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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus
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Gazeta Parafii Zegrze p.w. œw. Antoniego w Woli Kie³piñskiej

Wierzę w świętych obcowanie
Ogłoszenia duszpasterskie
1 listopada - Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych - œroda.
Msze bêd¹ odprawione o 830, 1030- w koœciele
1200
- na cmentarzu
2 listopada - Dzieñ Zaduszny
Msze bêd¹ odprawione o 830, 1030 - w koœciele
Po Mszy œw. o 1030 procesja na cmentarz i Ró¿aniec za zmar³ych.
11 listopada - Œwiêto Niepodleg³oœci - sobota.
Msza œw. za Ojczyznê o 1030 i 1800
Serdecznie zapraszamy na ni¹ wszystkich parafian.
26 listopada- Œwiêto Chrystusa Króla - patrona Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y.
Uroczysta Msza œwiêta o 1030.
3-5 grudnia - Rekolekcje Adwentowe. Kazania Rekolekcyjne
na Mszach œw. niedzielnych o godz. 830, 1030 i 1600,
a w poniedzia³ek i wtorek o godz. 1030, 1500 i 1800.
Zapraszamy na nie rodziców i dzieci. Rekolekcje
poprowadzi ks. dr Janusz Wilkowski z Caritasu.
Jest paŸdziernik. Pamiêtajmy o odmawianiu Ró¿añca Œw.
PrzyjdŸmy choæ raz do koœcio³a na Nabo¿eñstwa Ró¿añcowe,
które odbywaj¹ siê w niedzielê - po Mszy œwiêtej o godz. 1600
i w tygodniu - o godz 1730.
Ofiarujmy Modlitwê Ró¿añcow¹ za zmar³ych. Oni tej modlitwy
bardzo potrzebuj¹. Módlmy siê i za ¿ywych z naszych rodzin.
Zamawiajmy te¿ Msze œw. i Wypominki za swoich zmar³ych.
Przed Œwiêtem Wszystkich Œwiêtych uporz¹dkujmy groby
bliskich na cmentarzu. Zadbajmy te¿ o groby kap³anów tutaj
spoczywaj¹cych. Zmówmy w ich intencji „Wieczny odpoczynek”.
Porz¹dkuj¹c groby na cmentarzu przed i po Œwiêcie Wszystkich
Œwiêtych pamiêtajmy by wyrzucaæ œmieci tylko do kontenerów,
które s¹ op³acane przez parafiê. Proszê o ofiary na ten cel.
Tradycyjnie jesieni¹ zbieramy jab³ka na Seminarium. Proszê,
o przywo¿enie owoców na plebaniê. Tak¿e dzieci szkolne zbieraæ
bêd¹ ofiary na Seminarium. Proszê o ¿yczliwe ich przyjêcie.
8 paŸdziernika (w niedzielê) odprawiona zosta³a w naszym koœciele
Msza œwiêta w intencji cz³onków Kó³ Ró¿añcowych i ich rodzin.
16 paŸdziernika - 28 rocznica wyboru papie¿a Jana Paw³a II na
Stolicê Piotrow¹. W niedzielê 15 paŸdziernika na ka¿dej Mszy œw.
modliliœmy siê o Jego rych³e wyniesienie na o³tarze.
ks. proboszcz Mieczys³aw Zdanowski
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Odeszli do Pana

Od redakcji

1 paŸdziernika 2005 r. - 30 wrzeœnia 2006 r.
w/g Ksi¹g Parafialnych w Woli Kie³piñskiej

Szybko minê³o lato. Za szybko. Znów trzeba grabiæ liœcie, owijaæ krzewy, przygotowywaæ siê do zimy. W œrodê pójdziemy t³umnie na cmentarze, by modliæ siê za tych,
1. Tomczyk
Zdzis³aw Marynino
którzy nas wyprzedzili. Znowu mamy ca³¹ listê nazwisk tych, którzy ubieg³¹ Uroczystoœæ
2. Winnicka Helena
Dêbe
Wszystkich Œwiêtych spêdzali jeszcze z nami. W Dzieñ Zaduszny ksi¹dz wyczyta ich
3. Ma³kiewicz Krzysztof Jadwisin
nazwiska
w koœciele, pomodlimy siê za nich wszyscy, pójdziemy zapaliæ znicze na ich
4. Jankowski Boles³aw Zegrze
5. Skoœkiewicz Ryszard
Ludwinowo Z. grobach. Mimo woli rodzi siê w takim dniu pytanie, gdzie bêdê w przysz³ym roku, po
której stronie? Dobrze, ¿e wierzymy w œwiêtych obcowanie i zmartwychwstanie w
6. £¹czyñski Stanis³aw Dêbe
7. Tomczyk
Sabina
Marynino
Dniu Ostatecznym. Pocieszaj¹ca jest myœl, ¿e ze œmierci¹ wszystko siê nie koñczy,
8. Che³miñski Józef
Zegrze
choæ trudno w niej czasem znaleŸæ pocieszenie.
9. Skoœkiewicz Urszula
Ludwinowo Z.
Pocieszenie niesie modlitwa - szczególnie Modlitwa Ró¿añcowa, o któr¹ tak mocno prosi³a
10. Sochocka Bogumi³a Jadwisin
Matka
Bo¿a i Jan Pawe³ II, którego 28 rocznicê rozpoczêcia pontyfikatu obchodziliœmy.
11. Musiñska Krystyna Jachranka
Koñczy
siê paŸdziernik, ale nie koñczy siê potrzeba modlitwy. Ona jest potrzebna, nam,
12. Æwik
Antoni
Izbica
¿yj¹cym, ale te¿ tym, którzy odeszli i s¹ w Czyœcu. Oni mog¹ siê modliæ za innych ale sobie
13. Sokólski
Ryszard
Dêbinki
14. Kita
Janusz
Marynino
ju¿ pomóc nie mog¹. Pamiêtajmy o nich. Niech zewnêtrzny przepych ukwieconego grobu
15. Soko³owski Czes³aw
Jadwisin
nie zas³oni tego, co naprawdê wa¿ne - ¿yczliwej pamiêci i modlitwy za dusze zmar³ych.
16. Darkowski Jan
Bia³obrzegi
Listopad sk³ania do wspomnieñ nie tylko o zmar³ych. Wspominamy wa¿ne wyda17. Pielach
Franciszek Stanis³awów
rzenia historyczne. 11 listopada œwiêtujemy Odzyskanie Niepodleg³oœci po d³ugich
18. Walczak
Stanis³aw Zegrze
19. Skoœkiewicz-Wróbel Krystyna Warszawa latach zaborów. Coraz mniej wœród nas tych, którzy pamiêtaj¹ tamte lata. Coraz mniej
te¿ tych, którzy pamiêtaj¹ i póŸniejsze wydarzenia. Ze zdumieniem stwierdzamy nieraz,
20. Godlewska Helena
Zegrze
¿e coœ co tak niedawno mia³o miejsce to ju¿ historia. Wa¿ne wydarzenia miêdzynaro21. Kowalski
Janusz
Marynino
22. Goc³awski Wies³aw
Jachranka
dowe zapisuj¹ kronikarze, filmuje telewizja. Drobne okruchy historii odchodz¹ wraz
23. Stepanik
Andrzej
Jadwisin
z ludŸmi. Pisz¹c monografiê naszej parafii uœwiadomiliœmy sobie jak wiele wspomnieñ
24. Perczyñska Jadwiga
Borowa Góra
odesz³o, nie zosta³y nigdzie zapisane, nikomu opowiedziane. Teraz po kilku latach ze
25. Suska
Julian
Borowa Góra
zdziwieniem wyliczam ludzi, którzy zd¹¿yli siê jeszcze z nami podzieliæ wspomnie26. Jeziórska
Julianna
Szadki
niami, ale ju¿ niestety nie ¿yj¹. W listopadzie, w okresie wspomnieñ i powa¿nych
27. Sokolnicki Jerzy
Karolino
refleksji nad ¿yciem, zwróæmy siê ku tym, którzy wiele prze¿yli i mog¹ ubogaciæ nasz¹
28. Kwiatkowski Tadeusz
Szadki
wiedzê o historii rodziny, s¹siadów, parafii, czy okolicy. Pozbierajmy okruchy wspomnieñ,
29. Makowski Alfred
Dêbinki
30. G³ówczak Jerzy
Wola Kie³piñska które tylko z pozoru s¹ drobne. Zapraszamy tych, którzy chcieliby siê podzieliæ swoimi
31. Bartczak
Jan
Jachranka
wspomnieniami. Napiszcie.
32. Kaza
Stanis³aw Guty
I nie smuæmy siê za bardzo. Idzie zima, ale tylko patrzeæ a bêdzie wiosna. A zanim
33. Suska
Franciszek Skubianka
ona
nadejdzie czeka nas tyle piêknych œwi¹t, przede wszystkim Bo¿e Narodzenie.
34. Romanowski Kazimierz Dêbe
Zbli¿aj¹cy siê czas Adwentu te¿ jest piêkny i taki pe³en oczekiwania. Anna Kurtycz
35. Hocyk
Tadeusz
Warszawa
36. Pawlak
Edward
Dêbe
37. Chrzanowski Wies³aw
Jadwisin
38. Kolon
Marianna Izbica
39. Kolasiñski Jan
Jadwisin
40. Marciniak Krzysztof Kêpiaste
41. Niezgoda
Barbara
Dosin
42. Kalinowska Zofia
Karolino
43. Cieœliñska „córka z bliŸni¹t" Jachranka
44. Cieœliñski „syn z bliŸni¹t" Jachranka
45. Tomczyk
Szczepan Ludwinowo Z.
46. Juras
Henryk
Dosin
47. D³utowski Tadeusz
Zegrze
48. Smoliñski Stanis³aw Stanis³awów
49. £ukasik
Stanis³aw Jadwisin
50. £yszkowska Czes³awa Szadki
51. Zakolski
Bronis³aw Dêbe
52. Kochanowski Konstanty Jadwisin
53. Wiêch
Jan
Jadwisin
54. Pawlak
Krystyna Marynino
55. Breit
Anna
Dosin
56. Kanigowska Alicja
Boles³awowo
57. Kanigowski Zdzis³aw Boles³awowo

Garść wspomnień o kościele

Przed wojn¹ w koœciele pomagali “Bractewni” - starsi,wysocy mê¿czyŸni, z laskami
ponad g³owê. Torowali ksiêdzu drogê z tac¹, co raz stukaj¹c lask¹ w pod³ogê. Pilnowali
porz¹dku w koœciele. Rozdawali œwiece. Procesja wokó³ koœcio³a zawsze by³a ze œwiat³em.
Pamiêtam by³o dwóch Musiñskich z Woli Smolanej. Wasiñski z Izbicy. W niedzielê przed
Sum¹ œpiewano Godzinki do Matki Bo¿ej: Krzemiñski z Ludwinowa Dêbskiego zaczyna³,
odœpiewywa³y Florcia Pawlak, Józefa Sawicka ze Skubianki. (Wymieniam tylko osoby,
które zapamiêta³em). Tak by³o do wojny. Po wojnie ten zwyczaj zanik³.
Po wojnie ksiêdza z Panem Jezusem prowadzili dwaj wysocy, dobrze wygl¹daj¹cy
panowie: Kazimierz Sawicki z Dêbego
(¿y³ 85 lat, zm. 20.12.1985 r.) i Walery
Siebierski z Boles³awowa (¿y³ 79 lat zm.
w 1984 r.). Gdy ich nie by³o zastêpowali
ich cz³onkowie Rady Parafialnej: Józef
D³utowski z Zegrza, Józef Kawa³owski
z Woli Kie³piñskiej, Henryk Karwacki
z Boles³awowa i Henryk Szajkowski ze
Stanis³awowa. Sawicki i Siebierski asystowali jeszcze przy ks. Œniegockim.
Ok. 1925 r. w³ama³ siê z³odziej do koœcio³a. W drzwiach od zachodniej strony, na
chór, obwierci³ filong œwiderkiem, wybi³ i wszed³ do koœcio³a. Zabra³ bieliznê koœcieln¹
ale do kielicha i monstrancji nie dosta³ siê. Po tym zdarzeniu proboszcz ks. Przedpe³ski
zatrudni³ dozorcê nocnego, który by³ do wojny. Drzwi zamurowano.
Posadzka w Prezbiterium, (obecnie przykryta) u³o¿ona z kwadracików ok. 1 cm2
we wzorki i kolory, jest bardzo ³adna i droga. Miêdzy ambon¹ i chrzcielnic¹ wysoko
pod gzymsem, by³a kiedyœ belka drewniana, a na niej krzy¿ z Panem Jezusem prawie
normalnej wysokoœci a po bokach figury Matki Bo¿ej i Jana Ewangelisty. Za czasów
ks. Zaj¹ca przyjecha³a z diecezji, komisja i uzna³a, ¿e zas³ania to widok obrazu w
g³ównym o³tarzu. Figury przestawiono do wnêk powy¿ej, a belkê z krzy¿em usuniêto.
W 1944 r. we wrzeœniu front zatrzyma³ siê na koœciele. Do koœcio³a byli Rosjanie,
za lasem Niemcy. Rosjanie mieszkali w koœciele razem z koñmi. Palili w koœciele
ogieñ. Wszystko co z drzewa to spalili: ³awki - (ok. 20), o³tarze, organy. Nad naw¹
w suficie by³a dziura ok. 1 metra œrednicy. Na plebanii by³ szpital wojskowy a obok,
groby zbiorowe ¿o³nierzy radzieckich. Po wojnie cia³a zosta³y ekshumowane i
Rada Parafialna: ks. St. Zaj¹c i ks. S. Malinowski
J. Kawa³owski, H. Karwacki, H. Szajkowski i J. D³utowski
przewiezione na zbiorowy cmentarz k. Pu³tuska. Wincenty Perczñski.
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Maryja i jej święta

