpiewem. W tym czasie z grobu zniknęła figura Jezusa pogrzebanego, a

pojawił się posąg Zmartwychwstałego
oraz Krzyż ozdobiony czerwoną stułą.
Moment wniesienia figury Chrystusa
Zwycięskiego wielu z obecnych powitało wielką radością i wzruszeniem,
wyrażonymi poprzez powstanie i
uniesienie rąk.
Po uwielbieniu przy grobie przeszliśmy przez nasze osiedle usuwając
nekrologi Jezusa, które pojawiły się
poprzedniej nocy, bo przecież Chrystus zmartwychwstał! Następnie
zgromadziliśmy siew domu katechetycznym na przygotowanej wspólnie
agapie. Po uroczystym zapaleniu
świecy i modlitwie uwielbienia za
wielkie cuda tej nocy, podzieliliśmy
miedzy siebie upieczonego baranka,
na pamiątkę prawdziwego Baranka
Paschalnego - Jezusa. Przez kolejnych kilka godzin oczekiwaliśmy na
Pana przy wspólnym stole. Pierwsi
chrześcijanie wierzyli bowiem, że ponowne przyjście Chrystusa nastąpi w
Noc Paschalną. Tuż przed świtem
udaliśmy się do grobu aby tam słuchać słów Pana z księgi Apokalipsy.
Po Jutrzni o Zmartwychwstaniu Pańskim wyruszyliśmy wraz z całym
Zgromadzeniem w procesję, aby obwieścić światu, że On żyje. Alleluja!”.

W Niedzielę Wielkanocną uroczysta procesja wokół kościoła poprzedziła Rezurekcję, która w tym roku
wiodła wśród kwitnących forsycji.
Homilię wygłosił ks. Prałat Szymon
Szlachta.
Przypomniał okoliczności męki,
śmierci i pogrzebu Jezusa. Poranek
pierwszego dnia tygodnia nie zapowiadał niczego nadzwyczajnego, a
jednak poruszył uczniów Jezusa i
wielu innych ludzi, bo grób Jezusa
okazał się pusty. –Który to już poranek wielkanocny dla nas? – spytał ks.
Szymon. – I dlaczego przychodzimy
do kościoła? Może dla tradycji, bo tak
trzeba, bo inni idą? (…) A może nas,
jak Marię i Magdalenę, coś w sercu
niepokoi? Chcielibyśmy, aby przywiódł nas tutaj dar wiary otrzymanej
w czasie chrztu świętego i pomnażanej potem przez Kościół. (…) Ale trzeba mieć oczy i serce otwarte, by Chrystusa spotkać w całej pełni.
Ks. Szymon zauważył, że poranek
zmartwychwstania zmienił świat. Ci,
którzy myśleli, że dzięki śmierci Jezusa pozbyto się problemu, srodze się
zawiedli. Wielkość tego dnia zawiera
się w tym, że Chrystus – Boży Syn
wypełniając wolę Ojca dokonał naj-

większego cudu… na sobie samym,
pokonując śmierć i szatana. Otworzył
nam niebo i dał możliwość jego zdobywania poprzez realizowanie naszego życiowego powołania.
Nasze zmartwychwstanie dokonuje się w sposób duchowy już na
ziemi, kiedy klęczymy u kratek konfesjonału, kiedy przystępujemy do Stołu Pańskiego w czasie Mszy św. –
Dlatego cieszmy się, idąc przez życie
– powiedział ks. Szymon, – że Chrystus Pan prawdziwie powstał z martwych i jest z nami!

O LITURGII SŁÓW KILKA (1)
Maksymilian Kuźmicz

Czym jest Komunia Święta?
Jednym z uroczyściej obchodzonych i dobrze pamiętanych momentów życia chrześcijanina jest pierwsza
Komunia Święta. Słowo komunia to
spolszczone łacińskie określenie communio oznaczające jedność, wspólnotę. Termin ten odnosi sie do wielu
płaszczyzn, np. mówimy o komunii
Osób Trójcy Świętej, na której wzór
doskonałą jedność wspólnoty (gr.
koinonia) budować mają dzieci Kościoła. W kontekście sakramentalnym
komunią nazywamy zjednoczenie z
Bogiem przez przyjmowanie Ciała i
Krwi Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Określenie to wskazuje na
jeden ze skutków Wieczerzy Pańskiej
- umacnianie więzi z Chrystusem, co
wydaje się być istotą tego sakramentu. W Komunii Świętej człowiek
przyjmuje całego Chrystusa - umęczonego, pogrzebanego i zmartwychwstałego; żywego. Dlatego sakrament
Eucharystii określany jest mianem
"szczytu i źródła życia Kościoła".

Jednakże z przyjmowaniem Komunii Świętej związanych jest wiele
pytań, zarówno tych bardziej związanych z duchowością jak i tych odnoszących się do kwestii liturgicznych.
Spróbujmy spojrzeć na kilka takich
pytań i udzielić na nie odpowiedzi.
Jak często można przyjmować
Komunię Świętą?
Wśród chrześcijan pierwszych
wieków powszechna była potrzeba
karmienia się Ciałem i Krwią Pańską.
Z czasem wzrastające u wiernych poczucie grzeszności i niegodności doprowadziło do drastycznego ograniczenia komunikowania. Na przeciw
temu problemowi wychodziło jedno z
przykazań kościelnych, nakazujące
"przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyjąć Komunię
Świętą". Zwróćmy jednak uwagę na
to, że przyjęcie Komunii Świętej jest
zasadniczym elementem Eucharystii,
która jest nie tylko Ofiarą ale i Ucztą
Baranka. Jaki mamy udział w uczcie,
jeśli nie spożywamy przygotowanych
potraw? Naturalne wydaje się zatem
przyjmowanie Komunii w czasie każ-

