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„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąt się
nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.
O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy.
Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy,
a nie wierzy, że jestem miłosierdziem,
nie dowierza dobroci mojej” [Dz. 300].

UFAĆ JEZUSOWI
BEZGRANICZNIE

W kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy odmawiamy koronkę do Miłosierdzia
Bożego i gdzie odbywają się pierwszopiątkowe nabożeństwa do Niego – spogląda na nas
Jezus Miłosierny z umieszczonej tam kopii
najbardziej znanej wersji obrazu, namalowanego w 1944 r. przez krakowskiego
malarza Adolfa Hyłę (pierwszy obraz – według wskazań s. Faustyny – był dziełem
wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego i powstał w 1935 r.; znajduje się w
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie). Jezus odziany jest w długą białą szatę.
Prawą rękę ma wyciągniętą do błogosławieństwa, a lewą wskazuje na swe
Najświętsze Serce, z którego wypływają świetliste promienie białe i czerwone. „Te dwa
promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz... Te dwa
promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce
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moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.
Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto
w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie
go sprawiedliwa ręka Boga” [Dz. 299].
Bez względu na autora obrazu ważna jest
cześć i wdzięczność oddawana Miłosierdziu Jezusa, bo jak On sam powiedział do
Siostry: „nie w piękności farby ani pędzla
jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”. Najistotniejsze i podstawowe przesłanie orędzia o Bożym Miłosierdziu ujmuje napis widniejący u dołu - „Jezu ufam
Tobie”. Słowa te „to naczynie, z którym
mają przychodzić po łaski do źródła
miłosierdzia” wierni. Nie można jednak
prawdziwie i świadomie przyjąć Bożego
Miłosierdzia bez ufności Chrystusowi. Ze
stron „Dzienniczka” s. Faustyny Pan Jezus wielokrotnie mówi do nas o potrzebie
całkowitej ufności w Jego miłosierdzie,
obiecując takim duszom nieskończone
łaski i opiekę. Skarży się Siostrze, że choć
poniósł śmierć i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ludzie Mu nie ufają.
„Boleje serce moje nad tym, że nawet
dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim
jest moje miłosierdzie; obcowanie ich jest
w pewien sposób niedowierzaniem. O,
jak bardzo rani serce moje. Wspomnijcie
na mękę moją i jeżeli nie wierzycie
słowom moim, wierzcie przynajmniej
ranom moim”[Dz.379]. „ Miłość ich jest
letnia, serce moje znieść tego nie może,
te dusze zmuszają mnie, abym je od
siebie odrzucił. Inne nie dowierzają mojej
dobroci i nigdy nie chcą zaznać słodkiej
poufałości we własnym sercu, ale szukają
mnie gdzieś daleko i nie znajdują. To
niedowierzanie mojej dobroci najwięcej
mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o
miłości mojej śmierć moja, to cóż was
przekona? Często rani mnie dusza
śmiertelnie, tu mnie nikt nie pocieszy.
Używają łask moich, aby mnie obrażać.

Są dusze, które gardzą moimi laskami
i wszelkimi dowodami mojej miłości; nie
chcą usłyszeć wołania mojego, ale idą w
przepaść piekielną. Ta utrata dusz
pogrąża mnie w smutku śmiertelnym. Tu
duszy nic pomóc nie mogę, chociaż
Bogiem jestem, bo ona mną gardzi; mając
wolną wolę może mną gardzić albo mnie
miłować”[Dz. 580]. Chrystus pragnie od
nas tego, co sam nam daje – miłości,
wierności aż po grób, a przede wszystkim
ufności. Ona jest istotą i fundamentem
naszej relacji z Bogiem, budowana
przede wszystkim w ufnej modlitwie,
każdego dnia głębszej, bardziej poufnej i
bliskiej. Wiara jest podstawą naszego
życia w Chrystusie, a ufność jest jej
wyższym, doskonalszym szczeblem,
bardziej trudnym i skomplikowanym, bo
wymagającym przełożenia jej na
codzienność. Wielu ludzi przyjmuje wolą i
rozumem, że Bóg istnieje, jednak nie
wierzy Bogu i nie ufa. Ks. Michał Sopoćko
mówił, że ufać to oddać całe swoje życie
w kierownictwo Jezusa, pozwolić; by w
nie wszedł i nim zawładnął. Do końca nie
wiemy, co jest dla nas dobre, co złe, gdyż
wszystko jest w ręku Boga. On ma
najlepszy plan na nasze życie, dlatego
trzeba przyjąć wolę Bożą. Wymóg ten jest
jednak niezmiernie trudny w realizacji,
zwłaszcza przy braku cierpliwości, a
głównie ufności. Działając według siebie,
możemy wiele zniweczyć i zepsuć, dlatego lepiej poddać się niepodzielnie woli
Pana, wsłuchując się w Jego natchnienia.
S. Faustyna wielokrotnie pisała w swoim
„Dzienniczku”, że świętość polega na całkowitym wypełnieniu woli Bożej, w pełnym zaufaniu. Dążąc do świętości, powinniśmy ufnie przyjąć nawet to, co trudne,
naznaczone cierpieniem i krzyżem. Ona
doświadczyła tego najbardziej w ostatnich dniach swego życia, gdy chora na
gruźlicę miała świadomość bliskiej śmier-
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ci. Doznawała opuszczenia i niezrozumienia od sióstr, odrzucenia od umiłowanego Jezusa, przerażała ją groza nadciągającej wojny i męczeństwa narodu.
Pomimo odrzucenia, cierpienia i krzyża
wciąż ufała, mówiąc: „Choćbyś mnie zabił, ja Ci ufać nie przestanę”. W tej szalonej ufności wyraża całą swą miłość do
Jezusa, pokazując równocześnie światu,
że nie ma takiego cierpienia, które mogłoby ją od Boga odciągnąć i spowodować
utratę ufności. Nie wierzy, by Bóg człowiekowi ufającemu mógł wyrządzić
jakąkolwiek krzywdę. Taka heroiczna
ufność powinna być także naszym udziałem. Musi być nieskończona i bezgraniczna, tak jak małego dziecka, które rzuca
się w otwarte ramiona rodziców, nie
bacząc na niebezpieczeństwa wokół.
Niestety wielu z nas, gdy przychodzi
choroba, śmierć bliskiej osoby czy inne
zagrożenie traci ufność, a nawet wiarę,
mówiąc, gdzie był Bóg, gdy mnie to
spotkało? Bóg zna nas bardziej niż my
sami siebie. Zna okoliczności naszego
życia i wszystkich osób wokół. Najlepiej
wie, co dla nas dobre. Daje nam cierpienia i krzyże w perspektywie wieczności,
ponieważ prawdziwie, bezgranicznie
każdego miłuje. Chce byśmy się zbawili
i trafili do nieba, a droga tam jest wąska
i trudna. To droga krzyża, jaką przeszedł
sam Jezus Chrystus. Mówił do s. Faustyny, że im bardziej duszę miłuje, tym
więcej zsyła krzyży, bo przez nie daje
upomnienia w perspektywie wieczności.
Cierpienia trzeba zatem przyjmować z
ufnością, bo są dla naszego dobra.
Doświadczenia te były udziałem wielkich
ludzi Kościoła, szczególnie umiłowanych
przez Jezusa Chrystusa. Doznawał ich
Abraham, gdy miał ofiarować Bogu jedynego syna, św. Józef, gdy przyjął Boże,
a nie własne Dziecko ukochanej Maryi,
Matka Najświętsza, gdy stała pod krzy-

4

żem Chrystusa, a także nasz wielki rodak,
św. Jan Paweł II, postrzelony śmiertelnie
na placu św. Piotra. Oni wszyscy są dla
nas wzorem heroicznej ufności. Uczą
pozbycia się lęku, rezygnacji z własnych
działań i zgody na prowadzenie przez
Boga w głębię życia. On nas jak małe
dzieci mocno trzyma w swoich rękach.
Tragedia duchowa zaczyna się wówczas,
gdy tracimy ufność i próbujemy działać
sami według swej woli. Przychodzi wówczas zwątpienie, pojawiają się ludzkie
kalkulacje, a w niepowodzeniach czujemy
się zawiedzeni, obarczając Boga winą za
własne błędy. Powinniśmy zatem często
wracać do źródła. Stawać przed obrazem
Jezusa Miłosiernego i powtarzać: „Jezu
ufam Tobie”, bo to jest sedno naszej wiary
i drogi życiowej. Ufność Bogu jest
najważniejsza, dlatego wciąż trzeba się w
niej ćwiczyć. Sami sobie nie poradzimy,
będziemy ciągle popełniać błędy, czując
się nieszczęśliwi i bezradni.
Jezus na drodze, którą idziemy pokazuje
nam naszą Matkę, Maryję i jej bezgraniczną ufność. Ona jest nauczycielką
wiary i ufności. Księża ze Zgromadzenia
Misjonarzy Jezusa Miłosiernego, spełniając żądanie Pana, zaproponowali, by
do słów „Jezu ufam Tobie” dodać słowa –
„przez Niepokalane Serce Maryi”. Cała
zatem modlitwa brzmiałaby - „Jezu ufam
Tobie przez Niepokalane Serce Maryi”.
Przez Matkę Bożą umacnialibyśmy się
więc w ufności Bogu.
Pan Jezus przez swoje orędzie o Miłosierdziu Bożym uczy nas byśmy z wielką
bezgraniczną ufnością przychodzili do
Niego. Miłując i ufając nie możemy się
lękać, lecz korzystać z Jego miłosierdzia
póki żyjemy na ziemi. Nie ma bowiem
takiego zła, z którego On nie wyprowadzi
dobra. Świadczą o tym liczne nawrócenia
po dobrze przeżytej spowiedzi. Pragnie
byśmy z ufnością korzystali ze skarbu,