Różany wieniec

Pañstwo tureckie w drugiej po³owie XVI w. zagra¿a³o wolnoœci
wielu pañstw w Europie, a tym samym chrzeœcijañstwu. W czasie
wojny papie¿ Pius V nakaza³ wszystkim Bractwom Ró¿añcowym
b³agaæ Boga o pomoc przez odmawianie modlitwy ró¿añcowej.
I w³aœnie w dniu modlitw ca³ego Koœcio³a, 7 paŸdziernika
1571 r., dosz³o do decyduj¹cej bitwy morskiej w pobli¿u Lepanto,
le¿¹cego nad zatok¹ Korynck¹. O wiele s³absza flota chrzeœcijañska po czterech godzinach walki pokona³a potê¿n¹ flotê tureck¹.
Na pami¹tkê zwyciêstwa papie¿ ustanowi³ œwiêto Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej dla koœcio³ów, przy których by³y Bractwa Ró¿añcowe. W podziêkowaniu za drugie zwyciêstwo nad Turkami
pod Belgradem w 1716 r. papie¿ Klemens XI pozwoli³ obchodziæ
je we wszystkich koœcio³ach œwiata. Z kolei papie¿ Leon XIII w
1883 r. w³¹czy³ do Litanii Loretañskiej wezwanie: „Królowo
Ró¿añca Œwiêtego, módl siê za nami”, a dwa lata póŸniej poleci³
odmawiaæ modlitwê ró¿añcow¹ przez ca³y miesi¹c paŸdziernik.
Matka Bo¿a w swych objawieniach pokazywa³a siê z ró¿añcem
w rêku i prosi³a, by odmawiaæ tê modlitwê. Tak by³o w Lourdes
(1858), Fatimie (1917), Beauraing (1932) i Banneux (1933). W
Polsce nabo¿eñstwo ró¿añcowe wprowadzili dominikanie w XIII w.
***
16 listopada Diecezja Bia³ostocka obchodzi uroczystoœæ Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej zwanej Matk¹ Mi³osierdzia. Jej cudowny
wizerunek jest w Wilnie, a w Bia³ymstoku znajduje siê jego kopia.
Sanktuarium Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Wilnie ma d³ug¹
historiê, siêgaj¹c¹ króla Aleksandra Jagielloñczyka. Kaza³ on
otoczyæ Wilno nowymi murami. Po ukoñczeniu budowy rajcowie
miejscy na ka¿dej bramie umieœcili obraz jakiegoœ œwiêtego.
Na bramie miednickiej, któr¹ póŸniej nazwano Ostr¹ Bram¹,
umieszczono obraz Matki Bo¿ej. W jêzyku litewskim Ostra
Brama brzmi: „Ausros Vartai", co znaczy Brama Zaranna.
Na skutek warunków atmosferycznych obraz uleg³ zniszczeniu.
Nie wiemy, kiedy powieszono nowy obraz Matki Bo¿ej, zwanej
póŸniej Matk¹ Mi³osierdzia. W 1626 r., tu¿ przy Ostrej Bramie
za³o¿yli klasztor Karmelici. Zarz¹d miejski w 1668 r. przekaza³ im
opiekê nad Obrazem, przed którym ju¿ wtedy ¿arliwie siê modlono.
W 1671 r. wybudowano kaplicê nad bram¹ i tam umieszczono
Obraz. Przy œpiewie Litanii do Najœwiêtszej Maryi Panny, z
udzia³em biskupa Aleksandra Sapiehy i dostojników Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego, przeniesiono Obraz do kaplicy. Od tego
dnia zaczêto œpiewaæ Litaniê ka¿dego dnia.