dej Mszy Świętej, w której uczestniczmy, a więc przynajmniej w każdą niedzielę. Oczywiście jeśli jesteśmy na
Wieczerzy Pańskiej w inne dni, Kościół również zaprasza nas do Stołu
Pana. Jeśli w danym dniu już przyjęliśmy Najświętszy Sakrament a chcemy uczynić to powtórnie ,to możemy
to uczynić tylko pod jednym warunkiem - jeśli przy drugim razie uczestniczymy w całej liturgii Mszy.
Komunia pod jedną czy obiema
postaciami? W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus zostawił Siebie pod postacią chleba i wina. Stanowiły one
podstawę diety w obszarze basenu
Morza Śródziemnego co znaczy, że
Chrystus chce być naszym pokarmem
na każdy dzień. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wszyscy chrześcijanie przyjmowali Komunię pod
postacią chleba i wina. Św. Ambroży
w "Katechezie o sakramentach" pisał,
że "kto pije Krew Pańską, spożywa
swe odpuszczenie grzechów i napełnia się Duchem Świętym". Syryjski
kapłan Cyryllonas zachęcał do picia
Krwi Chrystusa wkładając w usta Jezusa słowa: "Pójdźcie, ukochani, pijMAJ 2014 Nr 5/194
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cie moją Krew! Jest ona Krwią Nowego Przymierza. Pijcie Kielich płomienia, pijcie Krew, co zapala wszystkich
pijących. Oto Kielich dzięki któremu
doznał pociechy pierwszy Adam. Oto
Krew, która zastąpiła krew ofiarnych
zwierząt na ziemi. [...] Oto Krew, co
uświęca ciało i duszę w boski sposób.
[...] Oto Krew, co przywraca jedność i
pokój między niebem a ziemią. Oto
Kielich, w którym kryje się sąd i miłosierdzie, śmierć i życie. Oto Krew, dla
której Bóg przyjdzie i zażąda krwi
swych ukochanych od tych, co ją wylali. [...]Pijcie z niego i napełniajcie
całe stworzenie gorliwością!" Dopiero
w średniowieczu, i tylko w łonie Kościoła zachodniego, zaczęto udzielać
Komunii tylko pod postacią chleba.
Wiązało się to ze spadkiem liczby komunikujących (nie było wiadomo, ile
wina przygotować) ale przede wszystkim spowodowane było bojaźnią
o imowolne rozlanie Krwi Pańskiej.
Jak podaje ks. dr Maciej Zachara,
w ślad za tą praktyką poszła myśl teologiczna: "Uświadomiono sobie, że
Chrystus jest prawdziwie obecny pod
każdą z konsekrowanych postaci", co
potwierdził Sobór Trydencki.
Wraz z ruchem liturgicznym
przełomu XIX i XX wieku ujawniło
się pragnienie Ludu Bożego do ko-

munikowania w pełni znaków. W
"Ogólnym wprowadzeniu do Mszału
Rzymskiego" czytamy: "Ze względu
na wymowę znaku Komunia święta
nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest
przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem formie ukazuje
siew doskonalszym świetle znak
Uczty eucharystycznej i jaśniej wyra-

ża się wola dopełnienia nowego i
wiecznego przymierza we Krwi Pana;
jaśniej też uwydatnia się związek istniejący między Ucztą eucharystyczną
ucztą eschatologiczna w królestwie
Ojca." (OWMR 240).
Mszał z 2002 roku wymienia trzy
przypadki szczegółowe Komunii pod
obiema postaciami: kapłani, którzy
nie mogą koncelebrować, diakoni i
usługujący w czasie Mszy, członkowie

zgromadzeń w Mszy konwentualnej,
klerycy w seminarium, uczestnicy
rekolekcji lub zebrania zespołu duszpasterskiego. Pozwala ponadto aby
biskup diecezjalny ustalił zasady komunikowania pod dwiema postaciami w swojej diecezji. W naszej archidiecezji reguluje to dekret abp Życińskiego z 10 stycznia 2002 roku. Na
jego mocy Komunii pod obiema postaciami można udzielić we wszystkich przypadkach opisanych w
"Ogólnym wprowadzeniu do Mszału
Rzymskiego" z 1986 roku, m. in. w
czasie Mszy, podczas której przyjmuje się bierzmowanie lub zawiera małżeństwo, jubilaci w rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego, diakon w czasie święceń, bliscy nowo wyświęconego kapłana, prezbiterzy nie mogący
koncelebrować itd.
Ponadto "każdy kapłan przewodniczący liturgii Mszy Świętej, jeżeli po
roztropnym rozeznaniu uzna to za
wskazane ze względu na dobro duchowe wiernych, po uprzednim ich
przygotowaniu, udzielał Komunii
Świętej pod dwiema postaciami także
w innych okolicznościach". Dekret
zaleca, aby w pod obiema postaciami
Komunii udzielać podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej.

ŚWIADECTWA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
W sobotę 22 marca 2014 r. dziesięciu
panów z naszej parafii zostało ustanowionych nadzwyczajnymi szafarzami
Komunii Świętej. Ośmiu z nich podzieliło się swoim świadectwem. W następnym Głosie zamieścimy kolejne dwa.

O kursie przygotowującym do pełnienia
posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii
Świętej dowiedziałem
się w dosyć niespodziewanych dla mnie okolicznościach. W czasie Mszy św. odprawianej za duszę zmarłej w wyniku wypadku mojej siostrzenicy, ks. Łukasz
wychodząc z konfesjonału zatrzymał się
obok i powiedział na ucho, że ma dla
mnie „pewną propozycję” i w związku z
tym zaprasza po skończonej Mszy św.
do kancelarii parafialnej. Tam dowiedziałem się wszystkich szczegółów. Mogłem oczywiście odmówić. Nie ukrywam, że przepełniało mnie (i nadal
nurtuje) wiele wątpliwości, czy jestem
odpowiednią osobą do pełnienia takiej
funkcji.
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Mimo tych wahań, wziąłem
udział w kursie. Wspominam go z
przyjemnością. Księża prowadzący
przekazali w ciekawy sposób wiele
cennych informacji.
Możliwość pełnienia tej funkcji
traktuję jako zobowiązanie do prowadzenia
życia
w
zjednoczeniu
z Chrystusem obecnym w sakramentach, do regularnej spowiedzi, bycia
stale w stanie łaski uświęcającej.
Przede wszystkim fakt fizycznego
kontaktu z Panem Jezusem pod postacią chleba, trzymania Go w rękach,
czy to podczas niesienia Go chorym,
czy w czasie Komunii Świętej podczas
Mszy św. jest ogromnym, trudnym do
ogarnięcia wyróżnieniem.
Swoją rolę postrzegam jako pośrednika, niegodne narzędzie. Cieszę
się widząc radość chorych, spragnionych Jezusa w Komunii Świętej, kontaktu z drugim człowiekiem. W tym
głównie upatruję sens funkcji nadzwyczajnego szafarza, aby chorym
przez swoją gotowość umożliwić jak
najczęstsze obcowanie z Chrystusem
Eucharystycznym.