jakim jest Jego miłosierdzie objawiane w każdym konfesjonale, gdzie oczyszczając
swoje sumienia i pokutując za popełnione grzechy ponownie stajemy się umiłowanymi
dziećmi Boga.
Przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej, NMP Anielskiej módlmy się często
przed Chrystusem Eucharystycznym i obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą „Jezu
ufam Tobie przez Niepokalane Serce Maryi”, by Bóg kształtował w nas czyste serca
dzieci Bożych.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie katechezy internetowej ks. Grzegorza Bliźniaka
„Choćbyś mnie zabił, a ja i tak będę Ci ufał”

Ks. prof. Stanisław Koczwara

ZAKOŃCZYĆ
bluźniercze udzielanie
KOMUNII ŚW.
na rękę!
Obraz Rafaela przedstawiający cud
eucharystyczny w Bolsenie, wydarzenie z
XIII w. niech zobaczą wszyscy ci biskupi i
kapłani, którzy podczas pandemii
koronawirusa popisują się przed piekłem
udzielaniem Komunii św. na rękę,
twierdząc, że nie jest ważne, w jaki
sposób przyjmujemy Komunię św., bo
najważniejsza jest ewangelizacja. Ci
pasterze Kościoła takim stwierdzeniem
pokazują, że brak im logicznego myślenia, bo czymże jest ewangelizacja, jak nie
rozbudzaniem wiary w ludziach, a uwieńczeniem tego procesu jest wiara w realną
obecność Boga w Komunii św. i wyrażenie jej swoją fizyczną postawą. A jaką
postawą wyraźniej wyrażam wiarę w
majestat Boga żywego pod kruszyną
chleba, jeśli nie padnięciem na kolana
przed tym majestatem. Tak to przecież
przedstawił Rafael Santi na swoim obrazie. Nie powinniśmy się jednak dziwić
takiego braku logiki, bo jeden z tych pa-

sterzy popisał się niedawno, na jakimś
spotkaniu z masońską sektą, bluźnierczym stwierdzeniem, że żadna religia nie
ma monopolu na prawdę. Otóż ma, jest to
religia założona przez Jezusa Chrystusa,
Boga i Człowieka, który jest prawdą. A
zatem bluźni ów hierarcha zadając kłam
dziełu Chrystusa. I nic mu nie grozi, bo
takim na tej ziemi wszystko uchodzi na
sucho. Na sprawiedliwość musimy więc
poczekać do dnia Sądu Bożego. Dzisiaj,
gdy panuje powszechny brak wiary w
realną obecność Pana Jezusa w Komunii
św., gdy brak jest szacunku ludzkiego w
sposobie przyjmowania Zbawiciela, to
zwłaszcza wtedy, gdy grozi nam choroba,
powinniśmy przymnażać czci Jezusowi, a
nie ją umniejszać. Decyzja o przyjmowaniu Gościa z nieba w sposób nonszalancki, poparty bzdurami o powrocie do starożytnego zwyczaju, raduje tylko diabła,
który zaciera swe włochate łapska, bo
przy okazji ogłoszenia epidemii ugrał
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swoje - pomniejszono cześć należną
Bogu w Komunii św. A jeśli do tego kapłani
mówią przy mnie, archeologu, o starożytnym zwyczaju, to dostaję białej gorączki. Starsi pamiętają, że czyniono to przy
balaskach nakrytych białym obrusem,
który zakrywał ręce klęczących wiernych.
W ten sposób dawano maksymalne zabezpieczenie Panu Jezusowi przed upadkiem na ziemię. Od kilkudziesięciu lat nikt
prawie już tak nie czyni. Usunięto bowiem
balaski z kościołów, a wiernych zaczęto
uczyć przyjmowania Komunii św. na stojąco, przy czym w większości krajów dodatkowo na rękę, mówiąc, że zewnętrzna
postawa nie jest ważna, ale wewnętrzne
nastawienie. Jedna siostra zakonna, gdy
wszyscy pozostali wierni przyjmowali
Pana Jezusa na kolanach, twierdziła, że
ona w duchu upada przed Chrystusem na
kolana. To błąd, bo powinna wiedzieć, że
gdy chodzi o kult Boży, sam element
wewnętrzny nie wystarczy, ponieważ Bóg
stał się Człowiekiem i stał się widzialny.
Uwielbienie tylko w duchu Hostii św. jest
niewspółmierne do tajemnicy wcielenia.
Taki kult jest protestancki i fundamentalnie gnostycki, czyli arogancki w stosunku do zwykłych wiernych. Popatrzmy na
siebie samych. Człowiek z istoty jest widzialny i fizycznie widzimy siebie nawzajem, dlatego również kult oddawany eucharystycznemu Ciału Chrystusa w rycie
Komunii św. powinien być zewnętrzny
i fizyczny. Taki kult jest zgodny z naszą
naturą. Tak więc zbliżając się do Boskiego
Ciała Chrystusa, w momencie Komunii
św., wierny powinien ofiarować Chrystusowi nie tylko wewnętrzną cześć - czystość duszy, lecz także akt zewnętrznej
adoracji czynionej swoim ciałem, by pozdrowić Go klękając w postawie pokory,
duchowego dziecięctwa, a otwierając
usta pozwolić się nakarmić przez
Chrystusa za pośrednictwem dłoni – tylko

6

kapłańskich, żadnych innych, który udziela Eucharystii in persona Christi - w zastępstwie Chrystusa. Skoro Pan Jezus w
Najświętszym Sakramencie powiększa
swoją ofiarę czyniąc się jeszcze mniejszym, to nie mamy prawa umniejszać Jego czci. A zatem, bardzo wielu katolików
powinno czuć się zawstydzonymi z powodu braku szacunku wobec naszego Pana.
Spróbujcie wejść do synagogi i tam rozmawiać lub zachowywać się w nieodpowiedni sposób, zostaniecie wyproszeni.
Zanim dojdziecie do meczetu wymaga się
od was zdjęcia obuwia, i słusznie.
Niejednokrotnie sposób okazywania
szacunku przez innych ludzi przewyższa
nasz szacunek wobec prawdziwego Boga. Dlaczego w Kościele katolickim traktujemy Jezusa Chrystusa w taki sposób,
że sami czulibyśmy się obrażeni.
Dlaczego jesteśmy tak przewrażliwieni na
punkcie mało znaczącej własnej godności, a jednocześnie tak mało wrażliwi, gdy
w grę wchodzi cześć naszego Pana? A
zatem złóżmy Panu hołd padając na
kolana, gdy tylko znajdziemy się przed
Jego obliczem. Prawdziwa wielkość
człowieka potwierdza się wtedy, gdy
klęczy. Prawdą jest, że nasze największe
grzechy przeciwko wierze są następstwem braku szacunku wobec Pana
Jezusa w Komunii św. Św. Jan Fiszer,
biskup i męczennik, już w XVI w.
zauważył, uważnie obserwując okresy
duchowego rozkwitu Kościoła i czasy
jego degeneracji, że przyczyną upadków
w Kościele, są prawie zawsze nonszalancja i nadużycia w podejściu do Najświętszego Sakramentu ołtarza. A zatem
przyjmujmy eucharystycznego Pana
w geście pokory i uniżenia – na kolanach i
do ust, bo to Święty świętych Król
Wszechświata w małej białej Hostii.
Katolik tak powinien traktować Eucharystię jak czynili to Matka Boża, Apostoło-