Pewien m³ody cz³owiek mia³ zwyczaj zrywania codziennie
œwie¿ych kwiatów i wicia z nich wieñców dla Najœwiêtszej Panny.
Gdy wst¹pi³ do klasztoru, dowiedzia³ siê, ¿e zakonnikom nie wolno
mieæ kwiatów w celach. Zasmuci³ siê wiêc, ¿e nie bêdzie móg³
sk³adaæ ich Maryi. Prze³o¿ony, któremu to wyzna³, powiedzia³ mu:
- Ofiarowywaæ kwiaty Maryi, to w³aœnie - zawód zakonnika;
tylko w miejsce zwyk³ych kwiatów mo¿esz Jej ofiarowaæ jeszcze
piêkniejsze, które wyrosn¹ z twoich ust. Oto ich nasiona. I da³ mu
150 paciorków ró¿añca, dodaj¹c: - Te kwiaty to modlitwy, które
wyrastaj¹ z ka¿dego ziarna, nieporównan¹ woñ nadaj¹ im tajemnice, o których rozmyœla siê przy dziesiêciu Zdrowaœ Maryjo,
ca³y ró¿aniec zaœ to wieniec ró¿, który siê ofiarowuje Maryi.
Pos³uszny nowicjusz gorliwie odmawia³ ró¿aniec. Ka¿dego dnia
ofiarowywa³ Matce Bo¿ej przynajmniej jeden wieniec. Pewnego
dnia, wys³any w podró¿, spotka³ mnicha, który tak interesuj¹co
mówi³ o teologii, ¿e zas³uchawszy siê w wyk³ad, nie odmówi³ ani
jednego ró¿añca. Gdy zapad³ wieczór, rzek³ do swego towarzysza:
- Odmówmy ró¿aniec! Pierwszy raz nie mia³em na niego czasu.
- Dobrze, nie mo¿esz przecie¿ nie dotrzymaæ swej obietnicy.
Szli przez ciemny las, odmawiaj¹c pobo¿nie ró¿aniec. W lesie
zbójcy czatowali by ich obrabowaæ i zamordowaæ. Wiedzieli, ¿e
zakonnicy wracaj¹ do klasztoru z kwesty z obfitymi ofiarami. Ale
sta³ siê cud. Zbójcy zobaczyli, jak z ust mnichów wypadaj¹ piêkne
ró¿e o niezrównanej bieli. Te kwiaty nie dotyka³y nawet ziemi, bo
natychmiast dwaj anio³owie podnosili je i nawlekali na z³ot¹ niæ.
Zbójcy, ujrzeli zasiadaj¹c¹ na ob³okach Królow¹; a anio³owie
przynosili Jej wieñce z ró¿, które pada³y z ust mnichów.
Widzenie znik³o, kiedy mnisi skoñczyli pierwsz¹ czêœæ ró¿añca.
Lecz jeden z nich rzeki do swego towarzysza: - A mo¿e zmówimy drugi ró¿aniec w intencji nawrócenia grzeszników?
Widzenie pojawi³o siê znów, ale tym razem z ust zakonników
wypada³y czerwone ró¿e i anio³owie zbierali je z radoœci¹ dla
piêknej Królowej unosz¹cej siê ponad g³owami wêdrowców.
Zbójcy jak urzeczeni pod¹¿ali za nimi. Po skoñczeniu ró¿añca
anio³owie znów zanieœli wieniec swej Królowej. Widzenie znik³o,
a zbójcy zbli¿yli siê do mnichów przera¿onych ich obecnoœci¹.
- Nie bójcie siê - rzek³ jeden z nich - widzieliœmy wszystko.
- Co widzieliœcie? Zbójcy wyznali swe zamiary oraz ¿e widzieli
bia³e i czerwone ró¿e, zbierane przez anio³ów i sk³adane u stóp
Bogarodzicy. Zakonnicy gor¹c¹ modlitw¹ podziêkowali Bogu za
ocalenie. Zbrodniarzom zaœ wyt³umaczyli znaczenie Ró¿añca œw.
przysiêgli, ¿e zmieni¹ tryb ¿ycia i tego
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny Zbójcy
dotrzymali. Na podst. Ró¿añca nr 10 2006
W uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych Koœció³ oddaje czeœæ
Œwiêtych odprawiano Msze œw., zanoszono mod³y i sk³adano ofiary
wszystkim znanym i nieznanym œwiêtym.
W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa wielk¹ czci¹ otaczano za zmar³ych. W XIII w. œwiêtowanie Dnia Zadusznego sta³o siê
mêczenników. Okolicznoœci ich œmierci starannie spisywano powszechnym zwyczajem Koœcio³a zachodniego, a w XIV w.
w tzw. „Aktach mêczeñstwa”. Poniewa¿ bezimiennych mêczen- wprowadzono je do liturgii rzymskiej. W 1915 r. Benedykt XV
ników by³o bardzo wielu, w IV w. na Wschodzie (w Antiochii) zezwoli³ kap³anom na odprawianie w tym dniu trzech Mszy œw.
ustalono wspólny dzieñ, w którym ich wspominano - pierwsz¹
niedzielê po Zes³aniu Ducha Œwiêtego (nazywano j¹ niedziel¹
narodzin œwiêtych dla nieba). Na Zachodzie zbiorowy kult œwiêtych
rozpocz¹³ papie¿ Bonifacy IV, zamieniaj¹c Panteon (staro¿ytn¹
œwi¹tyniê rzymsk¹, poœwiêcon¹ wszystkim bóstwom) na koœció³
Matki Bo¿ej i Wszystkich Mêczenników (13 maja 609 r.).
Dzieñ Wszystkich Œwiêtych obchodzony 1 listopada ustanowi³
Papie¿ Grzegorz IV (827-844). W dzieñ Wszystkich Œwiêtych
odbywa siê procesja na cmentarz, w czasie której modlimy siê
te¿ za tych naszych bliskich, którzy ju¿ odeszli.
Dzieñ Zaduszny - wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych,
obchodzony jest 2 listopada. Poœwiêcony jest szczególnie tym
zmar³ym, którzy s¹ w czyœæcu (oni szczególnie oczekuj¹ naszej
modlitwy), jak i tym, którzy ju¿ ciesz¹ siê ogl¹daniem Boga. Ich
pamiêæ czcimy udzia³em we Mszy œw., modlitw¹, nawiedzeniem
w ich intencji cmentarza, przystrojeniem grobu, zapaleniem zniczy.
Dzieñ Zaduszny zapocz¹tkowa³ œw. Odilon (994-1048), czwarty
z kolei opat benedyktyñskiego klasztoru w Cluny we Francji.
Nakaza³ on,”aby w dzieñ po uroczystoœci ku czci Wszystkich
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Wojujący sekularyzm jako znak czasu i wyzwanie wobec chrystianizmu
Bp Stanis³aw Wielgus (ci¹g dalszy)
„intelektualnych elit”. Tymczasem Chrystus mówi wyraŸnie:
14. Reforma Kościoła nie oznacza odrzucenia czy zmiany Je¿eli œwiat was nienawidzi, wiedzcie, ¿e Mnie pierwej znienawifundamentalnych prawd wiary i zasad moralnych dzi³. Gdybyœcie byli ze œwiata, œwiat by was kocha³ jako swoj¹
Sta³e reformowanie siê Koœcio³a nie oznacza zmiany tego, co w³asnoœæ (J 15, 18-19). Kto zna dobrze historiê Koœcio³a, wie,
jest w nim niezmienne; zmiany prawd wiary Chrystusowej oraz ¿e skutecznie i w duchu ewangelicznym reformowali go nie ci,
zbudowanej na Ewangelii i Dekalogu chrzeœcijañskiej moralnoœci. którzy kierowali siê pych¹ i pró¿noœci¹, ale ci, którzy czynili to
W takim sensie Koœció³ jest niezmienny. W takim sensie jawi siê w duchu najg³êbszej pokory i wiernoœci Chrystusowi. Nie siej¹cy
jako potê¿na, niewzruszona, nieulegaj¹ca ¿adnej korozji ska³a zamêt waldensi, albigensi i tp., ale œw. Franciszek i œw. Dominik;
poœrodku oceanu historycznych zmian. Crux stat dum volvitur orbis nie twórcy roz³amu szesnastowiecznego, ale œw. Ignacy Loyola,
- krzy¿ stoi, choæ œwiat siê ustawicznie zmienia, g³osi jeden z œw. Franciszek Salezy i liczni inni œwiêci.
tekstów liturgicznych. Tak jest od dwóch tysiêcy lat. I tak pozostanie. 16. Miejsce Kościoła jest przy krzyżu.
Co i raz pojawiali siê w historii tzw. reformatorzy Koœcio³a,
A Koœció³ niezmiennie trwa przy krzy¿u. Trwa przy g³êboko
którzy chcieli naruszyæ to nienaruszalne j¹dro chrystianizmu. Ich realistycznej, odrzucaj¹cej jak¹kolwiek utopiê raju na ziemi,
dzia³ania przynosi³y, niestety, roz³amy i tak wiele nieszczêœcia. wizji rzeczywistoœci. Nie obiecuje raju na ziemi, poniewa¿ w
W naszych czasach mamy tak¿e mnóstwo takich reformatorów jego realizacji zawsze przeszkodzi cierpienie, choroba, staroœæ i
ustawicznie domagaj¹cych siê od Koœcio³a najrozmaitszych zmian, œmieræ. Spo³eczeñstwa zabawy nie chc¹ myœleæ o œmierci. Ona
a zw³aszcza: odejœcia od ochrony niewinnego ¿ycia ludzkiego, jest „niepoprawna politycznie”. Dlatego taki rwetes si³ i mediów
wyprowadzenia seksu ze sfery moralnoœci, zniesienia sakramen- sekularnych i takie pretensje - nawet do Pana Boga, o którym sobie
talnej spowiedzi, odrzucenia prawdy wiary o istnieniu piek³a, wówczas przypominaj¹ - ¿e dosz³o do tragedii, w której znienacka
ustanowienia kap³añstwa kobiet, wprowadzenia tzw. „ma³¿eñstw” zginêli ludzie. Koœció³ ci¹gle powtarza, ¿e my, ludzie, jesteœmy
homoseksualnych... A Stolica Apostolska odpowiada niezmiennie: wêdrowcami, ¿e nasza egzystencja jest niewiarygodnie krucha i
Non possumus. Tak odpowiada, mimo nieustannej krytyki si³ nietrwa³a, ¿e w ka¿dej chwili mo¿emy stan¹æ przed Bo¿ym s¹dem.
sekularyzmu. Nie mo¿emy zmieniaæ tego, co ustanowi³ Bóg, mówi¹ I nic tu nie pomo¿e sekularna filozofia. Niewiele te¿ mo¿e pomóc
papie¿e, bo to przekracza ludzkie kompetencje. Koœció³ nie mo¿e najnowoczeœniejsza nawet nauka i technologia. Koœció³ od
dopasowywaæ siê do wspó³czesnego ducha czasu, nastawionego dwóch tysiêcy lat uczy, ¿e nasze ludzkie istnienie to istnienie
na „raj na ziemi” w spo³eczeñstwie ustawicznej zabawy.
w kierunku œmierci, która jest bram¹ do wiecznego ¿ycia. I nic
15. Kościół odrzuca pokusę przypodobania się duchowi wojującego sekularyzmu
tego nie zmieni.
Ma racjê amerykañski socjolog Berger, który stwierdza, ¿e ten,
Stoj¹c wiernie przy krzy¿u, rozumiej¹c wszystkie lêki, tragedie
kto poœlubia ducha czasu, szybko wdowieje. Ile¿ to duchów czasu i pragnienia cz³owieka, uniwersalnie otwarty na ka¿d¹ rasê, kulturê
by³o w historii Koœcio³a. Przeminê³y jak poranna mg³a, a Koœció³ i narodowoœæ, Koœció³ potrafi³ w minionych dwóch tysi¹cleciach
katolicki trwa i ogarnia swoim zasiêgiem ca³y œwiat. Trwa dziêki wejœæ w ¿ycie wszystkich narodów, b³ogos³awi¹c ich wszechstronniezmiennej wiernoœci krzy¿owi i nauce Chrystusowej. Z pokus¹ ny dorobek kulturowy, pomagaj¹c im w przezwyciê¿aniu z³a i
pójœcia za duchem czasu spotka³ siê ju¿ Chrystus podczas s³yn- prowadz¹c je do zbawienia. W Koœciele katolickim nie ma seknego kuszenia przez diab³a. W odpowiedzi na diabelskie pokusy ciarskiej koncentracji wy³¹cznie na swoich tylko wyznawcach.
powiedzia³: IdŸ precz szatanie. Chrystus stan¹³ te¿ wobec pokusy On wie, ¿e jest skierowany do ca³ej ludzkoœci i ¿e jest zobowi¹zany
ratowania swojej popularnoœci zagro¿onej wœród ludu. By³o to do troski o ka¿dego cz³owieka, zw³aszcza cierpi¹cego, samotnego,
wtedy, gdy po cudownym rozmno¿eniu chleba i ryb zapowiedzia³ przeœladowanego, biednego, g³oduj¹cego, gdy¿ ma œwiadomoœæ,
Eucharystiê; gdy powiedzia³, ¿e ka¿dy, kto chce ¿yæ wiecznie, musi ¿e w ka¿dym potrzebuj¹cym jest Chrystus, który czeka na nasze
po¿ywaæ Jego Cia³o i piæ Jego Krew. Kiedy zgorszone tymi s³o- mi³osierdzie; i który z tego mi³osierdzia bêdzie nas kiedyœ s¹dzi³.
wami tysiêczne t³umy, gotowe notabene przed 17. Ekumeniczne otwarcie nie oznacza fałszywego pluralizmu religijnego
chwil¹ og³osiæ Go królem, zaczê³y od Niego odchodziæ, wzruTo otwarcie Koœcio³a na wszystkie kultury, rasy i narody nie
szaj¹c pogardliwie ramionami i mówi¹c: Có¿ On wygaduje? oznacza fa³szywego pluralizmu religijnego, który stawia znak
I gdy nawet na twarzach Aposto³ów da³o siê zauwa¿yæ zw¹tpienie. równania miêdzy wszystkimi religiami, który Chrystusa stawia
Wówczas Chrystus bynajmniej nie odwo³ywa³ swoich s³ów, nie na równi z Budd¹, Mahometem i innymi twórcami religijnymi,
zmienia³ ich sensu; nie bieg³ za odchodz¹cymi wo³aj¹c -zaczekajcie, który zatraci³ rozró¿nienie miêdzy prawd¹ i nieprawd¹. Koœció³
bo Mnie Ÿle zrozumieliœcie! Chrystus wiedzia³, ¿e Go dobrze chce s³u¿yæ ka¿demu cz³owiekowi, bez wzglêdu na jego przekozrozumieli i czeka³ na ich szczery, jednoznaczny akt wiary. Co nania, ale nigdy siê nie mo¿e zgodziæ na rezygnacjê z prawdy.
wiêcej, gotów by³ ze wszystkich zrezygnowaæ, jeœli Mu nie uwierz¹. Zawsze bêdzie g³osi³, ¿e Chrystus by³ jedynym Zbawicielem,
Gotów by³ nawet zrezygnowaæ z Aposto³ów. Dlatego zwróci³ siê jedyn¹ Bram¹ prowadz¹c¹ do zbawienia, Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.
do nich ze s³ynnymi s³owami: Có¿ to, i wy chcecie odejœæ?
Koœció³ idzie z mi³oœci¹, z pomoc¹, na jak¹ go staæ, z nauk¹
Ta sytuacja powtarza siê ustawicznie w dziejach Koœcio³a. i cywilizacj¹ do wszystkich potrzebuj¹cych tego ludów. Nie chce
Co i raz jest on kuszony przez tzw. reformatorów - politycznych, ich zniewalaæ i przymuszaæ do chrzeœcijañstwa, bo Ewangelia
medialnych i in., rzekomo bardzo zatroskanych o Koœció³, choæ jest propozycj¹, a nie nakazem. Chce po prostu z biednymi, samotnic albo niewiele z nim maj¹cych wspólnego, którzy, powo³uj¹c nymi, cierpi¹cymi i zniewolonymi dzieliæ ich los. Nie rezygnuje
siê na postêp, demokracjê, tolerancjê itp. stosowane przez siebie jednak nigdy z przekazywania im prawdy o Chrystusie-Zbawicielu,
z predylekcj¹ pojêcia-wytrychy, wzywaj¹ go, aby zrezygnowa³ z o chrzeœcijañstwie jako religii mi³oœci, o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek
niewygodnych dla cz³owieka, ¿yj¹cego ideologi¹ paradise now ma duszê nieœmierteln¹, ¿e ka¿dy stanie przed Bo¿ym s¹dem i
- raj tu i teraz, prawd wiary i zasad moralnoœci chrzeœcijañskiej. ¿e dla ka¿dego Bóg pragnie wiecznego szczêœcia. Koœció³ sw¹
Smutne jest to, ¿e sekularne si³y, i ich media, dla uwiarygodnienia pracê misyjn¹ chce realizowaæ nie tyle przez kazania, wyk³ady,
swoich, stawianych Koœcio³owi, zarzutów i pokus wykorzystuj¹ konferencje, choæ nauczanie jest bardzo wa¿ne - co przez dzie³a i
w niektórych krajach pewnych duchownych, wybranych i wszech- œwiadectwo mi³oœci. Dziêki heroicznej mi³oœci bliŸniego Koœció³
stronnie przez siebie promowanych jako moralne i intelektualne rozwin¹³ siê, mimo okrutnych przeœladowañ, w pierwszych wiekach.
autorytety, po to, by oskar¿ali go o fundamentalizm, ciemnotê, Pisze o tym w swojej encyklice Deus caritas est Ojciec Œwiêty
zaœciankowoœæ, brak otwarcia na œwiat itp. Od lat w Niemczech Benedykt XVI. Wspomina postaæ cesarza Juliana Apostaty (+363),
tak¹ rolê pe³nili np. Hans Kling i Eugen Drewemmann. Polskie który jako piêcioletnie dziecko prze¿y³ œmieræ swojej rodziny z r¹k
liberalne si³y i ich media uzyskuj¹ te¿ niekiedy wydatn¹ pomoc imperatora Konstancjusza uwa¿aj¹cego siê za chrzeœcijanina. To
od niektórych duchownych, pragn¹cych, jak to czytamy w sprawi³o, ¿e Julian sta³ siê poganinem. Gdy zosta³ cesarzem, zacz¹³
Ewangelii œw. Jana, by ich œwiat kocha³ i by ich zaliczy³ do swoich okrutne przeœladowania chrzeœcijan, a nawet zdecydowa³ siê
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przywróciæ pogañstwo jako religiê obowi¹zuj¹c¹ wszystkich miesz- W sytuacji spo³eczeñstw europejskich, zachodnich zw³aszcza, ale
kañców Cesarstwa Rzymskiego. Jedyne, co podoba³o mu siê w i naszego, nale¿y jasno wskazywaæ na wystêpuj¹ce w nich formy
chrzeœcijañstwie, to dzia³alnoœæ charytatywna Koœcio³a. Twierdzi³: z³a, które wywo³uje i powoduje ideologia wojuj¹cego sekularyzGalilejczycy przez dzia³alnoœæ opiekuñcz¹ nad potrzebuj¹cymi - mu, nie odstêpuj¹c jednak nigdy od pe³nej akceptacji dla systechrzeœcijanami i niechrzeœcijanami - opanowali œwiat. Poganie mu demokratycznego oraz dla zasad wolnoœci obywatelskiej.
powinni ich w tym naœladowaæ, wtedy zwyciê¿¹. 4) Być w centrum życia i nie pozwolić wypchnąć się z życia publicznego
Adaptuj¹c sw¹ misjê do kultur ró¿nych narodów, wchodz¹c w
Koœció³ wspó³czesny nie mo¿e akceptowaæ sekularnego, czêsto
ich ¿ycie, Koœció³ nie mo¿e zapominaæ o otaczaniu opiek¹ ludzi antychrzeœcijañskiego ducha czasu. Co wiêcej, zobowi¹zany jest
biednych, chorych, przeœladowanych, bezrobotnych i samotnych. siê mu przeciwstawiaæ. Nie oznacza to jednak, ¿e ma ¿yæ poza
Nie mo¿e jednak ograniczaæ swych dzia³añ do sfery horyzontalnej wspó³czesnym spo³eczeñstwem i koncentrowaæ siê na swoich
i dostosowywaæ siê do sekularnego, utylitarnego myœlenia rz¹dz¹- tylko zadaniach religijnych. Jego rol¹ jest bowiem okazywanie
cych pañstwami, widz¹cych tylko doczesny wymiar losu ludzi solidarnoœci z wszystkimi ludŸmi, którzy potrzebuj¹ pomocy, bez
potrzebuj¹cych pomocy, bo sta³by siê tylko jedn¹ z wielu instytucji wzglêdu na ich przekonania - religijne czy niereligijne.
spo³ecznych, nastawionych wy³¹cznie na cele doczesne, i zatraci³by
Koœció³ winien wnikaæ w los wspó³czesnego cz³owieka, w jego
sens swojej zasadniczej misji, któr¹ jest nawracanie ludzkich serc problemy, nêdze i potrzeby. Winien byæ zawsze najbli¿ej ludzi
do Boga i prowadzenie narodów do zbawienia wiecznego.
potrzebuj¹cych. Inaczej nie przetrwa we wspó³czesnym œwiecie,
18. Zadania Kościoła oraz metodologia działania
I nie chodzi tu tylko o jego obecnoœæ wœród ludzi cierpi¹cych nêdzê
Wojuj¹cy sekularyzm, tolerancja w odniesieniu do ewidentnego materialn¹, lecz tak¿e o ludzi cierpi¹cych nêdzê moraln¹, prze¿yz³a, permisywizm, fa³szywy pluralizm religijny, relatywizm, waj¹cych kryzysy ma³¿eñskie i rodzinne, opanowanych przez
hedonistyczny konsumeryzm i inne wspó³czesne znaki czasu, chciwoœæ, pychê, nienawiœæ, pozbawionych sensu ¿ycia. Chodzi o
sk³aniaj¹ Koœció³ do szczególnie g³êbokiej refleksji na temat jego obecnoœæ Koœcio³a wœród ludzi, którzy zach³ysnêli siê wolnoœci¹
zadañ teraz i na przysz³oœæ. Nie mo¿e on daæ siê po prostu ponieœæ od wszelkich zasad moralnych i stali siê niewolnikami na³ogów,
dynamicznym si³om wspó³czesnych sekulamych spo³eczeñstw. kultu pieni¹dza i innych zniewoleñ. Koœció³ zobowi¹zany jest do
Musi oczywiœcie budziæ w sobie nadzwyczajn¹, wewnêtrzn¹ si³ê wystêpowania w obronie sprawiedliwoœci spo³ecznej, w obronie
do dialogu z ideologi¹ antychrzeœcijañskiego sekularyzmu, ale bezrobotnych, krzywdzonych przez skorumpowane lub nieujednoczeœnie energiê do zdecydowanego oporu przeciw temu, dolne wymiary sprawiedliwoœci i przez ¿ar³oczny kapitalizm.
Jan Pawe³ II z gorycz¹ stwierdza³, ¿e ludzie milionami poszli
co z³e i fa³szywe. Autentyczny dialog nie polega na prowadzeniu
rozmowy dla samej rozmowy. Powinno nim byæ uczciwe, racjo- za bezbo¿nymi ideologiami dlatego, bo przyrzeka³y, ¿e ustanowi¹
nalne, pozbawione emocji, szanuj¹ce godnoœæ kontrpartnera starcie sprawiedliwoœæ spo³eczn¹; ¿e broniæ bêd¹ biednych i wyzyskisiê argumentów i postaw dwóch jasno sprecyzowanych stanowisk, wanych; ¿e zrealizuj¹ to, czego nie dokonali chrzeœcijanie, którzy
we wspólnej, wa¿nej dla obydwu stron, chocia¿ inaczej przez nie bêd¹c przy w³adzy zdradzili podstawowy obowi¹zek chrzeœciwidzianej i ocenianej sprawie. Tylko tak pojêty dialog ma sens. janina - obowi¹zek troski o potrzebuj¹cego bliŸniego; którzy
W podejmowanych przez Koœció³ dzia³aniach, wa¿nych dla tolerowali straszliwy wyzysk, zniewolenie, a nawet niewolnictwo
rozwi¹zania wspó³czesnych problemów i realizacji fundamental- biednego cz³owieka, bêd¹cego przecie¿ ich bratem.
W ostatnich dziesiêcioleciach Koœció³ w krajach zachodnich
nych zadañ, nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹c¹ metodologiê:
1) Rozeznać wszechstronnie sytuację.
zosta³ przyparty do muru i zmuszony do ustawicznej obrony. Stale
Nale¿y rozpoznaæ konkretn¹, historyczno-spo³eczn¹ sytuacjê, znajduje siê w pozycji atakowanego, oskar¿anego i przes³uchiw jakiej ¿yje wspó³czesny Koœció³, wykorzystuj¹c do tego celu wanego. Jak wzywa³ Benedykt XVI, my chrzeœcijanie musimy
profesjonaln¹ pomoc nauk socjologicznych, pedagogicznych, znaleŸæ w sobie odwagê nie tylko do obrony wiary, lecz tak¿e
filozoficznych i in. Nale¿y zapoznaæ siê z sytuacj¹ ¿yciow¹ ludzi do konsekwentnej i sta³ej ofensywy ewangelizacyjnej œwiata.
wœród których Koœció³ dzia³a, z ich problemami i troskami; z ich Ofensywny nie oznacza bynajmniej agresywny. Ewangelizacja
percepcj¹ œwiata i hierarchi¹ wartoœci, z u¿ywanym jêzykiem nie stanowi bowiem zagro¿enia dla nikogo, nawet dla najwiêoraz z ich potrzebami - zarówno materialnymi jak i duchowymi. kszych nieprzyjació³ chrzeœcijañstwa. Niesie ze sob¹ wy³¹cznie
2) Akceptując pluralizm światopoglądowy, świadczyć mężnie o Chrystusie
dobro, ¿yczliwoœæ, solidarnoœæ z
Nale¿y zaakceptowaæ fakt istnienia wspó³czesnego niejedno- cierpi¹cymi i zbawienie. Dlatego ka¿dy chrzeœcijanin winien siê
rodnego spo³eczeñstwa, w którym ¿yj¹ ludzie ró¿ni rasowo, w ni¹ w³¹czyæ z ca³¹ energi¹, ze wszystkimi talentami i mo¿liwoœkulturowo i religijnie; prezentuj¹cy przy tym ró¿ne przekonania ciami. Nie wolno, gdy toczy siê walka o zbawienie dusz ludzkich
polityczne, spo³eczne i œwiatopogl¹dowe. Jednoczeœnie wierni i o moralnie lepszy œwiat, staæ z boku i przygl¹daæ siê tylko, jak
Koœcio³a katolickiego winni mieæ odwagê mê¿nego wyznawania inni siê poœwiêcaj¹. Wszyscy jesteœmy wezwani do tej misji. To
i bronienia, te¿ publicznie, swoich przekonañ religijnych i œwiatopo- zadanie dla ka¿dej i ka¿dego z nas. Na miarê naszych si³, naszej
gl¹dowych; nie tylko s³owem, ale przede wszystkim przyk³adem pozycji spo³ecznej, naszego wykszta³cenia i naszych mo¿liwoœci.
osobistego chrzeœcijañskiego ¿ycia. W minionych tysi¹cleciach Jeœli zdrowie i inne okolicznoœci nie pozwalaj¹, w ewangelizacjê
wielk¹ pozytywn¹ rolê w ewangelizacji œwiata realizowanej przez otaczaj¹cego nas œwiata winniœmy siê w³¹czyæ przynajmniej - i a¿
Koœció³, odgrywa³a osobista œwiêtoœæ jego wyznawców, a tak¿e - z gor¹c¹, nieustaj¹c¹ modlitw¹, która jest potê¿n¹ moc¹, zdoln¹
ich wielka zawodowa kompetencja w ówczesnej nauce i kulturze. zmieniaæ nawet najbardziej zatwardzia³e ludzkie serca i ca³y
Wspó³czesny ewangelizator œwiata musi te¿ spe³niaæ te warunki. œwiat. Nadesz³y czasy, kiedy nie wolno byæ chrzeœcijaninem
Musi dobrze rozumieæ jêzyk swoich bliŸnich i przemawiaæ do ma³odusznym, leniwym, wygodnym, obserwuj¹cym œwiat z pogonich jêzykiem, który oni bêd¹ w stanie dobrze rozumieæ. Jest to dn¹ ironi¹ i zrzucaj¹cym ciê¿ar walki o lepszy œwiat na bliŸnich.
niezwykle wa¿ne w ewangelizowaniu wspó³czesnych 5) Ewangelizować świadectwem własnego, wiernego Chrystusowi życia
Papie¿ Pawe³ VI powiedzia³ kiedyœ, ¿e wspó³czesny œwiat
ludzi, ¿yj¹cych w cywilizacji obrazkowej, karmionych prawie
wy³¹cznie treœciami telewizyjnymi, odpowiednio - i bynajmniej potrzebuje przede wszystkim œwiadków wiary, a nauczycieli wiary
nie w celu ewangelizowania œwiata - przygotowywanymi przez tylko wtedy kiedy s¹ jej œwiadkami. Bez osobistego œwiadczenia
redakcje potê¿nych telewizji, wytwórni filmowych z Hollywood w³asnym codziennym ¿yciem o Chrystusie, nikogo do Niego nie
zbli¿ymy ani nie nawrócimy. Najwiêkszymi wrogami wiary
na czele i tym podobnych instytucji.
3) Podjąć ewangeliczną ofensywę.
Chrystusowej s¹ sami chrzeœcijanie, jeœli ich postêpowanie œwiadczy
Nale¿y opracowaæ strategiê duchowej, ewangelicznej ofensywy, o tym, ¿e nic sobie z niej nie robi¹; jeœli ¿yj¹ tak, jakby Bóg nie
któr¹ nale¿y realizowaæ odwa¿nie, zawsze z mi³oœci¹, z nieustaj¹c¹ istnia³, jakby nie zostawi³ im Dekalogu i Ewangelii. Œwiadczyæ
modlitw¹, a tak¿e z wielk¹ konsekwencj¹, nie za³amuj¹c siê przy o Chrystusie swoim ¿yciem oznacza wype³niaæ wolê Bo¿¹ dla
tym w obliczu zagro¿eñ, przeciwieñstw i piêtrz¹cych siê problemów. ka¿dego z nas przeznaczon¹, a zawart¹ w przykazaniach Bo¿ych
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i koœcielnych, a tak¿e w naszych obowi¹zkach stanu i zawodu.
Na tym polega œwiêtoœæ ¿ycia chrzeœcijañskiego. Bardzo mocno
podkreœla to Benedykt XVI w swej encyklice Deus caritas est.
Wspó³czesny Koœció³, ¿yj¹cy w zachodnich - pluralistycznych i
demokratycznych - spo³eczeñstwach, w których w³adzê sprawuj¹
ludzie nie¿yczliwi, a nawet wrodzy chrzeœcijañstwu, nie powinien
ani tkwiæ w swoistym letargu, biernie przyjmuj¹c dokonywany
na jego oczach demonta¿ chrystianizmu, ani te¿ ograniczaæ siê
do lamentu, krytyki i skarg na przeœladowania i ograniczenia w
¿yciu publicznym. Koœció³ ¿yj¹cy w tych krajach powinien siê
w³¹czaæ aktywnie w ¿ycie publiczne, odpowiadaj¹c na ka¿d¹
propozycjê z³ego, godz¹cego w ¿ycie chrzeœcijañskie prawa w³asn¹ alternatywn¹, zgodn¹ z Ewangeli¹ i kultur¹ chrzeœcijañsk¹
propozycj¹ rozwi¹zañ w ¿yciu spo³ecznym, politycznym, ekonomicznym, medialnym i edukacyjnym. Nale¿y oczywiœcie liczyæ
siê z tym, ¿e ka¿de takie wyst¹pienie w obronie chrzeœcijañskiego
¿ycia narodu wywo³a gwa³towny i niewybredny atak ateistycznego,
wojuj¹cego sekularyzmu. Trzeba to przyj¹æ i przetrwaæ. Sta firmus
ut incus, quae percultur - B¹dŸ odporny jak kowad³o uderzane
m³otem, pisa³ przed mêczeñsk¹ œmierci¹ œw. Ignacy Antiocheñski
do swego ucznia Diogneta, równie¿ przeœladowanego. Jego s³owa
mimo up³ywu prawie dwóch tysiêcy lat pozostaj¹ aktualne dla
ka¿dego z nas, dla ka¿dego, kto jest atakowany, wyszydzany,
przeœladowany i wyzywany z powodu swojej mocnej wiary w
Chrystusa. W niektórych krajach Koœció³ by³ w ostatnich dziesi¹tkach lat zbyt lêkliwy i zbyt wygodny. Chcia³ mieæ œwiêty spokój.
Straci³ ¿ywy kontakt z wiernymi, którzy ugrzêŸli w dobrobycie.
Bez wiêkszych oporów przyjmowa³ godz¹ce w wiarê i moralnoœæ
chrzeœcijañsk¹ ustawy prawne. Benedykt XVI wzywa dziœ te
Koœcio³y, by oderwa³y siê od murów, do których zosta³y przyparte.
Niech odrodz¹ w sobie ¿yw¹ wiarê w Zmartwychwsta³ego Chrystusa, tak¹ wiarê, która zdolna jest przenosiæ góry. Niech ¿yj¹
Chrystusem. Niech siê do Niego publicznie przyznaj¹. Niech
naœladuj¹ Chrystusa: ubogiego, pokornego, cierpi¹cego, kochaj¹cego ludzi, nawracaj¹cego ich i prowadz¹cego do zbawienia.
6) Odrzucić triumfalizm i bezduszne skostnienie
Wielkim niebezpieczeñstwem dla Koœcio³a by³, a zdarza siê i teraz
triumfalizm, samozadowolenie, lenistwo w ci¹g³ej, koniecznej dla
ka¿dego chrzeœcijanina - duchownego i œwieckiego - pracy nad sob¹,
oraz skostnia³oœæ duszpasterstwa realizowanego tak, jak przed
dziesi¹tkami lat, bez troski o jêzyk przepowiadania Ewangelii i
bez troski o udzia³ w ¿yciu parafialnym ruchów, stowarzyszeñ i
organizacji skupiaj¹cych laikat katolicki. Nie wystarczy budowanie Koœcio³a materialnego. W trudzie i znoju trzeba budowaæ
przede wszystkim Koœció³ duchowy, a czyniæ to nale¿y z mi³oœci¹,
¿yczliwoœci¹, dobroci¹ i pokor¹. Wspó³czesny kap³an winien siê
oderwaæ od skostnia³oœci, do których przywyk³. Winien ¿yæ wiar¹.
Winien ci¹gle rozwijaæ siê intelektualnie, by sprostaæ - rozumem
i s³owem - wspó³czesnemu wykszta³conemu cz³owiekowi. Winien
byæ te¿ cz³owiekiem g³êbokiej modlitwy; nie wystarczy bowiem,
¿e ci¹gle mówi o Bogu, je¿eli z Bogiem nie rozmawia.