Pewnie w moim powołaniu
jest wiele przypadków, w końcu w
życiu parafii nie uczestniczyłem
do tej pory w żaden widoczny, wyróżniający się sposób. Jestem raczej przeciętnym mężczyzną, mężem i ojcem dwójki dzieci, wkraczającym w tzw. wiek średni. Patrząc pod tym kątem, muszę
obiektywnie stwierdzić, że jest
wielu innych, bardziej zasługujących na bycie szafarzem i nie ma
w tym żadnej fałszywej skromności, krygowania się.
Wierzę, że Bóg poprzez danie
mi możliwości uczestnictwa w Eucharystii w takiej z Nim bliskości,
daje mi okazję na przemianę życia, na wyprostowanie moich ścieżek. Dziękuję Mu, że daje mi taką
szansę i modlę się, bym podołał
temu zadaniu, bym nikogo nie
zgorszył, ale raczej był Jego wiernym świadkiem.
Mirosław Urbaniak

Pan Bóg w swojej
mądrości często posługuje się ludźmi, aby zwrócić
naszą uwagę ku drodze,
jaką dla nas przygotował.
Kiedy zacząłem bardziej
zwracać się ku Bogu i
prosić Go o ratunek w moich życiowych
słabościach, otrzymałem od Boga o
wiele, wiele więcej. Każdego dnia dziękuję Bogu za łaskę, która skierowała
mnie do służby w Kościele.
Początkiem mojego powołania do
posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej była ubiegłoroczna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczyłem w niej z moim synem Jankiem. Na postoju w Annopolu, podczas
obiadu Kamil, brat z naszej grupy zapytał mnie, czy zastanawiałem się nad
podjęciem posługi nadzwyczajnego
szafarza w naszej parafii. Powiedział, że
ksiądz proboszcz wspominał w rozmowach o potrzebie rozszerzenia grona
szafarzy. Byłem kompletnie zaskoczony, od razu pomyślałem, że ja, człowiek
grzeszny i słaby, nie będę w stanie podjąć się tak odpowiedzialnego zadania.
Kamil argumentował, że byłoby to bardzo budujące również dla mojego syna
Janka, który jest ministrantem. Szliśmy
dalej, na początku odrzucałem tę myśl,
potem przy okazji zacząłem wypytywać
Kamila o szczegóły. Ciągle jednak myślałem, że nie jestem godny, aby pełnić
tak ważną posługę
Od pielgrzymki minęło kilka miesięcy. Podczas niedzieli Ofiarowania Pańskiego, po zakończonej Mszy św. bezpośrednio z prezbiterium podszedł do mnie
ks. Łukasz i poprosił, abym przyszedł na
chwilę do zakrystii. Trochę się przestraszyłem, ponieważ podczas Mszy mój
młodszy syn Antoni bardzo rozrabiał,
trzymając gromnicę machał nią i oblewał
się woskiem. Poszedłem do zakrystii razem z nim, tam ks. Mariusz przedstawił
mi propozycję podjęcia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej i potrzebę zanoszenia Pana Jezusa ludziom
chorym w naszej parafii. Poinformował
mnie również o organizacji kursu przygotowawczego przez kurię. Kościół uczy nas,
że niezależnie od sposobu i za czyim pośrednictwem do służby Kościołowi powołuje zawsze Chrystus. Mając taką świadomość zdecydowałem się od razu, chociaż
miałem wiele wątpliwości, czy jestem
godny tak wielkiego daru, a jednocześnie
odpowiedzialnego zadania. Ogromny
wpływ na moją decyzję wywarły również
katechezy Drogi Neokatechumenalnej,
które rozpoczęły się tydzień wcześniej. Od
początku czułem głębokie przekonanie,
że powinienem w nich uczestniczyć.

Nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć, ale cały mój czas w ciągu dnia organizowałem sobie tak, żeby tam być.
Ostatni dzień kursu i egzamin zbiegł się
z wyjazdem do Dąbrowicy na konwiwencję, podczas której zawiązała się
nasza wspólnota. Również moja żona
Ania i syn Jan podjęli decyzję o uczestnictwie w naszej wspólnocie. Decyzją
sióstr i braci tworzących wspólnotę zostałem wybrany jako osoba odpowiedzialna za część organizacyjną wspólnoty. Podjąłem również funkcję kantora w śpiewach liturgicznych. W naszej
wspólnocie jest także jeszcze jeden szafarz – Marek, który wspólnie ze mną
prowadzi śpiewy liturgiczne.
Kurs przygotowawczy oraz katechezy neokatechumenalne dały mi odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących mojej wiary, ogromnego znaczenia Eucharystii oraz mojego powołania do służby Kościołowi. Jestem przekonany, że jest to bardzo ważny element mojej formacji duchowej jako
przygotowania do pełnienia tej posługi.
Rozważanie Słowa Bożego we wspólnocie odkrywa przed nami ogromną głębię miłości Boga do człowieka, widzimy
jak Słowo Boże dotyka naszego życia,
jest żywe i stale aktualne.
Otrzymałem od Boga ogromny dar w
postaci wspólnoty neokatechumenalnej,
a także wspólnoty szafarzy nadzwyczajnych naszej parafii. Dziękuję Bogu za bardzo życzliwą atmosferę wśród służby liturgicznej i duszpasterzy, którą poczułem
już podczas pierwszego spotkania dla
kandydatów do tej posługi. Przekonałem
się, że Bóg zawsze czeka na mnie z otwartymi ramionami i ciągle chce uświęcać
moje życie swoją łaską.
Robert Wrona
Patrząc na posługę
szafarzy w naszym kościele, byłem pełen szacunku dla tych osób i
tego, co robią. Zawsze
wydawało mi się, że
musi to być ktoś wyjątkowy, więc kiedy otrzymałem propozycję od księdza, natychmiast pomyślałem sobie: Ale jak
to, przecież nie jestem godzien. To
jest Ciało Chrystusa.
Dla mnie, to wielki zaszczyt i
przyjemność nieść ludziom chorym i
cierpiącym Chrystusa w Komunii
Świętej. Chociaż serce się ściska, kiedy patrzę na ludzkie cierpienie.
Ta posługa jest również motywacją dla mnie, aby więcej pracować
nad sobą.
Marek Glinka