wie, jak nasi rodzice, dziadkowie i jak
chrześcijanie wszystkich czasów. Miej
odwagę okazać Chrystusowi taki szacunek, do jakiego tylko jesteś zdolny. Jak
mówi św. Tomasz z Akwinu: „Ile zdołasz,
sław Go tam”. W momencie Komunii św.,
gdy przyjmujemy konsekrowaną Hostię,
wskazane są maksymalne przejawy
pobożności oraz adoracji wewnętrznej,
co jest oczywiste, ale także zewnętrznej.
Fakt, że Hostia jest taka malutka, w żaden
sposób nie upoważnia nikogo do
traktowania Jej bez należnych oznak czci.
Przecież w Kościele naszych czasów
najmniejszą, najbardziej kruchą i bezbronną osobą jest Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi w czasie Komunii św. Skoro tak jest, to tym bardziej
należy Mu okazać najwyższą cześć i pokorę.
Od kilkudziesięciu z górą lat obserwujemy proces odejścia od wiary w realną
obecność Pana Jezusa w Komunii św. w
Kościele katolickim, a winni są temu sami
kapłani. Który z nich pamięta o przepisie
kościelnym mówiącym jasno, kto może
dotykać rzeczy poświęcone kultowi
Bożemu. Sobór Trydencki poucza: „Aby
jak najskuteczniej ochronić godność tak
dostojnego Sakramentu, władzę tę zastrzeżono wyłącznie dla kapłanów. W
końcu zakazał również mocą swego prawa, by nikt, oprócz osób konsekrowanych, poza przypadkami wielkiej konieczności, nie śmiał dotykać lub podawać
naczyń liturgicznych, bielizny kielichowej
czy innych sprzętów niezbędnych do jej
sprawowania. Zarówno kapłani, jak i wierni mogą więc rozumieć, jak wielka powinna być pobożność i świętość tych, co
mają konsekrować, rozdawać i przyjmować Eucharystię”. Kto z kapłanów, nawet
gorliwych, wie o tym przeczytanym przed
chwilą przepisie, a nie wiedząc nagminnie
go łamie, pozwalając, by ministranci przy-

nosili i rozkładali na ołtarzu naczynia
liturgiczne i zanosili je z powrotem po
Eucharystii. Ten przepis nadal obowiązuje! Mały krok, by rzeczy zastrzeżone
tylko dla kapłanów, straciły swoje święte
znaczenie w oczach tych młodych ludzi
i samych kapłanów. Ale zostawmy zwykłych wiernych służących przy ołtarzu w
spokoju. Weźmy pod uwagę kapłanów,
jak powoli wyzbywają się poczucia, że
tylko oni zastępują podczas Mszy św.
Chrystusa, i tylko oni mogą dotykać rękami Jego Najświętszego Ciała i Krwi.
W dawnych święceniach kapłańskich
świeżo wyświęcany kapłan miał natłuszczane dwa palce specjalną oliwą, bo
dotykał nimi konsekrowanego Ciała
Chrystusa. I w istocie, gdy w momencie
przeistoczenia, mocą Chrystusowych
słów, chleb w tych dwóch palcach stał się
Ciałem Zbawiciela, trzymał te palce nadal
złączone, aż do momentu, kiedy po
Komunii wiernych, ministrant oblał je, nad
kielichem, strugą wody, którą potem
kapłan z niego wypijał. Kto dzisiaj z kapłanów tak czyni? Zwróćcie na to uwagę,
podczas Mszy św., kto z nich trzyma tak
palce jednej i drugiej ręki. Nie czynią tak,
bo nie wiedzą, jakie to ma znaczenie.
Więc przypomnijmy to znaczenie. W
starożytnym prawie rzymskim istniały
rzeczy ekstra comerci, to znaczy takie,
których nie można było sprzedawać. Były
ich dwa rodzaje: ekstra divinivius czyli
zastrzeżone bóstwu, tj cmentarze, posągi
bóstw, świątynie, opiekuńcze bóstwa
bram wiodących do miasta, oraz rzeczy
przynależne ludziom ekstra humanivius,
czyli drogi, rzeki i mosty. Połączone palce
kapłana odwołują się do tego rzymskiego
prawa.
Z chwilą gdy dotknęły Pańskiego Ciała
podczas konsekracji, zostawały wyłączone ze zwykłego użytku i należą nie do
niego, lecz do Boga.

7

Dlatego kapłan nie śmie przyjąć na rękę Ciała Chrystusa, tylko w te dwa palce. Jakim
więc prawem przyjmuje się Komunię św. na rękę i czyni to zwykły wierny. Jakim
prawem? Kto dzisiaj uczy tego, co powiedziałem młodych kapłanów? Nikt nie uczy.
www.youtube.com przesłany przez: Podążać za Jezusem

NABOŻEŃSTWA
FATIMSKIE

Miesiąc maj to miesiąc maryjny. Cała przyroda budzi się z zimowego snu. Drzewa w
cieple słonecznym okrywają się jasną
zielenią, a ziemia pachnącymi kwiatami,
świat staje się na powrót barwny i ruchliwy
od wszelkich stworzeń, w sercach zaś ludzi
rośnie radość i nadzieja. Podczas Mszy św.
śpiewamy pieśni poświęcone Matce Bożej,
jak „Chwalcie łąki umajone”, „Ave Maryja”,
odmawiana jest litania Loretańska, w której
wychwalamy Matkę Bożą we wszystkich Jej
tytułach. W maju rozpoczyna się także
nabożeństwo fatimskie, czuwanie w pięć
pierwszych sobót miesiąca poświęconych
wynagrodzeniu Matce Najświętszej za
wszystkie zniewagi wyrządzane przez ludzi
Jej Niepokalanemu Sercu. W okresie
poprzedzającym objawienia fatimskie Portugalia przeżywała największy w swojej
historii kryzys. W 1908 r. doszło do zamachu
stanu przygotowanego przez Partię Republikańską, inspirowanego działaniami loży
masońskiej, podczas którego zamordowano króla i jego następcę. Partia ta, pomimo
braku poparcia w narodzie, siłą dokonała
przewrotu i proklamowała republikę. Nowe
władze, opanowane przez masonów,
ogłosiły wolność wszystkich wyznań,
represjonując wyłącznie Kościół katolicki.
Kasacie uległy zakony, zniesiono święta
kościelne, zamknięto domy modlitwy, szkoły
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katolickie i wszelkie instytucje dobroczynne.
Cały majątek Kościoła został znacjonalizowany i przejęty przez państwo. Ze szkół
usunięto lekcje religii. Kościoły i kaplice
wypożyczano bezpłatnie księżom tylko na
czas sprawowania liturgii. Wszelki kult
religijny został ograniczony wyłącznie do
murów świątyń i tylko tam kapłani mogli
nosić szaty duchowne. Episkopat w liście
pasterskim protestował przeciwko tym
wszystkim ograniczeniom i wprowadzonym
zakazom, jednak rząd nie pozwolił na jego
upowszechnianie. Przyszły represje i prześladowania na nieposłusznych biskupów,
którym nie pozwolono pełnić obowiązków w
diecezjach, co poskutkowało zerwaniem
stosunków dyplomatycznych ze Stolicą
Apostolską. Po 1914 r. pozwolono na swobodne działanie bojówek zwalczających
wszelki kult religijny. Dochodziło do napaści
na duchownych i świeckich, nawet w czasie
Mszy św., oraz do ataków bombowych,
zabijających setki osób. Jak wielka była
skala prześladowań, mogą świadczyć fakty:
W latach 1915 – 1917 zginęło dwa razy
więcej katolików niż żołnierzy portugalskich
walczących na frontach I wojny światowej,
nie wychodziły pisma katolickie, a swobodą
cieszyła się prasa protestantów, nagminnie
szkalowano imię i dogmaty o Matce Bożej.
I tu właśnie, w portugalskiej Fatimie, 13 ma-

ja 1917 r. doszło do pierwszych objawień
Maryi i zapowiedzi wprowadzenia nabożeństwa wynagradzającego zniewagi wyrządzane Matce Najświętszej.
Niepokalana Maryja, objawiając się trojgu
pastuszkom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji 13 lipca 1917 r. w Fatimie, powiedziała:
„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg
chce ustanowić na świecie nabożeństwo do
mego Niepokalanego Serca. Jeśli się zrobi
to, co wam mówię, wiele dusz zostanie
uratowanych, nastanie pokój na świecie.
Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to wielki znak,
który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego
zbrodnie, nastąpi głód i prześladowanie
Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii świętej w pierwsze soboty
na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie moje
życzenia spełnią, Rosja nawróci się i
zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy
swoje błędne nauki po świecie wywołując
wojny i prześladowania Kościoła”. Po
śmierci młodszych wizjonerów, gdy Łucja
przebywała w zakonie doroteuszek w
Ponteverdzie, 10 grudnia 1925 r. ukazała
się jej Matka Boża z Dzieciątkiem, wskazując na Swoje Serce otoczone cierniami.
Pan Jezus powiedział: „Miej współczucie z
Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią wciąż na nowo, a nie ma nikogo,
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie
powyciągał”. Potem rzekła Maryja: „Córko
moja, spójrz, Serce moje otoczone jest
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez
bluźnierstwa i niewdzięczność stale je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinie
śmierci obiecuję przyjść na pomoc z
wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią
spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma

tajemnicami różańcowymi towarzyszyć
mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Dalsze objaśnienia dotyczące nabożeństwa Łucja otrzymała 13 czerwca 1929 r.
Ujrzała ukrzyżowanego Jezusa, z którego
ran krople Krwi spływały na Hostię, a z Niej
do kielicha, oraz Matkę Bożą Fatimską, Jej
Serce otoczone było koroną cierniową, a na
Nim płomień ognia jako znak ogromnego
cierpienia. Rok później, w nocy z 29 na 30
maja ukazał jej się Zbawiciel i objaśnił, że
nabożeństwo ma obejmować pięć pierwszych sobót jako wynagrodzenie za pięć
grzechów, jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi. Są nimi:
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu
Poczęciu Maryi,
- bluźnierstwa przeciw Dziewictwu Matki
Bożej,
- bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu i sprzeciw wobec uznania
Jej Matką ludzkości,
- działania budzące obojętność, wzgardę
i nienawiść ludzi wobec Maryi,
- zniewagi wyrządzane Jej świętym
wizerunkom.
Zniewagi te tak bardzo dotykają Niepokalanego Serca Maryi, że sama Jezusa prosiła o
nabożeństwo wynagradzające i rozpowszechnianie go, a także o modlitwy, dzięki
którym Bóg okaże miłosierdzie duszom raniącym Serce Maryi. Matka Boża obiecała
łaskę pomocy i wstawiennictwa w godzinie
śmierci tym, którzy będą uczestniczyć w
nabożeństwie. Jego istota tkwi zatem w
niesieniu pociechy i wynagrodzenia za
grzechy umiłowanej Matce i Jej Synowi
przez szczerą i gorącą modlitwę.
Bardzo ważne są też powody, dla których
powinniśmy praktykować to nabożeństwo.
Pierwszym powodem jest wypełnienie
prośby Maryi o wynagrodzenie Jej cierpiącemu Niepokalanemu Sercu. Kochająca Matka zawsze każdemu z nas, kto
oddał się w Jej opiekę, przychodzi z pomocą. Przykładem jest o. M. M. Kolbe, który
z niczego stworzył wydawnictwo „Rycerza
Niepokalanej”, kard. ks. Stefan Wyszyński,
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który przeprowadził naród i Kościół w Polsce przez czas prześladowań komunistycznych, a także św. Jan Paweł II, którego
Maryja osłoniła od śmiercionośnej kuli. Matka, sama cierpiąca zniewagi, zawsze z troską pochyla się nad cierpieniem ludzkości, a
zwłaszcza Polski szczególnie doświadczonej. Jako kochająca Matka troszczy się o
dobro dziecka i z miłością upomina, gdy błądzi. Widzi niebezpieczeństwa grożące
światu, zwłaszcza zasadzki szatańskie
zgubne dla zbawienia człowieka. Wizja Serca otoczonego cierniami to symbol cierpień,
jakie zadają Jej Niepokalanemu Sercu
grzechy ludzi, gdy jest lekceważona, wyśmiewana, obrażana, a Jej wizerunki znieważane. Czy dzieci miłujące Matkę mogą
być obojętne, wiedząc, że zniewagi te dotykają równocześnie Bożego Syna? Wszyscy
mamy obowiązek osuszać Jej łzy miłością,
czynem i modlitwą.
Drugim powodem jest ratowanie grzeszników przed karą utraty zbawienia. Wielu
ludzi ochrzczonych w Kościele katolickim,
choć zostali dziećmi Boga, odchodzi dziś
bez lęku od wiary, stając się apostatami. Nie
liczą się z tragicznymi konsekwencjami
swego czynu. Zatracili poczucie grzechu
i ulegli protestanckiemu fałszywemu miłosierdziu, że każdy bez pracy nad sobą, bez
ciągłego trudu nawracania się do Boga i
pokuty za grzechy i tak zostanie zbawiony.
Wielu zakłada maski pozornego katolicyzmu i obowiązującej poprawności, akceptując wszelkie zło w swoim życiu, które nie
może się Bogu podobać. Nikt, kto wierzy
i czuje się odpowiedzialny za Kościół, nie
może być obojętny na los drugiego człowieka, zagrożonego wiecznym potępieniem. Trzeba z wiarą i miłością upominać,
mówić, że piekło istnieje, aby ludzi pobudzać do myślenia i powrotu do Boga. Dzieci,
którym Matka Boża pokazała męki piekielne, same z wielką gorliwością ofiarowały w
intencji grzeszników swoje modlitwy, cierpienia, posty i wyrzeczenia. Nas także prosi
o uczestnictwo w modlitwach podczas nabożeństw, przynajmniej pięciu pierwszych
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sobót miesiąca, ofiarowanych w intencji
ratowania grzeszników przed wiecznym potępieniem.
Następny powód to ratowanie Polski
i świata przed błędami Rosji i komunizmem. Matka Boża prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu
i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca, bo to sprawi, że się
nawróci i zapanuje pokój, w przeciwnym razie rozszerzy swoje błędne nauki po świecie. Matka Boża do 13 maja 1930 r. podała 6
warunków, koniecznych do spełnienia, aby
poświęcenie Rosji można było uznać za dokonane. Od 1942 do 1984 r. było kilka prób
poświęcenia tego mocarstwa, lecz żaden z
trzech papieży nie spełnił wszystkich nakazanych warunków, dlatego przyjmuje się, że
poświęcenie Rosji nie było wystarczające.
Wkrótce po objawieniach fatimskich, w październiku 1917 roku władzę w Rosji przejęli
komuniści, wprowadzając terror, ateizm i
zawłaszczanie własności.
Uprawiali propagandę opartą na manipulacji i kłamstwie, wydając wyroki śmierci lub
wywózki na Sybir, wykluczając jakikolwiek
sprzeciw mas. Jako pierwsze państwo na
świecie wprowadzili aborcję. Ambicją
komunistów było rozpowszechnianie
bezbożnej ideologii na całą Europę. Inwazja
ta została jednak zatrzymana przez
skuteczny odpór polskich wojsk, a także
dzięki interwencji Matki Bożej 15 sierpnia
1920 r., która zapisała się w historii narodu
jako cud nad Wisłą.
W maju 1938 r. Episkopat Portugalii zawierzył kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, a we
wrześniu 1939 r. biskup diecezji, do której
należy Fatima, ustanowił nabożeństwo wynagradzające. Po napaści Niemiec w 1939 r
na Polskę, Związek Sowiecki włączył się do
wojny zajmując wschodnie Kresy, a po jej
zakończeniu zawładnął ościennymi narodami, narzucając siłą własną ideologię,
ustrój, zgubną moralność, a także walkę z
wiarą i Kościołem (więzienie, a nawet
śmierć księży i biskupów, przejmowanie
majątku kościelnego). Decyzja o poświęce-

niu Polski Niepokalanemu Sercu Maryi zapadła zaraz po zakończeniu II wojny światowej. 8 września 1946 r. u stóp Jasnogórskiej
Królowej Polski - w obecności miliona wiernych - prymas August Hlond oddał naród
i Kościół Jej Opiece. Równocześnie Episkopat oficjalnie zatwierdził nabożeństwo
fatimskie. Po Polsce uczyniły to także inne
kraje. To, że Kościół polski przetrwał ten
trudny czas, zawdzięczamy dwom wielkim
prymasom - kard. A. Hlondowi i kard. S. Wyszyńskiemu. Prymas Hlond mówił: „Serce
Matki Bożej jest ściśnione na widok zła
i grzechów w narodzie. Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, (więcej) wspólnej
i publicznej modlitwy różańcowej”, albowiem: „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego
i różańcem”. Prymas Tysiąclecia, kard.
Wyszyński był przez trzy lata więziony
przez komunistów, przygotowując w tym
czasie program duszpasterski dla uczczenia milenium Chrztu Polski i Jasnogórskie
Śluby Narodu. Dzięki ich niezłomnej wierze
i samozaparciu, obaj pomyślnie – z pomocą
Niepokalanej - przeprowadzili Kościół przez
komunistyczny ucisk, a naród zachował
wiarę w większym stopniu niż kraje sąsiednie. Związek Sowiecki zbudował sieć
agenturalną, przez którą do dzisiaj ma
wpływ na społeczeństwa wielu narodów.
Zło i rozpasanie moralne, jakie obserwujemy, to pokłosie błędów Rosji rozpowszechnione po świecie. Dociera do nas teraz ze
Wschodu i Zachodu Europy, a swoje źródło
bierze w odrzuceniu wiary w Boga. Jest
efektem niespełnienia prośby Matki Bożej
poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Podobnie druga prośba Maryi dotycząca Komunii wynagradzającej i nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca nie została
dostatecznie rozpropagowana w świecie.
W Polsce praktykuje je 30% parafii, o Europie Zachodniej nie ma co wspominać. Rosja
zatem nie nawróciła się na prawdziwą wiarę. Spośród czterech dopuszczonych tam
wyznań, nie ma katolickiego.
Mieszkający w Rosji katolicy, w tym wielu