Nie zmarnujcie życia − Rostkowo 2006
11 tys. dzieci i m³odzie¿y, g³ównie z diecezji p³ockiej, wziê³o
udzia³ w dorocznej pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa. Ma
ona na celu spopularyzowanie postaci urodzonego w Rostkowie
œw. Stanis³awa Kostki. Odby³a siê pod has³em “B¹dŸcie œwiêtymi
trzeciego tysi¹clecia”. Rozpoczê³a siê uroczyst¹ Eucharysti¹,
sprawowan¹ obok koœcio³a farnego w Przasnyszu, w którym by³
ochrzczony patron dzieci i m³odzie¿y. Mszy przewodniczy³ biskup
p³ocki Stanis³aw Wielgus. W homilii mówi³, ¿e œwiêtoœæ jest dla
ka¿dego chrzeœcijanina. “Byæ œwiêtym, to znaczy spe³niaæ dobrze
swoje ¿yciowe obowi¹zki. Œwiêtoœæ dla m³odych to bycie dobrym
synem czy córk¹, dobrym uczniem, a w przysz³oœci dobrym mê¿em
czy ¿on¹, ojcem lub matk¹”. Apelowa³ do m³odzie¿y, aby w ¿yciu
kierowa³a siê w³asnym sumieniem, a nie narzuconymi przez media
stereotypami. “Wiele mediów pokazuje ludzi zdeprawowanych,
czyni¹c ich bohaterami i wzorami do naœladowania. Chrzeœcijanin
ma naœladowaæ Chrystusa i kierowaæ siê g³osem sumienia.”
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7) Nauczyć się rozróżniać i wypędzać z życia złe duchy