Pewnego
dnia
ks. proboszcz Stanisław
Róg zapytał mnie, czy
bym nie został Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej. W pierwszej chwili odpowiedziałem, że jestem
niegodny tak zaszczytnej funkcji, na
co proboszcz odpowiedział, że nikt
nie wie czy jest godny tego co robi, i
dał mi kilka dni do namysłu. Dopiero
w domu zrozumiałem, że to Jezus
przemówił do mnie poprzez naszego
proboszcza, a więc Panu Bogu się nie
odmawia i trafiłem na kurs. Na kursie
dowiedziałem się wielu rzeczy – czym
jest posługa szafarza, czym jest liturgia i wiele innych rzeczy, które były
dla mnie jakby dalekie. Zrozumiałem,
jak przeżywać i zrozumieć ofiarę
Mszy Świętej i tajemnice obecności
Jezusa na ołtarzu.
Posługa szafarza, to piękna i zaszczytna służba Bogu i ludziom, ucząca pokory i miłości do bliźniego. W
czasie zanoszenia Komunii Świętej do
chorych, gdy widzę uśmiechnięte i
życzliwe twarze ludzi mogących przyjąć Jezusa, to wiem, że my szafarze
musimy dotrzeć do każdego chorego,
aby mógł się cieszyć z przyjęcia Jezusa. Posługa szafarza zmieniła też
mnie samego w bardziej odpowiedzialnego oraz polepszyła moje relacje z innymi ludźmi.
Leszek Młynarczykowski
Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii
Świętej, to wielkie wyróżnienie. To nieporównywalny z niczym innym
zaszczyt i wspaniała przygoda, która rozpoczęła się
w moim życiu.
Mimo, że funkcja ta jest nowym
doświadczeniem, miałem już sposobność dostrzec radość, która budzi się w
drugim człowieku po przyniesieniu mu
Ciała Pańskiego. Drobny gest z mojej
strony staje się znaczącym czynem. Daje to ogromną satysfakcję. Chociaż służba przy ołtarzu jest mi dobrze znana, to
rozdzielanie Najświętszego Sakramentu w czasie Eucharystii jest za każdym
razem ogromnym przeżyciem.
Pozostaję wdzięczny Bogu za łaskę wiary i wyróżnienie mnie. Także
ludziom, szczególnie Księdzu Proboszczowi i przede wszystkim Rodzicom, dzięki którym moja wiara mogła
wzrastać. Jestem dumny, że mogę
pełnić zaszczytną służbę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.
Michał Kalisz
MAJ 2014 Nr 5/194
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Wychowanie chrześcijańskie zawdzięczam swoim Rodzicom i Ruchowi
Światło Życie. To w tym
ruchu poznałem słowa, że
Bóg ma plan dla mojego
życia. W trakcie spotkań
oazowych, czy rekolekcji
nauczyłem się jak modlić, jak rozmawiać
z Bogiem i gdzie go szukać. Przez okres
studiów na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim rozwijałem się intelektualnie i
duchowo. To tam poznałem moją przyszłą żonę i tam wspólnie podjęliśmy decyzję o wspólnym życiu. Razem należeliśmy
do grupy GPP (grupa pomocy potrzebującym) i staraliśmy się pomagać chorym
dzieciom. Zostałem także lektorem, gdzie
mogłem wykorzystać wcześniejszą edukację liturgiczną.
Dorosłe życie pozmieniało wiele w
moich priorytetach. Postawiło przede
mną pracę, która spowodowała oddalenie się od wiary, Kościoła i praktyki
chrześcijańskiej. Praca dla dużej korporacji, spotykanie się z wieloma ludźmi
tak zwanego biznesu, spowodowała
gonitwę za pieniądzem i oddaliła mnie
od praktyk religijnych. Oddalenie było
proste, bo nie miałem czasu, nie miałem możliwości, ponieważ cały czas
byłem w rozjazdach.
Moja religijność skończyła się na
coniedzielnej Mszy św. Pomimo, że ja
oddaliłem się od Boga, On miał dla
mnie plan. Zostałem zwolniony z pracy,
teoretycznie moje życie załamało się, a
ja nie wiedziałem, co robić. Czas przygotowania się mojego syna do Pierwszej Komunii Świętej postawił przede
mną dwie osoby: s. Augustynę i ks. Łukasza. Każda z tych osób, to Boży palec,
który naprowadził mnie na właściwy
tor działania i rzeczywisty cel mojego
życia. To Oni przypomnieli mi, kim
jestem i w jakich wartościach zostałem
wychowany.
Propozycja ze strony Siostry i Księdza, abym został szafarzem, była dla
mnie wielkim zaskoczeniem i niedowierzaniem, byłem pewny, że nie jestem godzien, aby dawać Ciało Chrystusa wiernym. Poprzez modlitwę i rozmowy między innymi z ks. Łukaszem
postanowiłem wziąć udział w tym
przedsięwzięciu. Po ustanowieniu mojej osoby jako nadzwyczajnego szafarza
Komunii Świętej kolejny raz dowiedziałem się, że Bóg ma wobec mnie plan.
Dzisiaj, idąc z Nim do chorych, czy
udzielając Komunii w kościele czuję się
szczęśliwy. Widzę realną obecność
Chrystusa w moim życiu. To On mnie
prowadzi każdego dnia, wystarczyło
tylko Mu zaufać. Widzę teraz że osoby
które zostały postawione na mojej drodze, są jak drogowskazy, którędy mam
kroczyć.
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Na koniec chciałbym się podzielić
jeszcze krótkim wierszem, który zaszczepił mi kolega dawno temu. Podpisuje się pod wierszem literkami „cz”,
które mają oznaczać człowieka, który
zawsze jest oddany tylko Bogu. Słowa
tego wiersza pokazują że Bóg ma plan
na ludzkie życie. Wystarczy tylko zaufać.
Bo jeżeli słońce świeci
- To jest Bóg
A gdy deszcz nastaje
- Wtedy Bóg świeci
Bo jeżeli miłość kwitnie
- To jest Bóg
A gdy nienawiść nastaje
- Wtedy Bóg kocha
Bo jeżeli…
Zbigniew Ejnik