Polaków, nie mają należnych praw, są prześladowani i traktowani jak sekta. Zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi - jak mówił
kard. August Hlond – na pewno przyjdzie,
jednak ten czas wciąż nieznany. Wszystko
zależy od wierności Chrystusowi. Od Kościoła i kapłanów, czy wprowadzą nabożeństwa w parafiach, oraz wiernych, którzy zechcą z miłością odpowiedzieć na miłość naszej Matki i wynagradzać zniewagi Jej Niepokalanemu Sercu, spełniając wszystkie
warunki. Potrzeba mądrych, gorliwych i odważnych kapłanów, którzy oddadzą się całkowicie w niewolę Matce Bożej, zawierzając siebie i naród w Jej opiekę, tak jak o to
prosiła Niepokalana w książce ks. Stefano
Gobbi „Do Kapłanów, umiłowanych Synów
Matki Bożej”.
Ostatni czwarty powód to ratowanie
Polski przed wojną. W Fatimie Matka Boża przestrzegała, że jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga i nie będzie ustanowione nabożeństwo pierwszych sobót,
przyjdzie nowa, straszna wojna. Polacy
szybko zapomnieli o niewoli z czasów zaborów, o cierpieniu bliskich i stratach materialnych w latach I wojny światowej. W okresie
międzywojennym w Polsce, głównie w
miastach, doszło do dużego upadku moralnego społeczeństwa (pijaństwo, rozboje,
domy publiczne, aborcja). Ludzie nie spełnili prośby Matki Bożej i przepowiednia
wojny się spełniła. Liczne dziś objawienia
Maryi na całym świecie są wielkim upominaniem narodów przed utratą wiary w Boga. Sami obserwujemy, jak tragiczne i nikczemne są skutki apostazji w świecie: uśmiercanie ludzi starych i chorych (eutanazja), aborcja, odbieranie na siłę dzieci z rodzin niewydolnych finansowo, a umieszczanie w zastępczych (często innej wiary), a
także coraz bardziej natarczywe domaganie się praw dla mniejszości seksualnych
i realizowanie ideologii gender, prowadzącej do deprawacji nieletnich. Matka Boża
przestrzega, że czas miłosierdzia Bożego
się skończył, a rozpoczął już czas Bożej
sprawiedliwości.
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Wybrała sobie nasz naród i jest Królową
Polski, ceniąc wierność Bogu i Kościołowi.
Jako naród nie możemy Jej zawieść i zdradzić naszych wielkich przywódców duchowych - św. Jana Pawła II, Sł B. kard. S. Wyszyńskiego, kard. A. Hlonda, a także budowniczego bazyliki ks. prał. Grzegorza
Augustynika. Wciąż otwarta jest sprawa nabożeństwa pierwszych pięciu sobót. Ich celem jest przede wszystkim nasze własne
nawrócenie, troska i odpowiedzialność za
bliskich oraz modlitwa i zadośćuczynienie
za grzeszników. Trzeba modlić się na różańcu o ich nawrócenie, zwłaszcza ludzi,
którzy są ochrzczeni i oddalili się od Boga.
Wszystkich czeka Sąd Ostateczny, a bez
powrotu do wiary i pokuty - utrata wiecznego zbawienia. Za nich należy ofiarowywać
cierpienia (tak jak czyniły to dzieci z Fatimy),
a nade wszystko uczestniczyć w nabożeństwach fatimskich, by w jedności z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi modlić się za grzeszników i Kościół święty. Każda wojna jest skutkiem wyłącznie grzechów ludzi, modląc się o ich nawrócenie i umocnienie Kościoła możemy
uprosić pokój na świecie oraz zmianę mentalności przywódców narodów i Kościoła.

Modlitwa wynagradzająca, którą
powinniśmy się często modlić:
Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę
Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę
nawrócenia biednych grzeszników.

pracowała Danuta Wywiał
na podstawie:
pierwszesoboty.pl, Lidia Waśko
„Znaczenie nabożeństwa pierwszych sobót” oczamiduszy.pl
„Niewystarczające poświęcenie Rosji”

NAJDŁUŻSZE
i wciąż trwające
OBJAWIENIA Matki Bożej
W tym roku mija 40 rocznica, objawień Najświętszej Dziewicy trwających w Medjugorie (Bośnia i Hercegowina, w dawnej Jugosławii). Wszystko rozpoczęło się 24 czerwca 1981 r. w godzinach wieczornych. Sześcioro dzieci ze wsi Bijakovići, należącej do
parafii Medjugorie na wzgórzu Crnica, w jego części nazywanej Podbrdo (obecnie Góra Objawień), ujrzało w oddali tajemniczą
postać Nieznajomej Pani. Następnego dnia zalęknione nastolatki, przywołane przez
Nią, podbiegły bardzo blisko. „Była przepiękna i otaczało Ją światło”. Widzenie było
krótkie, miało w nich wzbudzić pragnienie zjednoczenia się z Matką Bożą, przyniosło
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także krzepiącą pociechę Ivance. Jej ojciec pracował w Niemczech, matka
zmarła miesiąc wcześniej, dziewczynka
była samotna i stęskniona za matczyną
miłością. Ona pierwsza w Tajemniczej
Postaci rozpoznała Dziewicę Maryję z
Dzieciątkiem. Wizjonerami byli: Vicka
Ivanković (ur. 1964), Mirjana Dragićewić
(1965), Marija Pavlović (1965), Ivan
Dragićević (1965), Ivanka Ivanković
(1966) i najmłodszy Jakov Ćolo (1971).
Dzień 26 czerwca był już objawieniem
publicznym, bowiem na wzgórzu oprócz
dzieci pojawiła się większość parafian.
Piękna Pani (w jęz. chorwackim Gospa)
przedstawiła się wizjonerom jako Błogosławiona Dziewica Maryja (Blażena
Djewica Marija). Powiedziała: „Wybrałam
to miejsce, ponieważ jest tu wielu głęboko
wierzących. Łączcie się ze mną w modlitwie”. Wracając po objawieniu do domu,
pod krzyżem stojącym w połowie drogi,
Marija ujrzała płaczącą Dziewicę, która
wołała: „Pokój, pokój, musicie pragnąć
pokoju. Na ziemi musi zapanować pokój,
musicie pojednać się z Bogiem i bliźnimi”.
Objawienia miały miejsce każdego dnia
podczas wieczornego odmawiania różańca przed Mszą św. Widzący słyszeli wówczas orędzia – krótkie przesłania Matki
Bożej, tj. wezwanie do przyjęcia zbawienia danego w Chrystusie, pogłębienia
wiary w Boga oraz do pełniejszego zjednoczenia z Jezusem. Wszystkie kierowane były do wizjonerów i parafian, a
ostatecznie do ludzkości całego świata.
Najważniejsze z nich to tzw. orędzia
czwartkowe, przekazywane przez Matkę
Bożą od 1 marca 1984 do 8 stycznia 1987
r., a następnie kontynuowane każdego 25
dnia miesiąca. Można w nich wyróżnić następujące kwestie: wezwania do pokoju,
pojednania, pokuty, wiary i modlitwy. Po 3
lipca pojawiają się nowe elementy: Matka
Boża wielokrotnie zachęcała do modlitwy
złożonej z siedmiu Ojcze nasz, Zdrowaś

Maryjo i Chwała Ojcu w intencji kapłanów
(wraz z modlitwą wstępną odmawiana
jest przez apostolat „Margaretka”).
Mówiła o potrzebie rozważania Pisma
św., uczestnictwie w sakramentach, a
przede wszystkim Eucharystii i spowiedzi
św., o wartości rodziny, o potrzebie zachowania właściwej hierarchii wartości, namawiała do postu o chlebie i wodzie w
ważnych intencjach, zapowiedziała nawrócenie Rosji oraz przekazanie 10 tajemnic wizjonerom. Każdemu z widzących Matka Najświętsza poleciła codzienne modlitwy w określonych intencjach:
Mirjanie za niewierzących, Ivance za rodziny, Mariji za dusze w czyśćcu cierpiące, Ivanowi za młodzież, a Vicke i Jakovovi za chorych.
Jugosławia po drugiej wojnie światowej
była krajem komunistycznym, toteż zgromadzenia wiernych w miejscu kultu stały
się dla władz niepożądane. Rozpoczęły
się prześladowania i zastraszania dzieci,
ich rodziców, parafian, kapłanów, a nawet
pielgrzymów. Prowadzono przesłuchania
milicyjne i poddawano wizjonerów badaniom psychiatrycznym, aby udowodnić
oszustwo, lecz to potwierdzało ich zdrowie. Wprowadzono zakaz gromadzenia
się w miejscu objawień i kontrolowano
wzgórza. Po zaostrzeniach dzieci spotykały się z Maryją początkowo w
parafialnym kościele pw. św. Jakuba,
potem w salce na plebanii lub na chórze, a
po uwięzieniu proboszcza o. Jozo Zovko
(skazanego na 3,5 roku więzienia) w
różnych miejscach, gdzie w danej chwili
się znajdowały. Pod koniec 1982 r. powstały grupy modlitewne, przez które
Matka Boża przekazywała wskazówki
całemu ruchowi modlitewnemu w Medjugorie. Grupa modlitewna Jakova postawiła w pobliżu jego domu drewniany krzyż
(pomalowany później niebieską farbą),
przy którym modlili się i śpiewali, zważając jednak na zbliżające się patrole.