Nale¿y sobie uœwiadomiæ tê prawdê, ¿e my katolicy - duchowni
i œwieccy - nie ustanawiamy Koœcio³a. On zosta³ ustanowiony
przez Chrystusa. My dzieci Bo¿e mamy obowi¹zek troszczyæ siê
o Koœció³, broniæ go i ¿yciem œwiadczyæ o jego prawdziwoœci.
¯yj¹c ¿yciem sakramentalnym, wszczepieni w Chrystusa, ³¹cz¹cy
siê z Bogiem w modlitwie, nauczmy siê rozró¿niaæ znaki czasu i
rozró¿niaæ duchy, do czego zachêca nas Pismo œw. Nauczmy siê
rozró¿niaæ duchy dobre od z³ych. W ¿yciu prywatnym, ale te¿
spo³ecznym i politycznym; w dzia³aniu potê¿nych mediów oraz
w stosowanych systemach i sposobach edukacji i wychowania
m³odych pokoleñ. Z³e demony nale¿y konsekwentnie przepêdzaæ
z ¿ycia prywatnego i publicznego. Jest ich tam pe³no: korupcja,
rozwi¹z³oœæ, nienawiœæ, zdrada, k³amstwo, zbrodnie, oszustwa itd.
Pamiêtamy opisane w Ewangeliach sceny wypêdzania przez
Chrystusa demonów z ludzi opêtanych. Jak z krzykiem, z bluŸnierstwami, z wœciektoœci¹ i przekleñstwami, na s³owo Chrystusa
opuszcza³y zniewolonych ludzi. Tam bowiem, gdzie Chrystus,
gdzie Jego S³owo, tam nie ma miejsca dla demonów, musz¹ ust¹piæ.
Demony wyrzucane przez Chrystusa krzycza³y z wœciek³oœci¹:
Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku?! Taka sytuacja siê
powtarza dziœ. Bowiem tak¿e dziœ te same demony wo³aj¹ ró¿nymi
g³osami: Czego chcesz od nas Jezusie i Jego Koœciele? Wo³aj¹ z
wœciek³oœci¹ ci, których Chrystus i Koœció³ wzywa do nawrócenia.
Nie wtr¹caj siê do naszego ¿ycia - wo³aj¹ pod adresem Koœcio³a
- tysiêczne g³osy. Nie wtr¹caj siê do naszych rozwodów, zdrad
ma³¿eñskich, aborcji, eutanazji, zboczonych zwi¹zków seksualnych,
oszustw, k³amstw. Nie wtr¹caj siê do naszych nienawiœci, zajad³ych
gniewów, pomiatania bliŸnimi, fatalnego spe³niania obowi¹zków
¿yciowych! Nie wtr¹caj siê! Krzycz¹ demony g³osem ró¿nych
mediów, partii, ugrupowañ, intelektualistów, artystów i niezliczonych prywatnych osób. I mimo tych krzyków, blu¿nierstw
oraz gróŸb, Koœció³ ma obowi¹zek g³osiæ Ewangeliê, napominaæ
grzesz¹cych, wzywaæ ludzi do wiary i do nawrócenia.
8) Ewangelia jest jak sól.
Ewangelia zbawia, uszczêœliwia i nadaje sens naszemu istnieniu.
Jest jak sól, która nadaje smak ludzkiemu ¿yciu, ale która, posypana na ranê grzechu, straszliwie piecze. Chrzeœcijañstwo jest
religi¹ mi³oœci, ale zarazem religi¹ wymagaj¹c¹, religi¹ krzy¿a,
pokuty i ofiary. Ci¹gle nak³ania chrzeœcijanina do tego, by umiera³
w nim stary, pogañski, nape³niony demonami cz³owiek, i by w jego
miejsce rodzi³ siê cz³owiek nowy, Bo¿y. Ka¿de umieranie jest
trudne. Tak¿e umieranie naszych wad i grzechów. Ale konieczne.
Bez niego nie ma chrzeœcijañstwa i zbawienia. Koœció³ jest jak
dobra matka. Z mi³oœci do swych dzieci broni je przed œmiertelnym
niebezpieczeñstwem. Czasem przestrzega, a nawet karci. Jak,
dobra matka, która nie pozwala lekkomyœlnemu dziecku dotkn¹æ
palcem p³omienia œwiecy, który je fascynuje. Dlatego Koœció³
przestrzega wiernych przed demonem wojuj¹cego sekularyzmu
i Bo¿ym S³owem pragnie go uœmierzyæ we wspó³czesnych tak
odleg³ych od Ewangelii spo³eczeñstwach.
Podczas wyznania wiary uczestnicy Mszy podnieœli w górê krzy¿e,
z wypisan¹ dewiz¹ œw. Stanis³awa Kostki: “Ad maiora natus sum”
(do wy¿szych rzeczy jestem zrodzony) a w Rostkowie przeszli przez
“bramê œw. Stanis³awa”, gdzie zostali pokropieni wod¹ œwiêcon¹.
- Chcemy, by te znaki, przypominaj¹ce podstawow¹ prawdê chrzeœcijañstwa, ¿e zbawienia dostêpujemy przez chrzest i wiernoœæ
krzy¿owi Chrystusa w codziennym ziemskim pielgrzymowaniu
- by³y czytelnym wezwaniem, by ¿yæ “ad maiora” - dla wy¿szych
rzeczy - powiedzia³ KAI wicedyrektor Wydzia³u Duszpasterskiego
ks. dr Bogus³aw Kwiatkowski. G³ówny organizator pielgrzymki
dyrektor WD ks. dr Janusz Kochañski podkreœli³, ¿e idea pielgrzymki, organizowanej od 24 lat zatacza wœród m³odych coraz szersze
krêgi. Z roku na rok jest coraz wiêcej uczestników, ju¿ nie tylko
z diecezji p³ockiej, ale i z ³om¿yñskiej, warszawskiej i warmiñskiej
- Oznacza to, ¿e œw. Stanis³aw jest nadal atrakcyjnym œwiêtym.
Z naszej parafii w pielgrzymce wziê³o udzia³ 60 m³odych.
Ich wyjazd sfinansowali parafianie sk³adaj¹c datki do puszek.
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Boża instrukcja wolności

Chrześcijanin wobec wojny

Motorem wojny czêsto jest zysk. Silniejsi zabieraj¹ s³abszym
to co ci posiadaj¹, a jeœli tego broni¹, zabijaj¹ ich. Ten mechanizm
jest wpisany w dzieje zbawienia i to nie tylko w Starym Przymierzu.
Dzieje Koœcio³a te¿ s¹ wplecione w wojny prowadzone niekiedy
w imiê Boga lub Chrystusa, kompromituj¹c tym samego Boga.
Ksiêga Apokalipsy zapowiada wojny a¿ do kresu dziejów ludzkoœci.
Chrzeœcijanin winien siê liczyæ z wojn¹, wybuchaj¹c¹ bez jego
winy i udzia³u. Ona wali siê na g³owê jako straszne nieszczêœcie
wyzwalaj¹c z ludzi heroizm i bestialstwo. Poniewa¿ niesie ze sob¹
sytuacje krañcowe i wymaga podejmowania decyzji, w których
na szalê jest rzucone ¿ycie cz³owieka i jego bliskich, jest czasem,
który rodzi bohaterów i zdrajców. Wiêkszoœæ ludzi wrzucona do
kot³a wojny cierpi i walczy o prze¿ycie. Tysi¹ce, a nawet miliony
gin¹. Bezsens wojny widaæ dopiero z perspektywy czasu, stoj¹c na
polach bitew, na cmentarzach poleg³ych, nad zbiorowymi mogi³ami.
Polacy maj¹ takie pola bitewne i cmentarze rozsiane po œwiecie.
Kiedy na lekcji przysposobienia wojskowego po raz pierwszy
uj¹³em karabin do rêki, pyta³em ojca, który bra³ udzia³ w kampanii
wrzeœniowej, jak to mo¿liwe, by wycelowaæ w cz³owieka i poci¹gn¹æ za spust. Strzelanie do tarczy daje wiele radoœci, jest
pewnego rodzaju sztuk¹, ale do cz³owieka? Odpowiedzia³: - Tak
s¹dzi³em do l wrzeœnia 1939 r. Wtedy prze¿y³em nalot na moje
koszary. Sta³em na warcie. Samolot niemiecki ostrzela³ budynki i
trafi³ w mego najlepszego przyjaciela. Gdy upad³, wyskoczy³em,
aby go podnieœæ. Z jego ust s¹czy³a siê struga krwi. Popatrzy³em
na kr¹¿¹cy samolot. Wtedy coœ we mnie pêk³o. Zrozumia³em,
¿e Niemcy zabij¹ moich rodziców, ¿onê, bliskich i to zabij¹ tu, na
naszej polskiej ziemi. By³em gotów strzelaæ do ka¿dego Niemca w
mundurze. Tak by³o, gdy razem z frontem zepchniêto nas a¿ za Bug.
W ci¹gu kilku tygodni straci³em wszystkich kolegów. Ze stu dwudziestu ocala³o nas tylko trzech. Odkry³em bezsens wojny... Po tym
powiedzia³: - Naucz siê celnie strzelaæ, w ¿yciu jest to potrzebne.
Ta rozmowa z ojcem pozwoli³a mi dostrzec mechanizm wci¹gniêcia w wojnê prawych ludzi. Obrona ¿ycia, mienia, bliskich,
Ojczyzny jest wezwaniem serca. Cz³owiek w imiê sprawiedliwoœci i mi³oœci zaczyna walczyæ o to, co dla niego najcenniejsze.
Chrystus wzywa do budowy pokoju. Ukazuje uczniom cel
trudny do osi¹gniêcia. W œwiecie, który kocha wojnê i robi na niej
wielkie interesy, trzeba budowaæ alternatywny œwiat pokoju, tak
jak buduje siê tratwê na wzburzonym morzu. Ta tratwa zbudowana
z Chrystusem jest w stanie ocaliæ jej budowniczych nawet wtedy,
gdy znajdzie siê na drodze cyklonu. To na tej tratwie pokoju ocali³