Decyzję o podjęciu
posługi nadzwyczajnego
szafarza Komunii Świętej podjąłem pełen wielu obaw o godność mojej osoby do pełnienia
tej roli w Kościele oraz o
to, aby posługa ta nie
stała się rutynową czynnością.
Bardzo pomocne w rozwianiu
moich wątpliwości stały się wykłady
przygotowujące nas do posługi oraz
rozmowy z kapłanami. Wykłady skupiały się głównie na istocie Eucharystii i zrewidowały moje spojrzenie na
Komunię Świętą. Natomiast rozmowy z kapłanami wzmocniły mnie i
pomogły rozwiać wiele obaw. Dzięki
temu pogłębiła się moja wiara, a sumienie stało się wrażliwsze.
Niesamowitą natomiast katechezą stały się dla mnie pierwsze wizyty
u chorych. Trafiłem do osób, które
zupełnie niedawno spotykałem na
ulicach naszego osiedla, a dziś choroba nie pozwala im na opuszczenie
mieszkania. To osoby, które mimo
wielu życiowych przeciwności i beznadziejnej z punktu widzenia medycyny sytuacji, szukają Boga i pragną
przyjmować Komunię Świetną. W
takich chwilach uświadamiam sobie,
Kogo tak naprawdę przynoszę do
chorych i co On dla nich znaczy.
Doświadczenia, jakich doznałem
poprzez posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej zwiększyły
moją świadomość na temat duchowych owoców sakramentu Eucharystii. Wdzięczny Bogu za to doświadczenie polecam się pamięci w modlitwie.
Andrzej Kiciński

Propozycja pełnienia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii
Świętej była dla mnie
zaskoczeniem. Właśnie
wróciłem z dwutygodniowych rekolekcji w
Nałęczowie. Dla mojej rodziny ten
czas skupienia obfitował w szereg
łask. Nowa posługa stała się dla mnie
wspaniałą okazją by powiedzieć Panu
- DZIĘKUJĘ.
Pamiętam jak pierwszy raz, jeszcze zestresowany, w towarzystwie
starszych stażem kolegów, odwiedzałem z posługą chorych w naszej parafii. To wspaniałe i piękne doświadczenie. Widok osób cierpiących, ale zawsze gościnnych, miłych i uśmiechniętych, jest dla mnie nieustannie
ogromną lekcją pokory i człowieczeństwa. Bóg zapłać. Wierzę, że z każdą
kolejną wizytą będę potrafił coraz
lepiej i piękniej służyć Bogu i współparafianom.
Marek Grubka
Obecnie w naszej parafii jest 25
nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Świętej. Starsze grono stanowią:
Robert Borc
Marcin Dziura
Ryszard Gajderowicz
Kazimierz Gajuś
Tomasz Kamiński
Mirosław Kulpa
Marian Maśluszczak
Stefan Rejmak
Marek Sławecki
Stanisław Słomka
Henryk Sroka
Corelli Świeca
Sławomir Wieleba
Stanisław Zubala
Bogdan Zugaj
Nowoustanowieni szafarze to:
Zbigniew Ejnik
Marek Glinka
Marek Grubka
Grzegorz Kaczmarzewski
Michał Kalisz
Andrzej Kiciński
Leszek Młynarczykowski
Jakub Pawlikowski
Mirosław Urbaniak
Robert Wrona
Szafarzem jest również s. Augustyna.
Wszystkim szafarzom, dziękując za
ich ofiarną posługę, życzymy zdrowia,
sił i wytrwałości oraz błogosławieństwa Bożego i satysfakcji z pełnienia
tak zaszczytnej funkcji.

WYSTAWA DEDYKOWANA MATKOM
Monika Piechnik

„Matka - to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka to słowo, które oznacza miłość, miłość
prawdziwą, która nie zdradza, to
słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do
śmierci, dla dobra dziecka”.
Stanisław Wielgus
Pomysł wystawy zrodził się w
listopadowy wieczór, gdy pogrążona w smutku po śmierci Ojca Wiatora siedziałam zapłakana pod kocem. Uświadomiłam sobie, jak niespodziewanie tracimy bliskie nam
osoby i nie zdążamy im wyrazić
swych uczuć. Zostawiamy sprawy
jakby niedomknięte...
Pewnie każdy z nas ma taką
osobę, którą stracił, a miał jej jeszcze tyle do powiedzenia. Nawet niekoniecznie stracił, gdyż zmarła, lecz
dlatego, że odeszła, a my nie mielimy odwagi ujawnić swych uczuć.
Nie potrafimy walczyć o miłość, nie
umiemy trwać w miłości, a przecież
każdy w sercu czuje jej pragnienie.
„Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak
bardzo ich potrzebujesz, jak ich
kochasz i bądź dla nich dobry,
miej czas, aby im powiedzieć: Jak
mi przykro, przepraszam, proszę, dziękuję i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt
cię nie będzie pamiętał za twoje
myśli sekretne. Proś więc Pana o
siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i
bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”.
Gabriel García Márquez
Gdy czytałam ten tekst pojawiła
się myśl – MATKA. Tylko Ona kocha za nic i zawsze, wszystko wybacza. My kobiety najbardziej rozumiemy to powołanie, tę miłość, gdy
same stajemy się matkami i pierwszy raz przytulamy do serca swój
Skarb. Wiemy, że dla naszych mam
jesteśmy skarbami, chociaż nie
zawsze posłusznymi. Mimo, że nie
zawsze spełniamy ich oczekiwania,
akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. Więc pokażmy im, jak je kochamy...

I tak zaczęła się praca nad wystawą dedykowaną wszystkim Matkom
– z wyrazami szacunku i miłości –
oraz wszystkim osobom, które kochaliśmy, ale pozwoliliśmy im odejść. Do
współpracy zaprosiłam moich dobrych znajomych.
Ania Hajduk, to kosmetyczka i
wizażystka, która o swojej pracy mówi tak: Dla mnie makijaż, to ogromna fascynacja kobiecym pięknem. Z
każdej klientki staram się wydobyć
atuty, jakimi dysponuje, nawet wtedy, gdy ona sama nie bardzo wierzy,
że może wyglądać olśniewająco.
Magdalena Buczyńska. Jej motto
to: Uchwycić chwilę, to sztuka, którą
warto opanować. Madzia fotografuje
z duszą i charakterem.
Asia Jańczuk do fotografii podchodzi z pasją i zaangażowaniem.
Magdalena Ludwików - Fotografia daje mi poczucie wewnętrznego
szczęścia i spełnienia. Ludzie inspirują i motywują ją do działania.
- Fotografia nie jest związana z
patrzeniem, lecz z uczuciem. Jeżeli
nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić,
aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia,
cokolwiek odczuwali (Don McCullin), to hasło Żanety Kolanko oraz
Małgorzaty Pac, które fotografowaniu
oddają całe serce.
Olimpia Koziej-Kula cała jest
przesiąknięta sztuką. Sztuką są dla
niej ludzie, na których patrzy z szacunkiem i miłością.
Piotr Arnoldes, dla którego fotografia jest pracą i pasją. Wciąż zabiegany, zatrzymuje się na chwilę, aby
uchwycić piękno, które na zawsze
pozostanie w pamięci.
Piotr Dejneka, to fotografsamouk z zamiłowania, wrażliwy na
piękno i pozytywnie usposobiony.
Mało słów, dużo czynów. Taki właśnie jest i za to bardzo go lubię. Na
świat i ludzi patrzy sercem.
Marcin Wolski ciszą opisuje siebie. Ale o nim nie trzeba mówić. Wystarczy zapatrzyć się w jego prace.
Nasuwają się wówczas myśli – wirtuoz fotografii o dużym doświadczeniu,
wyczuciu oraz doskonałości.
Wszystkim pragnę gorąco podziękować. W życiu szukam właśnie takiego piękna i takiej wrażliwości, którą oni posiadają, chociaż każdy z nich
patrzy inaczej, stąd charakter wystawy będzie różne oblicza. Praca z tymi