13

Podobnie jak w Fatimie (1917) Matka
Boża wzywała do pokoju, nawrócenia i
pojednania w rodzinach, społeczeństwie i
w polityce międzynarodowej, a nade
wszystko do modlitwy. Trzy lata po rozpoczęciu objawień w Medjugorie świat
stał się świadkiem wyścigu zbrojeń
między Kremlem a Białym Domem, co
groziło wybuchem wojny i samozagładą.
W obliczu tak realnego zagrożenia papież
Jan Paweł II zdecydował się 25 marca
1984 r. poświęcić Rosję Niepokalanemu
Sercu Maryi (prosiła o to Matka Boża w
Fatimie), nie wypowiadając jednak głośno
nazwy państwa, o które chodzi. Od tego
czasu w konflikcie następuje odwilż. Rok
później, po śmierci dotychczasowych
przywódców Sowieckiej Rosji, Czernienki
i Andropowa, na czele ZSRR stanął lojalny członek partii komunistycznej Michaił Gorbaczow. Jak to się stało, że
zdecydowani bronić swoich racji przywódcy doszli do porozumienia i zażegnali
wzajemne napięcia? Środki masowego
przekazu przypisywały zwycięstwo pierestrojce i demokracji, jednak umknął im
mało znany fakt. Niewyjaśniony wybuch i
pożar w radzieckiej bazie nuklearnej na
Morzu Północnym, który miał miejsce 13
maja 1984 r. (w rocznicę objawień fatimskich i zamachu na Papieża), który
zniszczył nagromadzoną broń nuklearną,
a tym samym zniweczył szanse zwycięstwa w konflikcie zbrojnym z USA.
Wizjonerka z Fatimy, siostra Łucja, krótko
przed swoją śmiercią powiedziała:
„Konsekracja dokonana na placu św.
Piotra w 1984 r. uratowała świat przed
wojną nuklearną w 1985 roku”. Drugie
porozumienie między przywódcami M.
Gorbaczowem i R. Reaganem w sprawie
rozbrojenia nuklearnego nastąpiło w
1987 r. i zostało wymodlone w Medjugorie. W latach 1984 – 1987 Maryja prosiła o
szczególnie intensywne modlitwy, poparte nasilonym postem o chlebie i wodzie
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w intencji rozbrojenia i pokoju na świecie.
W tym czasie w Medjugorie przebywał
doradca wojskowy prezydenta USA wraz
z małżonką, modląc się o zdrowie syna
chorego na zespół Downa. Tak się złożyło, że podczas ulewnego deszczu znaleźli się w pobliżu domu Mariji i zgodzili się
u niej schronić. Gdy Marija dowiedziała
się, kim są jej goście, zdecydowała się
wykorzystać sytuację i przekazać prezydentowi Reaganowi list zawierający orędzia Matki Bożej wzywające do pokoju.
Wkrótce po podpisaniu porozumienia
przez przywódców do Mariji zadzwonił
tenże doradca z informacją, że Prezydent
pokazał list z orędziem Gorbaczowowi, co
zapewne poskutkowało pomyślnością
prowadzonych negocjacji. Dziękował
wszystkim, którzy modlili się w intencji
porozumienia. Kilka dni później otrzymała
inny telefon, tym razem z ambasady
radzieckiej w Belgradzie z prośbą o kopie
orędzi Maryi z Medjugorie. Cztery lata
później pojawiły się następne owoce
modlitw - 8 grudnia 1991 roku (w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)
ZSRR przestał istnieć, a 25 grudnia (w
Boże Narodzenie) czerwony sztandar
zniknął z wieży Kremla.
Podczas objawienia w Boże Narodzenie
1982 r. 17-letnia Mirjana została wyróżniona przez Matkę Bożą, jako osoba w
pełni ukształtowana, do wypełnienia misji.
Jej jako pierwszej wyjawiła wówczas
ostatnią 10. tajemnicę. Powiedziała, że
nie będzie spotykać się z nią codziennie
jak dotąd, lecz 18 marca w każde jej
urodziny. Było to dla niej przeżycie bardzo
bolesne, czuła się poniekąd odrzucona.
Jednak od 2 sierpnia 1987 r., każdego
drugiego dnia miesiąca, słyszała w duszy
głos Matki, a czasem miała widzenie, i tak
było do 2 marca bieżącego roku, kiedy
dowiedziała się, że pozostaną jej już tylko
spotkania roczne. Wraz z ostatnią
tajemnicą Najświętsza Maryja Panna

przekazała jej tajemniczy „przedmiot” - arkusz wielkości A4 przypominający pergamin, jednak niespotykany na ziemi, można go pomiąć, zwinąć, ale nie można podrzeć i zniszczyć. Na arkuszu wypisane
są wszystkie objawione tajemnice, które
tak długo jak będą tajemnicami, są widoczne jedynie dla Mirjany. Matka Boża
wyznaczyła jej oraz kapłanowi przez nią
wybranemu - a został nim hercegowiński
franciszkanin o. Petar Ljubićic (ur. w 1946
r.) - misję obwieszczenia ludzkości treści
każdej z kolejnych tajemnic - gdy przyjdzie odpowiedni czas. Niepokalana Maryja, po zaprzestaniu regularnych objawień, przez rok przygotowywała Mirjanę,
jak powinny być objawiane tajemnice.
Pierwsza zostanie wyjawiona w Medjugorie. Dziesięć dni przed wydarzeniami
pierwszej tajemnicy, Miriana powiadomi
Ojca, a on przez siedem dni będzie trwał
na modlitwie i poście, aby Duch Święty
pozwolił mu głęboko wniknąć i zrozumieć
treść tajemnicy, a wówczas - trzy dni
przed zapowiedzianym wydarzeniem Ojciec objawi ją światu. Gdy przyjdzie
wyznaczony czas, tajemnica będzie na
pergaminie z Nieba widoczna dla Ojca, a
po siedmiu dnach dla każdego, kto na nią
spojrzy. Nikt nie zna czasu objawienia
tajemnic. Ojciec Petar wie, że trzy pierwsze związane są z Medjugorie. Dwie
pierwsze stanowią przestrogę i ostrzeżenie wzywające do nawrócenia. Trzecia
tajemnica będzie widocznym, trwałym i
niezniszczalnym „wielkim znakiem”, który
w określonym czasie nagle pojawi się na
Wzgórzu Objawień. Okaże się to – jak
obiecała - jasnym dowodem obecności
Matki Bożej w Medjugorie, „zwłaszcza dla
ludzi dalekich od Boga”. Pozostałe będą
prawdopodobnie wstrząsającymi dla
ludzkości wydarzeniami i wezwaniem do
nawrócenia.