Koncert pieśni religijnej ks. Kucia
00

27 sierpnia po Mszy œw. o 16 mieliœmy
przyjemnoœæ wys³uchaæ w naszym koœciele
przepiêknego koncertu pieœni religijnej w
wykonaniu autora tych pieœni ks. kanonika
Franciszka Kucia i podziwiaæ jego g³os.
Ksi¹dz Franciszek Kuæ jest proboszczem
parafii Krzynow³oga Wielka le¿¹cej miêdzy
Przasnyszem a Chorzelami. Jest przyjacielem naszego ksiêdza proboszcza.
Ma ró¿norodne zainteresowania. Jest nieprzeciêtnie muzykalny. Jest twórc¹ wielu
pieœni religijnych, tak¿e tych anonimowych,
œpiewanych podczas pieszych pielgrzymek.
Jego pieœni s¹ transmitowane przez Radio
Maryja i inne stacje religijne. Ostatnio wyda³
album muzyczny “Los cz³owieka” na CD.
Prócz pracy kap³añskiej i muzyki jest
te¿ spo³ecznikiem i ekologiem. Ma w³asne
stawy rybne oraz azyl dla dzikich zwierz¹t.
Prowadz¹c w naszej parafii rekolekcje
napisa³ jedn¹ ze swoich pieœni “Krzy¿u
zmursza³y” zainspirowany prawdopodobnie
resztkami wisz¹cego na plebanii krucyfiksu.

Przykazanie V

ducha i umocni³ wielu w oœwiêcimskim obozie œw. Maksymilian
Kolbe. Zabili go na tratwie Chrystusowego pokoju, ale on w
Auschwitz dalej na niej by³ obecny i mówi³ ludziom wierz¹cym,
¿e nawet w takim piekle mo¿na ocaliæ swoje cz³owieczeñstwo.
Jesteœmy odpowiedzialni za pokój w naszym œrodowisku. Pokój
w sercu, pokój w ma³¿eñstwie i rodzinie, pokój z s¹siadami, pokój
w szkole, w zak³adzie pracy. Ktokolwiek zabiega o pokój w
swoim œrodowisku odkrywa, jakie to trudne. Wojna mo¿e zaistnieæ
miêdzy mê¿em i ¿on¹, miêdzy rodzicami i dzieckiem, miêdzy
s¹siadami. A doprowadzenie do pokoju jest bardzo trudn¹ sztuk¹.
Jeœli tak jest w ma³ej ojczyŸnie, to co siê dziwiæ napiêciom w
du¿ej OjczyŸnie, a tym bardziej w skali œwiata. Jest coœ w cz³owieku,
co stanowi zarzewie wojny i tylko ca³kowite wygaszenie tego
zarzewia pokojem Chrystusa mo¿e uczyniæ go aposto³em pokoju.
W skali spo³ecznej odpowiadamy za kszta³towanie œwiadomoœci,
która potêpia wojnê i doskonali te po³¹czenia miêdzy ludŸmi i
narodami, które s¹ twórcze. Rz¹dz¹cy licz¹ siê z nastrojami spo³ecznymi i mocna œwiadomoœæ postawy antywojennej obywateli
posiada wp³yw na ich decyzje. Ten bowiem, kto chce prowadziæ
wojnê zabiega o to, by podw³adnych mieæ po swojej stronie.
Dziœ przy udoskonaleniu broni, która niszczy nie tylko ¿o³nierza
ale wszystko co jest w jej zasiêgu, bezradnoœæ ludzi m¹drych jest
coraz bardziej widoczna. Przygotowana broñ mo¿e byæ wykorzystana przez ludzi, którzy nie licz¹ siê z tym, ¿e sprowadz¹
kataklizm na wielkie obszary ziemi.
Dla chrzeœcijan wojna nie mo¿e byæ zaskoczeniem. Gotowoœæ
na œmieræ jest wpisana w decyzjê wejœcia na ewangeliczn¹ drogê.
Na polityczne mechanizmy œwiata zwyk³y cz³owiek nie ma wp³ywu.
Mo¿e jednak stan¹æ przed Bogiem i prosiæ Króla królów i Pana
panuj¹cych o wygaszenie napiêæ i wprowadzenie Bo¿ego pokoju.
Bóg zaœ, szanuj¹c wolnoœæ cz³owieka, mo¿e przynajmniej udzieliæ
si³ swoim wybranym, aby czas trudny potrafili wykorzystaæ w
sposób twórczy. Mo¿e to byæ przez udzia³ w zwyciêstwie dobra
nad z³em i si³y moralnej nad przemoc¹ fizyczn¹, ale mo¿e to
byæ równie¿ przez dobrowolne z³o¿enie ofiary.
W skali œwiata wiele uczyniono, by budowaæ pokój, ale znacznie
wiêcej by przygotowaæ siê do wojny. Mówi¹ o tym nieprawdopodobnie wielkie sumy pieniêdzy wydawane na œwiecie w skali
jednego roku na zbrojenia. Gdyby te pieni¹dze przeznaczono na
doskonalenie pokoju i zapobieganie wybuchowi konfliktu, to w
krótkim czasie ziemia zmieni³aby swe oblicze. Trzeba to
wiedzieæ i trzeba siê z tym liczyæ.
ks. Edward Staniek
s³owa i muzyka ks. Franciszek Kuæ
Krzyżu zmurszały
1. Krzy¿u zmursza³y, stoj¹cy przy drodze,
Krzy¿u wyryty w sercu cz³owieka,
Krzy¿u mi³oœci, naszego zbawienia,
B¹dŸ pozdrowiony

Ref. Dlaczego, o Panie, podj¹³eœ mój krzy¿?
Dlaczego siê sam krzy¿a bojê?
Mi³oœci swej ogrom do serc naszych wlej,
Zwyciê¿yæ mo¿emy w Tobie.
2. KrzyŸu ofiar poleg³ych za wolnoœæ,
Krzy¿u ofiarnych ojców i matek,
Krzy¿u dzieci nie znaj¹cych œwiata,
B¹dŸ pozdrowiony
3. KrzyŸu samotnych, starych i chorych,
Krzy¿u zdradzonych, wyœmianych i bitych,
Krzy¿u przemocy, gwa³tu i œmierci,
B¹dŸ pozdrowiony
4. Krzy¿u dzieci nie maj¹cych matek,
Krzy¿u dzieci pozbawionych ojców,
Krzy¿u tragicznie gin¹cych na drogach,
B¹dŸ pozdrowiony.
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Gminne Święto Darów Ziemi
Jak co roku delegacje wsi z naszej gminy przynios³y do koœcio³a
w Woli Kie³piñskiej bogate dary ziemi, aby podziêkowaæ Temu,
który nas nimi obdarzy³. W tym roku doœwiadczyliœmy dotkliwej
suszy, jednak Pan Bóg nie odebra³ nam wszystkiego. Za to wszystko
co uros³o na polach, w sadach i ogrodach nale¿y siê Panu Bogu
wdziêcznoœæ. Mimo wielkich wysi³ków i postêpu technicznego
cz³owiek nie jest panem urodzajów. Wprawdzie ludzie lataj¹ w
kosmos, produkuj¹ coraz szybsze samochody i coraz wydajniejsze
maszyny, to wystarczy deszcz, huragan, trzêsienie ziemi, by w
py³ rozwia³o siê marzenie o w³adzy cz³owieka nad przyrod¹.
Najlepszy przyk³ad mieliœmy w zesz³y roku, kiedy po³udniowe
Stany Zjednoczone nawiedzi³ huragan Katrina. G³odni, chorzy
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i opuszczeni ludzie pytali wtedy z rozpacz¹ - jak to mo¿liwe by
takie dantejskie sceny dzia³y siê w najbogatszym pañstwie œwiata?
Czy nasze pañstwo, które staæ na wojnê w dalekim Afganistanie i
Iraku jednoczeœnie, nie mo¿e daæ nam czystej wody, chleba i banda¿y? Pó³nocna Korea og³osi³a w³aœnie, ¿e ma broñ j¹drow¹.
Komentatorzy mówi¹, ¿e jeœli w odwecie wstrzymana zostanie
pomoc ¿ywnoœciowa dla tego kraju miliony nie prze¿yj¹ zimy.
Broñ j¹drowa kosztuje miliony dolarów. Ile kosztuje kromka
chleba? Dziêkujmy Panu Bogu za chleb. Bo to Bóg nam go daje,
nie w³adcy tego œwiata, nie technika, nie cz³owiek.
Gminne Œwiêto Darów Ziemi 10 wrzeœnia 2006 r. rozpoczê³a
uroczysta Msza œw. w Koœciele w Woli Kie³piñskiej. Delegacje z
darami ziemi w d³ugim orszaku podchodzi³y do o³tarza by dokonaæ
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symbolicznego z³o¿enia ich w ofierze Panu Bogu.
1. Chleb - Wola Smolana
2. Sêkacz - Rejon Ignalina z Litwy
3. Wieniec do¿ynkowy - G¹siorowo
4. Owoce - Karolino
5. Warzywa - Dosin
6. Marynaty - Jachranka
7. Owoce i warzywa - Izbica
8. Kwiaty - Ludwinowo Zegrzyñskie
9. Ryba - Boles³awowo
10. Owoce, warzywa - Ludwinowo Dêbskie
11. Wyroby miêsne - Stanis³awowo
12. warzywa - Skubianka
13. owoce - Dêbe

14. Zbo¿a - Guty
15. Owoce, warzywa, kwiaty - Stasi Las
16. Grzyby - Szadki, Wola Kie³piñska
17. Owoce - Zab³ocie
18. Jajka - Marynino
19. Udziec wieprzowy - Kania Polska Cupel
20. Kwiaty i owoce - Kania Nowa
21. Miód - Mazowiecki Zwi¹zek Pszczelarzy
22. Ryby - Polski Zwi¹zek Wêdkarski,
23. Ziemniaki -Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin
Po Mszy œw. barwny pochód z³o¿ony z orkiestry, pocztów
sztandarowych, delegacji z darami ziemi, zaproszonych goœci
i m³odzie¿y w strojach ludowych przeszed³ na boisko szkolne
w Woli Kie³piñskiej, gdzie wszyscy spotkali siê na festynie.
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Góry - to specyficzne miejsce. Podobno najbli¿sze Niebu. Przyroda
mówi, Anio³owie mówi¹, wiatr mówi… Mówi¹ ludzie, wydarzenia
i “zbiegi okolicznoœci”. Oto kilka myœli i refleksji Studentki…