osobami za każdym razem jest dla
mnie zaszczytem.
Dziękuję również Siostrze Augustynie za słowa: Super, robimy. To
było bardzo mobilizujące dla nas
wszystkich. Serdecznie dziękuję firmie Grafit 3 oraz jej właścicielowi p.
Michałowi Mazkowi za piękne wydruki oraz oprawę graficzną. Dziękuję także samym bohaterkom, które
pokazały swoją kobiecość jako matki.
Chciałabym zawołać z radością:
Dziewczyny jesteście wspaniałe!!!
Serdecznie zapraszam na wernisaż w niedzielę 25.05.2014 r. po Mszy
św. o godzinie 10.30 w dolnym kościele oraz w poniedziałek 26.05.2014
r. po Mszy św. o godzinie 18.00.

PAPIESKIE INTENCJE
MODLITEWNE NA MAJ
Intencja ogólna:
Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
Intencja misyjna:
Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji,
kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.
II

O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
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NAWRÓCENIE I POJEDNANIE (IV)
Ks. Prof. Marek Dziewiecki

Pojednanie – upragniony owoc
nawrócenia
Jeśli uda nam się dokonać szczerego rozliczenia z przeszłością, jeśli
podejmiemy postanowienie, by zło
zwyciężać dobrem, jeśli odzyskamy
szlachetne pragnienia i aspiracje, jeśli
z naszą słabością i grzechem pójdziemy do Chrystusa i w Nim będziemy
szukali nowej przyszłości, to wtedy
mamy szansę, aby nasze nawrócenie
było trwałe i owocne. Wtedy też zaczynamy doświadczać niezwykłych
owoców nawrócenia. A pierwszym i
najważniejszym owocem nawrócenia
jest pojednanie. Pojednanie z Bogiem, z samym sobą i z drugim człowiekiem. Pojednanie, którego wszyscy potrzebujemy i za którym wszyscy
tęsknimy. Przypatrzmy się bliżej, na
czym ono polega.
Człowiek nawrócony to najpierw
ten, który pojednał się z Bogiem.
Prawdziwe pojednanie z Bogiem, to
coś znacznie więcej niż tylko uznanie
przed Nim własnej grzeszności i przeproszenie Go za popełnione zło. Pojednać się z Bogiem, to uznać z całego
serca: Ty, Boże, masz rację! Ty, Boże,
masz rację także w moim życiu. Twoje przykazania są słuszne. Są moją
mądrością, chlubą i radością. Są moją drogą do szczęścia ziemskiego i
wiecznego. Czasem myślałem, że ja
mam rację, że demokratyczna większość ma rację, że rację ma moda,
środki przekazu albo dominujące
obyczaje. Myślałem, że rację ma alkohol, pieniądze czy popęd; że rację mają moje emocje czy moje subiektywne
przekonania. Tak myślałem i błądziłem. Rozczarowywałem się i cierpiałem. A teraz już wiem, że tylko Ty,
Boże, masz rację. Także wtedy, gdy
Twoja racja jest trudna, gdy jej nie
rozumiem, albo gdy stawia mi wysokie wymagania. Człowiek pojednany z
Bogiem to ktoś, kto kocha Boga nade
wszystko. A kochać Boga nade
wszystko to znaczy ufać Mu nade
wszystko. To zająć wobec Niego postawę dziecięcej wdzięczności i zaufania, podobną do postawy dziecka,
które czuje się bezwarunkowo i dojrzale kochane przez swoich rodziców.
Pojednać się z Bogiem to pojednać
się z Jego miłością, bo Bóg jest miło-
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ścią. Nawrócić się to zrozumieć tę
Bożą miłość. To najpierw uznać, że
nie jest łatwo kochać nas, grzesznych
ludzi tej ziemi. Nas, którzy nie umiemy kochać nawet samych siebie. Nas,
którzy czasami obarczamy Boga odpowiedzialnością za nasze własne złe
czyny i za ich bolesne konsekwencje.
Nie jest łatwo kochać nas, którzy wytwarzamy sobie karykaturalny obraz
Boga, strasząc się nim albo naiwnie
się nim pocieszając. Nawrócić się to
zrozumieć, że Bóg ma rację, gdy nie
wysłuchuje niektórych naszych próśb
i gdy nie kieruje się naszą ludzką logiką ani naszymi ludzkimi wyobrażeniami na temat miłości i sprawiedliwości. Nawrócić się to zrozumieć, że
Bóg nie jest ani okrutny, ani naiwny.
Nawrócić się to odkryć, że każdy z
nas jest marnotrawnym synem lub
córką, którzy odeszli od kochającego
Ojca, ulegając iluzji łatwego szczęścia
i że On nadal nas kocha: nieodwołalnie i mądrze. On nigdy nie wycofa
swojej miłości i nawet wtedy, gdy odchodzimy od Niego daleko, On wychodzi nam naprzeciw, aby nam
przebaczyć i aby nas przytulić na
znak miłosiernej miłości. Nawrócić
się to zrozumieć, że Bóg, który nas
nieodwołalnie kocha, nie przeszkadza
nam ponosić bolesnych konsekwencji
naszych własnych grzechów i grzechów innych ludzi, abyśmy – cierpiąc
– zastanowili się i do Niego wrócili.
Pojednanie z Bogiem owocuje dojrzałym pojednaniem z samym sobą.
Pojednanie ze sobą samym to jednak
coś zupełnie innego niż pojednanie z
Bogiem. Pojednanie z samym sobą
nie oznacza bowiem przyznania sobie
racji. Przeciwnie, człowiek nawrócony jest świadomy, że wielokrotnie