Wszystkie 10 tajemnic Matka Boża wyjawiła także Ivance (7 maja 1985 r.) i Jakovovi (12 września 1998 r.). Oni od tego
czasu spotykali się z Najświętszą Panienką tylko raz w roku: Ivanka w rocznicę
objawień, a Jakov w każde Boże Narodzenie. Pozostałym widzącym objawiono
dotychczas dziewięć tajemnic i wciąż
spotykają się z Matką Bożą codziennie.
Nikt z nich nigdy nikomu nie wyjawił
tajemnic. Mirjana twierdzi, że nie należy
się bać: „Będzie to, co Bóg chce. Spójrzcie na nas, my też mamy rodziny, a jesteśmy radośni, cieszymy się z każdego
dnia. Jesteśmy w Bożych rękach”. Ludzie, którzy odbyli pielgrzymkę do Medjugorie, mówią o niesamowitym czasie
łaski, o nawróceniach, uzdrowieniach fizycznych, a zwłaszcza duchowych. Oto
fragmenty świadectw:
„W święto Matki Bożej Królowej, 22 sierpnia, byliśmy z mężem na Podbrdo świadkami objawienia. Półtora metra dzieliło
nas od widzącego Ivana. Mogliśmy widzieć jego poważną, skupioną twarz.
Mówił do Kogoś, widać było, jak poruszał
ustami, patrzył na Kogoś. Głos był
>>odcięty<<, a cisza głęboka. Jedna z
sióstr ze Wspólnoty Błogosławieństw
zapytała, jaką mieliśmy intencję tego
wieczoru. Powiedziałam prawdę: nie
możemy mieć dzieci. Siostra odpowiedziała z wiarą: >>Byli tu tacy ludzie. Po roku przyjechali podziękować za dziecko<<. Na początku stycznia okazało się,
że jestem w ciąży. Prawie całą przeleżałam. Agata urodziła się 21 sierpnia wieczorem – w wigilię Matki Bożej Królowej!
Dopiero wtedy dotarła do mnie zbieżność
dat i przypomniały mi się słowa siostry ze
Wspólnoty Błogosławieństw”. „Byłam ateistką, kiedy przyjechałam do Medjugorie,
uważałam objawienia Matki Bożej za niemożliwe. Chociaż mój dom rodzinny jest
katolicki, już od dzieciństwa oddalałam
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się coraz bardziej od Boga i jego Kościoła.
W Wielki Czwartek po Mszy wieczornej w
kościele moja mama poprosiła mnie, bym
poszła do bocznej kaplicy na adorację
Najświętszego Sakramentu. Zgodziłam
się, ponieważ nie chciałam wracać sama
do domu. Trudno mi dzisiaj przedstawić w
słowach, co się wówczas ze mną stało.
Nasza grupa śpiewała razem z jednym z
ojców >>Święty<< Schuberta, a ja w
jednej chwili uwierzyłam, że jest Bóg, że
stał się Człowiekiem, że stał się Chlebem i
jest tutaj w Hostii obecny. Płakałam
nieopanowanie. W następnych dniach
również dużo płakałam, ale równocześnie
doznałam litościwej miłości Boga. W
Wielki Piątek wyspowiadałam się i po raz
pierwszy w moim życiu mogłam naprawdę świętować Wielkanoc; ja również
powstałam z martwych. Teraz mogłam się
otworzyć na objawienia i na wszystko, co
Matka Boża chciała i do mnie powiedzieć.
Czułam teraz, że jest moją Matką, bierze
mnie za rękę i zawsze jest przy mnie ze
swym uśmiechem. Moje życie zmieniło
się całkowicie od tego czasu, czego
wcześniej zupełnie nie mogłam sobie
wyobrazić. Przestałam palić, pić, słuchać
muzyki rockowej. Stałam się znowu
radosna. Msza św. jest dla mnie punktem
kulminacyjnym dnia i szczęśliwym czyni
mnie to, że w Komunii św. przychodzi do
mojego serca Król królów, aby mi
ofiarować swoją miłość i poprzez mnie
wszystkim, których spotykam. Wierzę
głęboko w to, że Bóg będzie mnie w przyszłości prowadzić przez Maryję – ciekawa
jestem dokąd”.

Objawienia wciąż trwają, dlatego Kościół
katolicki nie wypowiedział się jeszcze oficjalnie o ich prawdziwości. Do tej pory
trwają w Medjugorie badania prowadzone
przez kolejne Watykańskie Komisje
Pierwszą powołał papież Benedykt XVI w
2010 r. Jej przewodniczący kard. Bertone
napisał w raporcie: „Oświadczenia biskupa Monstaru odzwierciedlają prywatną
opinię i nie stanowią ostatecznego, oficjalnego sądu Kościoła. W mocy pozostaje oświadczenie biskupów byłej
Jugosławii wydane w Zadrze 10 kwietnia
1991 r., które otwiera wolną drogę przyszłym badaniom. W międzyczasie zezwala się wiernym na prywatne pielgrzymki
(organizowane przez wiernych lub przez
świeckie agencje) pod przewodnictwem
duszpasterzy. Wszyscy katoliccy pielgrzymi mogą odwiedzać Medjugorie,
miejsce kultu maryjnego, gdzie możliwe
jest praktykowanie wszystkich form
pobożności”. Aktualnie pracująca tam
Komisja, pod kierownictwem kard.
Ruiniego, wypowiedziała się w lutym
2020 r. w sprawie prawdziwości
pierwszych objawień od 24 czerwca do 3
lipca 1981 r. „Z dużą dozą pewności
można stwierdzić – czytamy w raporcie –
że pierwsze siedem objawień jest w
istocie wiarygodne, ponieważ u tych,
którzy je przeżyli, wywołały one ponowne
rozbudzenie wiary, przemianę życia i ożywiły poczucie przynależności do Kościoła”. Do końca badań i orzeczenia Kościoła w sprawie prawdziwości objawień
jest zatem jeszcze daleka droga.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie:
sanktuaria.maps24.eu Królowa Pokoju. Medjugorie 1981,
medjugorie.org.pl ks. Adam Dybek -Medjugorie-kontynuacja Fatimy,
medjugorie.org.pl Żarko Ivkovic - Dziesięć tajemnic, co kryje tajemniczy pergamin?
medjugorie.org.pl - O. Livio Fanzaga –
Oficjalne wytyczne Stolicy Apostolskiej w sprawie Medjugorie
pl.aleteia.org - Fragmenty raportu watykańskiego z 26 kwietnia 2021 r
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Pielgrzymka Rzemieślników
W niedzielę 21 marca do tronu NMP Królowej Anielskiej pielgrzymowali rzemieślnicy
zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych Okręgu Dąbrowskiego, by przez wstawiennictwo swego Patrona, św. Józefa Rzemieślnika, modlić się w intencji czynnych
i zmarłych członków stowarzyszenia. Przybyłych powitał kustosz bazyliki ks. kan.
Andrzej Stasiak, przewodniczący Eucharystii. Ojciec Michał redemptorysta mówił o
cnotach św. Józefa, cieśli, który był nie tylko wiernym wyznawcą Boga oraz opiekunem
Maryi i Jezusa, ale także wzorem sumienności i pracowitości w swym zawodzie.
Rekolekcjonista zwrócił uwagę, że cnoty te są wyznacznikiem naszej wiary i źródłem
naszego rozwoju. Praca zawodowa nie może być wykonywana rutynowo, lecz należy
ją rozwijać, dążąc do doskonałości, zgodnie z nakazem wiary. Lenistwo i lekceważenie obowiązków to szatański sposób kuszenia człowieka do grzechu, będący
nieposłuszeństwem wobec Boga. Ludzie, robiąc rachunek sumienia, nie dostrzegają
często wielu grzechów dotyczących pracy zawodowej, pomijają je podczas spowiedzi.
A grzechy te mają przecież wymiar społeczny, uderzając nie tylko w każdego z nas,
osoby bliskie czy korzystające z naszej pracy, ale także w Kościół. Tragiczne
wydarzenia, które dotykają ludzi i społeczeństwa, są często konsekwencją źle
wykonywanych obowiązków. Musimy zatem często dokonywać wnikliwego rachunku
sumienia, analizując swoje życie pod względem naszej pracy i jej jakości. Św. Józef
zawsze analizował znaki dawane mu przez Boga i sumiennie realizował powołanie, do
którego wezwał go Bóg. Rekolekcjonista zachęcał nas, abyśmy się na nim wzorowali.

Owocem rekolekcji wielkopostnych jest dobra spowiedź,
prowadząca do odnowy życia
Rekolekcje wielkopostne w tym roku, w dniach 21 – 24 marca, głosił wspomniany już o.
Michał ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów w Gidlach. Ludzie, widząc grzech
innych, potępiają go, nie dostrzegając często grzechów własnego nieposłuszeństwa
wobec nakazów Boga. Jezus nie potępia człowieka, lecz wskazuje konfesjonał jako
jedyne miejsce przebaczenia i pojednania z Bogiem. Grzech zostaje jednak całkowicie usprawiedliwiony dopiero wówczas, gdy człowiek już do niego nie powraca
(pokuta). Przygotowując się do spowiedzi św. trzeba analizować wszystkie przykazania Dekalogu, pięć przykazań kościelnych oraz osiem błogosławieństw, ale nie traktować ich zbyt jednoznacznie (wąsko), lecz w szerszym aspekcie. Pomocą we
wnikliwym rachunku sumienia mogą być publikacje poświęcone tej tematyce[m. in.
KKK wyd. Pallotinum (479-569)] dostosowane do wieku penitenta. Dobrą praktyką jest
codzienny rachunek sumienia, pozwalający na bieżącą analizę zachowań.
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Należy pamiętać, że wyznanie grzechów w konfesjonale musi uwzględniać pięć
warunków dobrej spowiedzi. Oddając się codziennie w modlitwie Matce Najświętszej,
otrzymujemy pomoc w nawracaniu się do Boga i trwaniu w stanie łaski.
Najskuteczniejszą bronią przeciw kusicielowi jest modlitwa różańcowa, pomagająca
wzrastać do świętości. Powierzając się Jej opiece, stajemy się Jej dziećmi, za którymi
oręduje u swego Syna.