10 dni z życia studenta na rekolekcjach w Bańskiej Wyżnej

1. dzieñ, 28.06. Przyjazd do Bañskej po kilkugodzinnej podró¿y
autokarem i spotkaniu Jezusa Mi³osiernego w £agiewnikach.
Pierwszy powiew halnego. Przydzia³ do pokoi, nowe znajomoœci,
du¿o wra¿eñ, pierwsze obserwacje, zaniepokojenie osób, które
przyjecha³y po raz pierwszy, (jak to bêdzie?), wypatrywanie Tatr,
które jak na z³oœæ rozmy³y siê w chmurach... Pierwsze wypróbowanie huœtawek przed domem i pierwsza wspólna msza zakoñczona
œpiewem “Cichy zapada zmrok”... I pierwsza noc tak blisko nieba.
2. dzieñ, 29.06. Ponuro. Nie ma s³oñca, ale deszcz jeszcze nie
pada. Rano medytacja (a wszyscy ziewaj¹, ojej), potem œniadanie.
Idziemy do Bachledówki - 6 km w jedn¹ stronê. To tu, w niewielkim
drewnianym koœciele, Karol Wojty³a odprawi³ ostatni¹ w górach
Mszê Œw. bêd¹c jeszcze kardyna³em. Poza tym czêsto przybywa³
do tego miejsca z kard. Stefanem Wyszyñskim. Tutaj mieliœmy
Eucharystiê, konferencjê i zacz¹³ padaæ deszcz. Wróciliœmy do
domku autokarem. Tam grupki dzielenia, a o godz. 21 Apel.
3. dzieñ, 30.06. Poranek tak jak dnia poprzedniego; medytacja,
œniadanie. Ruszamy Dolin¹ Koœcielisk¹. Cel: schronisko, nie zosta³
osi¹gniêty - przychodzi ulewny deszcz, wiêcej - burza. Przemokniêci, w plastikowych p³aszczach we wszystkich kolorach têczy, jak
krasnoludki, wracamy do autokaru. Kurtki, które mia³y byæ przeciwdeszczowe, okazuj¹ siê pro-deszczowe. Woda cudownie przelewa
siê w butach, ale wszyscy s¹ dziwnie spokojnie, szczêœliwi…
4. dzieñ, 01.07. Wci¹¿ mokro. Odwiedzamy Sanktuarium Matki
Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach. Tu, ks. Marcin, który by³
zaledwie 2 tygodnie po œwiêceniach kap³añskich, odprawia sw¹
prymicyjn¹ Mszê œw. i udziela prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.
Czujê wielkoœæ tej ³aski. Wzruszenie, przejêcie, te¿ na jego twarzy.
Cudowna chwila. Odwiedzamy stare, ale jak¿e nowoczesne Krupówki. Czas wolny - czas dla portfeli, szansa na wydanie pieniêdzy.
5. dzieñ, 02.07. Œwieci s³oñce! Rano œpiewa³y ptaki! To bêdzie
cudowny dzieñ, tym razem w Zamku w Czorsztynie. Stare mury
kryj¹ nie jedn¹ tajemnicê i niezwyk³y jest widok na Dunajec.
Ogromna przestrzeñ wody, która zawstydzona promieniami s³oñca
puszcza to z³ote, to srebrne - b³yszcz¹ce, oczka. Samotna ¿aglówka
z bia³ym uœmiechem wiatru, niewielki statek pasa¿erski wype³niony g³osami, œmiechem, zadziwieniem. ¯al wracaæ. Wieczorem,
ognisko, kie³baski, œpiew przy gitarze, rozmowy do rana, rozmowy
ca³kiem niepowa¿ne i te bardzo g³êbokie. To tylko tu mo¿liwe.
6. dzieñ, 03.07. U Albertynów Eucharystia i konferencja.
Nape³niamy butelki wod¹ ze Ÿróde³ka i ruszamy. Kasprowy Wierch
czy Giewont. Wiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê Kasprowy.
Droga lekka i przyjemna? Tego powiedzieæ nie mo¿na! 3 godz. pod
górê to nie sama przyjemnoœæ, jednak widok ze szczytu wart jest
ka¿dego trudu! Pielgrzymiego! Co wiêcej, ten trud jest twórczy.
Zmêczenie sk³ania do pokory i przemyœleñ. Droga jak ¿ycie cz³owieka - wci¹¿ pod górê. Cel: zdobycie szczytu, upojenie widokiem,
odpoczynek - dojœcie do Boga - Wierzcho³ka góry. A pod stopami
kamienie - ma³e i du¿e, jak ludzkie problemy. Oczy zwrócone w
stronê ziemi, ¿eby siê nie potkn¹æ, dlaczego nie w stronê Nieba?
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Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich ci¹g dalszy.
Dlaczego nie przed siebie? Mo¿e tak trzeba uczyæ siê zaufania.
Pomimo kamieni, patrzeæ przed siebie - patrzeæ w stronê Boga.
Wci¹¿ pod górê, po kamieniach, kamyczkach, przez pomost: g³adki,
z drewna, noga nie ugrzêŸnie, nie oœliŸnie siê - pomost jak Maryja.
£¹czy ziemiê z Niebem, cz³owieka z Bogiem, jeden brzeg z Drugim.
Pomaga iœæ dalej. Im wy¿ej tym trudniej. Nogi stawia siê na coraz
wy¿szych stopniach, wiêcej przystanków, oddechów. Serce bije
coraz szybciej, bo ju¿ widaæ szczyt! Ju¿ jestem blisko! S£OÑCE
œwieci nieustannie. Droga powrotna - zgubna, bo od Boga, choæ
z górki wcale nie³atwa. Nogi odmawiaj¹ pos³uszeñstwa, trzês¹
siê, jakby z trwogi. Kamienie s¹ œliskie, g³adkie, ³atwo skrêciæ
kostkê - upaœæ, ale S£OÑCE œwieci nieustannie!...
7. dzieñ, 04.07. Jest piêknie. Góry przykryte bia³¹ pierzynk¹.
Morskie Oko odbija w sobie ich zaspane oblicza. Jakby siê tak
zastanowiæ, ilu turystów ogl¹da³o ju¿ to “niezwyk³e oko”. Droga
do wielkiego stawu przyjemna. Trochê pod górê, ale znalaz³y siê
i skróty! Na miejscu mo¿na zjeœæ pyszn¹ szarlotkê! Bóg dzia³a
na wszystkie zmys³y: smaku, wzroku, dotyku, i powonienia…
8. dzieñ, 05.07. Wspinaczki trochê nas zmêczy³y, dlatego dziœ
dla odmiany coœ p³askiego: Dolina Chocho³owska. Celem wêdrówki by³a polana, na której znajdowa³a siê ma³a kapliczka. Tam
na Mszy œw., ks. Marcin po raz kolejny udzieli³ prymicyjnego
b³ogos³awieñstwa, wys³uchaliœmy konferencji, która dotyczy³a
chêci tworzenia piedesta³ów w pracy, w rodzinie, w kontaktach
z innymi ludŸmi. Wêdrówka dolin¹ mia³a szczególne znaczenie:
szliœmy wszyscy: doroœli, m³odzie¿ i dzieci. Prawdziwa wspólnota,
wymiana doœwiadczeñ. I jak na pielgrzymce: “siostro”, “bracie”.
9. dzieñ, 06.07. By³o nas wielu: du¿ych i ma³ych, m³odych i
starszych, z Polski, z Francji, W³och, Niemiec i innych krajów
- wszyscy z RRN. Tu, w LudŸmierzu, znajduje siê Figura Matki
Bo¿ej, której to ber³o podczas procesji z³apa³ Karol Wojty³a. Kto
wie, byæ mo¿e wtedy Maryja przekaza³a mu w³adzê w koœciele?
10. dzieñ, 07.07. Ostatni dzieñ górskich wêdrówek rozpoczêliœmy Msz¹. Wczesnym rankiem zebraliœmy siê na niewielkiej
polanie, by uczestniczyæ w Tajemnicy Œwiata. Wyruszyliœmy na
Czerwone Wierchy, a dok³adniej na Kopê Kondradzk¹. Droga
- choæ urozmaicona rzeŸb¹ terenu - okaza³a siê bardzo mêcz¹ca,
ale doszliœmy! Zobaczyliœmy ma³e domki, które jeszcze 2 godz.
temu by³y od nas sporo wiêksze. Droga, któr¹ szliœmy wygl¹da³a
jak nitka! Na Czerwonych Wierchach mo¿na by³o us³yszeæ
“i jutro ju¿ wyje¿d¿amy?! Trudno w to uwierzyæ...”
Rzeczywiœcie trudno by³o uwierzyæ, ¿e rekolekcji nadszed³ kres.
Trudno by³o opuszczaæ to cudowne miejsce, ludzi, którzy okazali
siê wielkimi darami... ¯egnaliœmy siê ze ³zami w oczach i z
nadziej¹, ¿e wytrwamy ten rok nape³nieni duchowoœci¹ rekolekcji.
I nim siê obejrzymy, znów przyjd¹ wakacje… Mam nadziejê,
¿e Pan Bóg uwzglêdni³ w planach dotycz¹cych mojej osoby
rekolekcje w roku 2007, 2008, 2009…
Studenka O., 19l.
Doroœli
Doroœli spotykali siê o 700 w koœciele na porannej medytacji.
Po niej by³o zwykle doœæ d³ugie, wspólne œniadanie, z mo¿liwoœci¹
rozmów, spotkañ z s¹siadem z innego pokoju, czy z gospodarzami.
Czêsto pojawiali siê goœcie (ksiê¿a lub mieszkañcy innych domków).
Rodzice mieli chwilê na medytacjê z dzieæmi w/g wskazówek
rozdanych wczeœniej. Te spotkania ubogaca³y, wzmacnia³y i
pomaga³y odkrywaæ wiele znaków i œladów dzia³ania Boga w ¿yciu.
Doroœli wyruszali póŸniej od grup m³odzie¿owych, tzn. ok. 1100.
W miejscu docelowym by³a adoracja, a po niej Msza. Nastêpnie
przerwa „na kanapkê” i konferencja. A potem powrót na obiad
(przygotowany z sercem przez przesympatyczne gaŸdziny), po
którym by³y grupki dzielenia i na zakoñczenie i podsumowanie
dnia - Apel Jasnogórski o 2100 w koœciele w Bañskiej Wy¿nej
(zakoñczony pieœni¹ „Cichy zapada zmrok…” œpiewany przez
trzymaj¹cych siê za rêce, a uwieñczony rytmicznym „Dobranoc”.)
Miejscem docelowym wêdrówek grupy doros³ej by³y: Kalatówki
(pustelnia Brata Alberta), Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
na Krzeptówkach, Guba³ówka, Bachledówka, LudŸmierz czy
Sanktuarium Matki Boskiej od Cudownego Medalika w Olczy.