krzywdził siebie i że czasem był nawet nieprzyjacielem wobec samego
siebie. Pojednać się z samym sobą to
znaczy uznać tę bolesną prawdę o
sobie a jednocześnie przebaczyć sobie
błędy przeszłości. Pod jednym jednak
warunkiem: że wyciągam wnioski z
popełnionych błędów i grzechów, aby
do nich więcej nie powracać.
Zagrożeniem dla pojednania z samym sobą są postawy skrajne. Jedną
skrajnością jest sytuacja, w której
dany człowiek nie przebacza sobie
błędów z przeszłości. Jest wtedy
okrutny wobec samego siebie, pozostaje niewolnikiem przeszłości i odbiera sobie szansę na nową przyszłość. Drugą skrajnością jest naiwność, czyli sytuacja, w której dany
człowiek przebacza sobie błędy z
przeszłości ale nadal siebie krzywdzi,
popełniając te same grzechy. Dojrzałość natomiast polega na przyjęciu
samego siebie z Bożą miłością: nieodwołalną i mądrą, dostosowaną do
naszej sytuacji i do naszego postępowania. Pojednać się z samym sobą to
uczyć się na błędach z przeszłości
oraz stawiać sobie nowe wymagania
na dziś i jutro. To wymagać od siebie,
by odtąd kierować się miłością, prawdą i odpowiedzialnością. By zło w sobie i wokół siebie zwyciężać dobrem.
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 przebaczył sobie błędy z przeszłości, jest skłonny, by w nowy sposób popatrzeć na innych ludzi, poczynając od najbliższych sobie osób z
kręgu rodzinnego. Taki człowiek
uświadamia sobie, że inni - podobnie

jak on – są słabi i grzeszni, że często
sami nie wiedzą, co czynią, że – podobnie jak on – potrzebują Bożego
miłosierdzia i ludzkiego przebaczenia. Gdy ktoś nie potrafi z serca przebaczyć swemu bratu czy siostrze, to
znaczy, że sam jeszcze nie uwierzył,
że Bóg mu przebaczył i że nadal jeszcze nie potrafi przebaczyć samemu
sobie.
Pojednanie się z drugim człowiekiem oznacza wybaczenie mu
krzywd i win, które wyrządził on
nam w przeszłości. Oznacza zamknięcie tej przeszłości, aby dać
bliźniemu szansę na nową teraźniejszość i przyszłość. Czy oznacza
coś więcej, to już zależy od obecnej
postawy drugiego człowieka. Jeśli
uznał on swój błąd i zmienił swoje
postępowanie, to pojednanie się z
nim oznacza nie tylko przebaczenie
mu dawnych win ale także obdarowanie go zaufaniem i wdzięcznością
na dziś. Jeśli natomiast z jakichś
względów – ze złej woli czy z powodu jakichś zaburzeniem, np. choro-

by alkoholowej – drugi człowiek
dalej próbuje mnie krzywdzić, to
przebaczam mu przeszłość ale uczę
się takiej postawy, by uniemożliwić
mu wyrządzanie mi krzywd na dziś
i jutro. Podobnie jak w postawie
wobec samego siebie, trzeba się zatem strzec skrajności także w postawie wobec bliźniego. Jedną skrajnością jest odmowa przebaczenia i
szukanie zemsty za doznane zło, a
drugą skrajnością jest naiwne przebaczenie i bierność wobec krzywd,
nadal wyrządzanych przez drugą
osobę.
Nawrócić się to żyć w obecności
Boga
Po grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy wezwani do czujności i
wytrwałości w dobru. Tylko ten, kto
wytrwa do końca, będzie zbawiony.
Najszlachetniejsze nawet nawrócenie nie gwarantuje nam tego, że w
przyszłości nie pojawią się nowe
trudności, słabości i pokusy. Na-

wrócenie oznacza uznanie własnych
granic i własnej bezradności, gdy
przychodzi nam mierzyć się z własną rzeczywistością i ze światem
zewnętrznym w samotności, bez
Boga i bez Jego wsparcia. Nawrócenie oznacza wyciągnięcie konkretnych wniosków z tej prawdy, czyli
postanowienie, że odtąd będziemy
żyli w obecności Boga. Jeśli ktoś
podejmie szczery wysiłek nawrócenia, ale nie postanowi, że w każdą
niedzielę będzie uczestniczył w Eucharystii, że będzie się co dziennie
modlił, że będzie regularnie korzystał z sakramentu pojednania i
przyjmował komunię świętą, że będzie czytał Pismo Święte i troszczył
się o wrażliwe sumienie, że będzie
bardziej ufał Bogu niż samemu sobie, to któregoś dnia znowu zabraknie mu sił i powtórzy doświadczenie
pierwszych ludzi, którzy łudzili się,
że poradzą sobie z życiem i z samymi sobą bez Boga, bez Jego prawdy
i miłości, bez Jego przykazań i bez
Jego przebaczenia.

UNIWERSYTET BIBLIJNY
Monika Piechnik

W IV Niedzielę Wielkiego
Postu 30 marca 2014 r. odbyło
się ósme spotkanie Uniwersytetu Biblijnego.
Temat katechezy brzmiał:
Nowy Testament o natchnieniu biblijnym. Człowiek napisał to, co Bóg chciał pod natchnieniem Ducha Świętego.
„To przede wszystkim miejcie
na uwadze, że żadne proroctwa
Pisma nie jest dla prywatnego
wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało przyniesione kiedyś proroctwo, ale
kierowani Duchem Świętym
mówili od Boga święci ludzie”
(2P 1,20-21). Pan Jezus często
cytuje słowa swego Ojca i mówi, że Jego Słowa mają wartość, która się nie kończy.
Ks. Mariusz zachęcał do
czytania Pisma Świętego, gdyż
jego znajomość jest nam potrzebna do wrastania w wierze.
MAJ 2014 Nr 5/194
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OGŁOSZENIA MAJOWE

INFORMACJE

Przez cały maj codziennie w naszym kościele śpiewane są o godz. 6:30 Godzinki ku Czci NMP, a o godz. 17:15 odprawiane są Nabożeństwa Majowe.
W środy tradycyjnie przed Mszą św. jest nabożeństwo do MB Nieustającej
Pomocy.
1 maja o godz. 15.00 – przy ul. Palmowej Msza św. z poświęceniem pól
13 maja młodzież przyjmie z rąk ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika sakrament Bierzmowania na Mszy św. o godz. 18.00
W tym roku nie ma I Komunii Świętej.
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ MISYJNY
W METROPOLITALNYM SEMINARIUM DUCHOWNYM
11 maja 2014 roku
Program:
9.30-11.00: Prelekcja na temat podstaw teologicznych misji w odniesieniu
do dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes i encykliki Redemtoris missio – o dr hab. Andrzej Pietrzak SVD (KUL)
Świadectwo z posługi misyjnej w Afryce – s. Cecylia Bachalska
(Zgromadzenie Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki – Siostry Białe)
Prezentacja działalności Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
MAITRI – Agnieszka Strycharczuk (odpowiedzialna ośrodka Maitri
w Lublinie) i Artur Salamon (program Adopcja Serca)
11.30: Msza św. – Słowo Boże głosi o. Otto Katto z Ugandy (Zgromadzenie
Misjonarzy Afryki – Ojcowie Biali)
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych. W sposób szczególny
zaproszeni są seminarzyści, animatorzy misyjni, katecheci, młodzież,
osoby zaangażowane w każdym wymiarze działalności misyjnej.
Ks. dr Wojciech Rebeta - dyrektor Papieskich Dzieł
Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej
Ks. dr Marek Słomka - Rektor MSD w Lublinie

Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 10:30,
(górny kościół – dorośli, dolny kościół –
dzieci), 12:00, 18:00 (dla młodzieży)
Święta zniesione:
7:00, 9:00,16:30,18:00
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00,
dodatkowo 16:30 (pierwsze piątki
miesiąca w roku szkolnym)
Całodzienna adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie w dni
powszednie od 8.00 do 18.00
Nabożeństwa okresowe: codziennie
o 17:15. W pierwszą sobotę miesiąca
oraz 16. dnia miesiąca — adoracja po
Mszy św. wieczorowej zakończona o godz.
21:00 Apelem Jasnogórskim
Adres: ul. Kasztanowa 1,
20-245 Lublin.
tel. 81 747 70 75
Kancelaria otwarta w dni
powszednie:
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45
W niedzielę po każdej Mszy św.
udzielane są informacje oraz
przyjmowane intencje Mszy św.
Kiosk parafialny czynny od 17.00 do
18.00 oraz po Mszy św. wieczorowej
(poniedziałek—sobota).
Od 7.30 do 8.30 (sobota). W niedziele i
święta od 17.00 do 18.00 i po każdej
Mszy św.

Miłosierdzie Boże jest bardzo bliskie każdemu człowiekowi zarówno temu, który błądzi i traci
sens życia, jak też osobom głęboko wierzącym. Świadczy o tym fakt, że w nagraniu tej płyty
uczestniczyło z własnej woli ponad 70 wykonawców.
Tematyka Miłosierdzia Bożego stała się w Polsce szczególnie wzniosła i ważna za sprawą mistyczki św. siostry Faustyny Kowalskiej, której Jezus Chrystus, objawił wiele tajemnic i uczynił
gorącą Jego orędowniczką, a największy Polak, św. Jan Paweł II – ustanowił w Polsce Światowe
Centrum Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Mając wewnętrzną potrzebę przybliżenia kultu miłosierdzia poprzez muzykę, opracowałem
litanie, dziesiątki koronki i pieśni. Starałem się połączyć piękno formy i brzmienia z modlitwą.
Mam głęboką nadzieję, że to nagranie będzie nie tylko do słuchania, lecz także do przeżycia i modlitwy. Śpiewana Litania do Miłosierdzia Bożego jest mało znana. Właśnie dlatego opracowałem
ją wielogłosowo i instrumentalnie. Zasługuje na to zarówno treść litanii, jak też piękna i szlachetna melodia kompozytora, ks.
Antoniego Reginka. Koronka do Miłosierdzia Bożego nie jest kompletna. Śpiewane są dziesiątki a użyte melodie są tradycyjne, publikowane w śpiewnikach. Pragnę zwrócić uwagę, że każda dziesiątka jest wykonywana inaczej muzycznie. Modlitwy i
inne części koronki można odmówić. Pieśni są moim osobistym wyborem. Stanowią pewną całość. (…) Święty Boże jest samodzielnym utworem opartym XVIII-wiecznych suplikacjach. Inne pieśni opracowałem kierując się osobistym wyborem. Są
to pieśni wg mnie najbardziej reprezentatywne i wartościowe, trwale ugruntowane w liturgii.
Na koniec pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim twórcom, którzy dla dobra Kościoła Powszechnego dają cząstkę swojej duszy, swojej wrażliwości, aby przybliżyć zwykłego człowieka do Boga. Pragnę serdecznie podziękować uczestnikom nagrania: Chórowi i Orkiestrze Iubilaeum oraz zaproszonym gościom, a szczególnie ks. prof. Markowi Chmielewskiemu
za piękne medytacyjne słowo, a także ks. Leszkowi Szubie za możliwość realizacji nagrania w pięknej, nowej Świątyni.
Tomasz Orkiszewski
Płytę Bądźmy świadkami Miłosierdzia można zakupić w naszym kiosku parafialnym.
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,
ks. Łukasz Waś
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół, Roman
Wołczyk, Monika Piechnik
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów oraz
zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów
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ODESZLI DO PANA
Daniela Bielecka
1932
Marian Samuła
1938
Stanisław Choina
1949
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu,
Wieczne odpoczywanie

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
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11.04.2014. Droga Krzyżowa ulicami osiedla

17.04.2014. Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Liturgia Męki Pańskiej
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Fot. Agnieszka R. Wigilia Paschalna 19.04.2014

PROCESJA I REZUREKCJA - 20.04.2014
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W V Niedzielę Wielkiego Postu 6 kwietnia 2014 r. odbył się kiermasz ozdób i kartek świątecznych zorganizowany przez
Świetlicę oraz kiermasz ciast przygotowany przez młodzież z KSM.

Fot. Monika Piechnik
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Fot. Monika Piechnik

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia przed Mszą św. o godz. 10.00 odbył się obrzęd poświęcenia palm przy kapliczce Matki Bożej z Lourdes. Modlitwom przewodniczył ks. Mariusz Salach. Następnie wszyscy zgromadzeni w uroczystej
procesji udali się do kościoła na Mszę św. Mamy nadzieję, że stanie się to tradycją.