Dwa razy odbywa³y siê spotkania generalne,
tzn. Msze w których bra³o udzia³ wiele diecezji (p³ocka, ³om¿yñska,
warszawska, warszawsko-praska), a tak¿e wielu goœci z zagranicy
np. z Indii, Irlandii, Filip, Litwy, Wêgier, dlatego te¿ Ewangeliê
i modlitwy wiernych mo¿na by³o us³yszeæ w wielu jêzykach.
Tematy konferencji dla doros³ych zaczerpniête by³y - podobnie
jak u studentów i licealistów - z zeszytów: „Kruszenie barier”
oraz „Otwieraæ siê na dar”. Choæ ciê¿ko jest otwieraæ siê na dar,
zawsze bêdzie w tym przeszkadzaæ ludzka pycha, lenistwo, egoizm,
zawsze bêd¹ trudnoœci, jednak… trzeba otwieraæ siê przede
wszystkim na dar prawdy o sobie. Poznaæ siebie.
Dzieci
Najm³odsi uczestnicy nie pozostali bez opieki. Byli przydzieleni
do niewielkich grup w/g kategorii wiekowych: przedszkole, klasy
1-2, 3-4 oraz 5-6, a nad ka¿d¹ grup¹ czuwa³a animatorka dzieciêca
- nazywana przez podopiecznych „cioci¹”. Funkcja to trudna,
ale przepiêkna - mówienie do dzieci, do ich maleñkich serc…
Spotkania odbywa³y siê podczas konferencji doros³ych. Maluchy
zdecydowanie by³y „najaktywniejsz¹” grup¹, poznaj¹c¹ Boga
przez zabawy i piosenki. Dzieci starsze by³y zaproszone na pok³ad
wehiku³u czasu, który starannie konstruowa³y na pierwszym
spotkaniu. Ka¿dy dosta³ swoj¹ rolê na tym okrêcie, a wspólnym
celem by³ Skarb, do którego mieli dotrzeæ u kresu podró¿y. W
czasie kolejnych dni, statek zatrzymywa³ siê, by dzieci mog³y
poznaæ jednego z niezwyk³ych œwiêtych i zaczerpn¹æ od niego
jak¹œ radê, wskazówkê. Dzieci pozna³y m. in. Matkê Teresê z
Kalkuty, œw. Tereskê z Liesieux, œw. brata Alberta, b³. Franciszka
i b³. Hiacyntê, œw. Monikê, œw. Franciszka i innych. Uczyli siê,
¿e aby dotrzeæ do skarbu, trzeba go najpierw zapragn¹æ, potem
zgadzaæ siê na ró¿ne trudnoœci, umieæ prosiæ o pomoc, umieæ
rezygnowaæ z niektórych przyjemnoœci, czasem nawet ze swoich
pasji, a przede wszystkim trzeba byæ bardzo wytrwa³ym i ufnym.
Ostatniego dnia odby³ siê prawdziwy bieg po skarb. Znaleziono…
Krzy¿. Dzieci stara³y siê zrozumieæ, dlaczego Krzy¿ jest naszym
skarbem. Ale to zadanie na ca³e ¿ycie. Zadanie nie tylko dla dzieci.
Ksi¹dz opiekuj¹cy siê animatorami dzieciêcymi powiedzia³ im;
„Wy macie tylko siaæ, siaæ… Bóg bêdzie wiedzia³, co z tym uczyniæ.”
Ziarna zosta³y wiêc rzucone. W serduszka dzieci. I serca doros³ych.
***
Ju¿ teraz zapraszamy do Bañskiej Wy¿nej w roku 2007 - stali
bywalcy znaj¹ to, uwielbiaj¹ te s³owa, znów zapala siê iskierka
nadziei, ¿e mog¹ byæ kolejne szanse, ¿e bêdzie nas wiêcej. Ju¿
nie 400, a 1000. Rodzina musi siê powiêkszaæ, by by³a rodzin¹.
Spotkania RRN odbywaj¹ siê w naszej parafii co tydzieñ w
grupach: doros³ych i m³odzie¿y. Zapraszamy wszystkich, którzy
odczuwaj¹ pragnienie ¿ycia w naszej wspólnocie, pog³êbienia
swojej duchowoœci i wiêzi z Bogiem. Dla ka¿dego jest miejsce.
Grupa doros³ych spotyka siê w œrody o godz. 19.
Grupa m³odzie¿owa (liceum i studenci) w piatki o godz. 19.
W przygotowaniu jest strona internetowa RRN diecezji p³ockiej.
Zapraszamy do œledzenia naszych kroków, szlaków i do w³¹czania
siê w tê niezwyk³¹ podró¿.
Uczestnicy rekolekcji RRN
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Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża
W przeddzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 15 października uroczyście obchodziliśmy w naszym kościele
na każdej Mszy św. Dzień Papieski. Relacja z tego w następnym numerze. Dziś prezentujemy anonimowy wiersz.

Jest miasteczko na tej ziemi
Czas po¿egnaæ Wadowice,
Ma³e, skromne jakich wiele
Koœció³ w dole, klasztor w górze,
Rynek, szko³a, parê ulic
Dom, przyjació³ i... cukierniê
I dom blisko przy koœciele.
Odwiedzan¹ po maturze.
W domu tym, na pierwszym piêtrze, Ju¿ ich wita gród królewski
Gdy maj ciep³y pachnia³ bzami I uczelni stare mury.
Po raz pierwszy na œwiat spojrza³ Ale, co to? Nad Krakowem
Ma³y Karol, Lolkiem zwany.
Ciemne siê gromadz¹ chmury.
Rêce taty go nosi³y,
Straszna siê zaczyna wojna,
oczy brata doñ siê œmia³y,
Która z³a wyrz¹dzi wiele.
mama zaœ szepta³a czule:
Strza³y, krzyki i p³acz ludzi
„Loluœ bêdzie kimœ wspania³ym”. S³ychaæ ci¹gle pod Wawelem.
Ale co to? Anio³ smutku
Drzwi uczelni zatrzaœniête,
Cicho siada w domu progach. A na bruku - nie do wiary Mama - piêkna, dobra mama
Le¿¹ rozgniecione butem,
Zamieszka³a w domu Boga.
Profesorskie okulary.
Karol klêczy przed o³tarzem
Karol, zamiast czytaæ ksi¹¿ki,
Wielk¹ przygnieciony trosk¹. Co dzieñ biega do fabryki.
Teraz Ty b¹dŸ moj¹ mam¹ Tam ³aduje gruz wapienny
Prosi sam¹ Matkê Bosk¹.
Na specjalne wagoniki.
Ledwo ¿al siê da³ utuliæ,
Solvay blisko jest £agiewnik,
Nowa rana siê otwiera.
Wiêc wracaj¹c ze swej zmiany,
M³ody lekarz - brat Karola Maszeruje do koœcio³a,
Poœród chorych swych umiera. Postukuj¹c drewniakami.
„Nie p³acz synku - mówi tata - Tam gdzie Jezus Mi³osierny
Oni s¹ szczêœliwi w niebie
Do dusz ludzkich mówi w ciszy,
Modl¹ siê i wiem na pewno,
G³os Bo¿ego powo³ania,
¿e pomog¹ nam w potrzebie." Coraz mocniej w sercu s³yszy.
I tak w domu przy koœciele
Jak Maryja przed wiekami
Dwie osoby pozosta³y.
Ca³y chyli siê w pokorze:
Tato - to ten Karol du¿y,
Jeœli taka Twoja wola,
Lolek - to ten Karol ma³y.
Bêdê s³u¿y³ Ci o Bo¿e.”
W³aœnie zosta³ ministrantem - W dniu pierwszego listopada
Do Mszy œwiêtej piêknie s³u¿y, Zaœpiewa³y w niebie dzwony Czasem myœli, kim zostanie,
Nowy kap³an na Wawelu
Wtedy gdy ju¿ bêdzie du¿y.
W³aœnie zosta³ wyœwiêcony.
Teraz biegnie zagraæ w pi³kê - Wnet do W³och go wysy³aj¹ Bramkarz z niego znakomity. Niech siê uczy w imiê Boga.
A w sobotê pójdzie w góry,
Po dwóch latach z doktoratem
Kusz¹ go wysokie szczyty...
Znów w ojczystych stanie progach
Teatr tak¿e go zachwyca,
Ju¿ dowiedzia³ siê, co w ksiêgach
Œwietnie czuje siê na scenie,
Mêdrcy pisz¹ znamienici,
Byæ aktorem, byæ artyst¹ Teraz mo¿e katechizmu
To dopiero jest marzenie.
Uczyæ dzieci w Niegowici.
Chcia³by uczyæ siê koniecznie. Jeszcze tam nie zagrza³ miejsca,
Czytaæ, tworzyæ i studiowaæ.
A ju¿ czeka praca nowa,
„Dobrze - kiwa g³ow¹ tato Wiêc pakujê swoje ksi¹¿ki
Pojedziemy do Krakowa.”
I powraca do Krakowa.
Na terenie Parafii dzia³aj¹:

W niedzielê i œwiêta nakazane
830, 1030, 1600
W œwiêta bêd¹ce dniem pracy
1030, 1800.
w dni powszednie
1800, 1830.
Kancelaria Parafialna na plebanii czynna w dni powszednie 1630-1730
Chrzest w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca - na Mszy œw. o godz. 1030
SpowiedŸ przed i w czasie Mszy œw. - w niedzielê i w dni powszednie
O wyjeŸdzie z wizyt¹ do chorych powiadamiamy ksiêdza przed lub
po Mszy œwiêtej albo w godzinach urzêdowania w kancelarii.
Strona internetowa parafii:
www.parafia-antoni.pl
kancelaria parafialna
kancelaria@parafia-antoni.pl
Msze œwiête:
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Akcja Katolicka, Asysta Parafialna
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
Ruch Rodzin Nazaretañskich
Chór i Schola Parafialna
Ko³a ¯ywego Ró¿añca
Ko³o Ministrantów
koœcielny Zdunowski (022)782-67-65
organista E. Dymek (022)768-11-38

Wœród studentów ma przyjació³,
Co go Wujkiem nazywaj¹.
Razem modl¹ siê i bawi¹,
Je¿d¿¹ w góry i p³ywaj¹.
W³aœnie bawi¹ na Mazurach,
Gdy po falach wieœæ przyp³ywa:
„Ksi¹dz Kardyna³ bardzo pilnie
Do siedziby swej przyzywa.”
Pró¿no opuszczony kajak
Pasa¿era wypatruje.
Ju¿ siê chyba nie doczeka,
Bo biskupem zosta³ Wujek.
U Koœcio³a stan¹³ sterów
I choæ fale wielkie by³y,
Choæ siê burze przetacza³y
£ódki mu nie zatopi³y.
Dwóch ¿eglarzy ¿eglowa³o,
W obu wielka by³a si³a.
Pierwszym z nich by³ Wyszyñski
Drugi z nich zwa³ siê Wojty³a.
Wkrótce obaj wyruszaj¹,
Aby wraz z kardyna³ami
Wybraæ na konklawe w Rzymie
Pasterza nad pasterzami.
D³ugie by³y to obrady,
A gdy dym pop³yn¹³ bia³y
Niecierpliwe t³umy wiernych
Ze zdumienia oniemia³y.
Sta³ przed nimi papie¿ - Polak,
Przybysz z kraju dalekiego.
A w tym kraju wszyscy ludzie
Ju¿ modlili siê za niego.
Wkrótce do Ojczyzny leci
I znów staje miêdzy swymi.
Duchu Œwiêty - prosi z wiar¹ Daj oblicze nowe ziemi.
Chrystusowi drzwi otwórzcie
Wo³a g³oœno i donoœnie,
A wo³anie to jak ziarno
Wpada w serca - no i roœnie.
Papie¿ œwiat obje¿d¿a ca³y,
Ka¿da mu owieczka droga.
Si³ nie szczêdzi, bo rozumie,
¯e wype³nia plany Boga
I Nowinê Dobr¹ niesie
Gdzieœ w najdalsze œwiata strony.
Wci¹¿ wêdruje, nie ustaje,
Chocia¿ czasem jest zmêczony.

Modli siê za nieprzyjació³
I nikogo nie zniewa¿a.
G³osi mi³oœæ, g³osi pokój.
Komu mo¿e to zagra¿aæ?
Zagrozi³o, bowiem wkrótce
Œmiercionoœne pad³y strza³y
I osun¹³ siê w boleœci
Papie¿ jak op³atek bia³y.
Nie daj. Matko, by ta kula
¯ycie mu odebraæ mia³a
Niechaj siê objawi œwiatu
Twej mi³oœci moc i chwa³a
Niebo kocha ufaj¹cych
I faktycznie tak siê sta³o,
¯e papie¿a z objêæ œmierci
Cudem siê ocaliæ da³o.
Kiedy ju¿ otworzy³ oczy,
Kulê wzi¹³ na chwilê w d³onie
I darowa³ Matce Bo¿ej,
By b³yszcza³a w Jej koronie.
Dni mija³y i tygodnie,
Nowe nadchodzi³y lata.
A on ci¹gle, niestrudzenie,
Walczy³ o przemianê œwiata.
Przyszed³ wreszcie taki wieczór,
Gdy ju¿ wcale nie mia³ si³y.
Poczu³ wtedy, ¿e siê plany
Pana Boga wype³ni³y.
I ¿e Pasterz ten najlepszy
W niebie ju¿ na niego czeka,
A Maryja patrzy czule
I uœmiecha siê z daleka.
£zy p³ynê³y w ca³ym œwiecie,
¯e papie¿a ju¿ nie mamy,
Który kocha³ wszystkich ludzi,
Ludzie tak¿e go kochali.
Pe³no zniczy zap³onê³o
Na znak mi³oœci do niego.
I modlono siê serdecznie
Za Jana Paw³a Drugiego.
„Totus tuus" - Jego has³o
Wype³ni³o siê do koñca.
Dziœ ka¿demu b³ogos³awi
Patrz¹c na nas z domu Ojca.
I my dzisiaj zgromadzeni
Dziêkuj¹c Bogu za Niego
Prosimy o kanonizacjê
Tego Papie¿a Wielkiego.

„Antoni“ ukazuje siê 6 x w roku
w I Niedzielê Wielkiego Postu
w Niedzielê Palmow¹
w Bo¿e Cia³o
Wniebowziêcie NMP - 15 sierpnia
w III Niedzielê PaŸdziernika
w ostatni¹ niedzielê Adwentu
gazetka@parafia-antoni.pl
admin@parafia-antoni.pl
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