Wielkanoc 2021

Fot. Zbigniew Dzieciątkowski

Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
W dniu 25 marca, ustanowionym przez św. Jana Pawła II jako Dzień Świętości Życia,
w bazylice, pomimo panującej pandemii, zgromadziło się wielu parafian i pielgrzymów,
aby dziękować Bogu za dar macierzyństwa oraz modlić się za rodziny i samotne matki,
które - będąc w trudnej sytuacji życiowej - lękają się przyjąć dar życia w poczętym
dziecku i widzą jedyne wyjście w zbrodniczej aborcji. Ufna modlitwa do Boga obcych
osób przez 9 miesięcy daje możliwość ratunku. Duchowa adopcja dziecka poczętego
wywodzi się z objawień Matki Bożej w Fatimie, w których wzywała do modlitwy
różańcowej wynagradzającej za grzechy. W Polsce praktyka brania nienarodzonego
dziecka w opiekę trwa od 1987 r., gdy ślubowanie duchowej adopcji złożono po raz
pierwszy w kościele ojców paulinów w Warszawie. Od tego czasu dzieło to bardzo rozrosło się nie tylko w Polsce, ale i na świecie - do kilkuset tysięcy osób.
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Przyrzeczenia są składane, tak jak w naszej bazylice, 25 marca, a w innych w święta
maryjne - 15 sierpnia i 26 sierpnia. Możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka
poczętego przynosi dużą ulgę w poczuciu winy za dokonaną wcześniej aborcję, ale
także jest dobrym przygotowaniem do życia dla ludzi młodych. „Jeżeli młody człowiek
zaczyna modlić się za nienarodzone dziecko, to później,kiedy sam będzie mógł zostać
rodzicem, inaczej będzie patrzył na swoją płodność i otwartość na życie”. W dniu
Świętości Życia ślubowania członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej
bazylice odbierał ks. Dariusz Ludera..

53 rocznica koronacji łaskami słynącej
figury MB Anielskiej - Pielgrzymka Mężczyzn
W tym roku w niedzielę 15 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa,
obchodziliśmy 53 rocznicę koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej. Od 16 lat
jest to również dzień corocznej pielgrzymki
mężczyzn do tronu Królowej Anielskiej Matki Zagłębia i Pani Dąbrowy Górniczej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kustosz
bazyliki, ks. Andrzej Stasiak. W homilii
nawiązał do Wniebowstąpienia Pana i mało
znanego obrazu Jana Matejki przedstawiającego Chrystusa z rozłożonymi ramionami,
który powraca do Ojca. Artysta przedstawił
postać Zbawiciela na tle serca, a ponad nim
symbolicznie Ducha Świętego (gołębicę) i
Boga Ojca. W sercu małymi literami wpisaJan Matejko „Wniebowstąpienie”
ne jest imię „Maryja”, które w sposób alegoryczny ukazuje Syna Bożego otoczonego miłością Matki. Pożegnanie dla Apostołów
było zapewne momentem smutnym, jednak Psalm opisuje to jako wydarzenie
radosne, bowiem zapowiada zesłanie Ducha Prawdy i Pocieszyciela, chwałę Jezusa
zasiadającego po prawicy Ojca, a także niebo jako cel, do którego powinien zdążać
każdy, kto wierzy i przyjął sakrament chrztu św. Apostołowie i uczniowie Jezusa,
głoszący Ewangelię, rozproszyli się podczas pojmania, męki i śmierci Pana, jednak
powrócili, aby być świadkami Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia, a
następnie, pomimo prześladowań, głosili światu Dobrą Nowinę. Każdy, kto przez
modlitwę został cudownie uzdrowiony, powinien o tym świadczyć – mówił Kustosz.
Odważnie mówić innym o swojej wierze, uświadamiając im, że każdy ma miejsce w
niebie, jeżeli będzie żył w posłuszeństwie i w jedności z Chrystusem. Nawiązał
również do uroczystości koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej przez
wielkich ludzi Kościoła: kard. Karola Wojtyłę i prymasa, kard. Stefana Wyszyńskiego,
cytując fragmenty ich wypowiedzi.
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I Komunia święta
W niedzielę 23 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uczniowie z dwóch
szkół podstawowych z terenu naszej parafii po raz pierwszy przystąpili do Komunii św.
Uroczystość, ze względu na czas pandemiczny, odbyła się na dwóch Mszach św.
Dzieci do przyjęcia sakramentu ołtarza przygotowywała s. Joanna i ks. Dariusz Stopa.
Wszystkie w bieli wraz z gośćmi były powitane przez ks. Proboszcza na progu świątyni
i wprowadzone do bazyliki.
Uroczystość rozpoczęło
podziękowanie jednej z
rodzin za przygotowanie
dzieci do przyjęcia Chrystusa Eucharystycznego
oraz ich prośba skierowana do ks. Proboszcza o
udzielenie im I Komunii
św. Rozpoczynając Eucharystię, Kapłan szczególnie podkreślił rolę rodziców, rodziców chrzestnych, a także wychowawców uczniów jako niezwykle istotnych świadków
wiary dla dzieci, które
Fot.: cyberlab.pl
rozpoczynają swoje pełne uczestnictwo we Mszy św. W homilii objaśnił powitanie Zmartwychwstałego Jezusa
z Apostołami, gdy pomimo zamkniętych drzwi przed Żydami przybył, by spożyć z nimi
wieczerzę. „Szalom” - Pokój wam - oznaczał wtedy nie tylko powitanie, ale także
życzenie pokoju ducha na całe życie mimo trudności, nieszczęść i prześladowań.
Zapowiedział im wówczas zesłanie Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Pocieszyciela,
który ich zalęknionych napełni mocą w głoszeniu wiary. Przypomniał, że przez
sakrament chrztu św. zostali dziećmi Bożymi, a sakrament Komunii św. jest drugim
przyjętym sakramentem. Opowiedział im o małym chłopcu, który tak jak rodzice chciał
przyjmować Komunię św. (wtedy zastrzeżoną dla dorosłych). Gdy sam został
papieżem Piusem X, w 1914 r. zmienił ten zwyczaj, by mogły ją otrzymywać dzieci, aby
i one - poznając ważność tego wydarzenia - trwały w zjednoczeniu z Chrystusem.
„Niech wydarzenie I Komunii św. ożywi waszą wiarę, abyście przez całe życie
napełniali się Jezusem i byli Mu zawsze wierni. Prośmy w modlitwach za wszystkie
dzieci, aby zachowały w swych sercach wiarę”. Dzieci, pięknie przygotowane przez
katechetów, z gorliwością asystowały w liturgii Mszy św., a na ich twarzach podczas
przyjmowania Ciała Pana Jezusa widoczne były radość i skupienie ważnością
przeżywanej chwili.
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serdecznie Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-17.30

REKLAMA

Ksiegarnia Katolicka

Sakrament chrztu przyjęli
Julia Maria Gołąb,
Nikola Lena Pitas,
Natasza Julia Pitas,
Jakub Bronisław Bykowski,

Alan Tomasz Juda,
Milena Karolina Parada,
Bartosz Zbigniew Sadowski,
Miłosz Piotr Rubiniec,

Mateusz Jakub Pyciak,
Oliwia Maria Sochacka,
Oliwier Paweł Sławiński,
Filip Maciej Durnaś.

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen

Sakrament małżeństwa zawarli
Marta Maria Bilska i Łukasz Jerzy Meder,
Karolina Aneta Bęc i Kamil Tomasz Szydłowski.
Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana
Janina Kostecka [lat 87],
Sławomir Bocian [lat 45],
Wiesława Kokot [lat 66],
Leokadia Migas [lat 90],
Stanisław Major [lat 73],
Jerzy Jankowski [lat 82],

Eryka Jankowska [lat 79],
Stefania Sambor [lat 89],
Anna Chuchla [lat 88],
Adela Haberka [lat 84],
Jadwiga Kulińska [lat 78],
Aldona Kulińska [lat 54],

Marianna Sochacka [lat 87],
Barbara Mielniczuk [lat 76].
Marek Janusz Jakubas [lat 62],
Urszula Maria Rzepka [lat 80],

21

Kazimierz Henryk Dominik [lat 82],
Jadwiga Teresa Dziedzic [lat 74],
Danuta Hajdukiewicz [lat 62],
Zdzisława Wlodarczyk [lat 86],
Bogusław Mucha [lat 75],
Krzysztof Kozłowski [lat 41],
Ryszard Ludwik Tazbir [lat 82],
Janusz Brewor [lat 64],
Janusz Błaut [lat 77],
Tadeusz Staszewski [lat 68],
Sabina Dopierała [lat 82],
Marian Gajek [lat 79],
Jadwiga Kmieć [lat 84],
Janina Kostecka [lat 87],
Sławomir Bocian [lat 45],
Wiesława Kokot [lat 66],
Janina Kostecka [lat 87],
Adam Bielecki [lat 48],
Marianna Miklas [lat 84],
Edward Kiszka [lat 89],

Marek Janusz Jakubas [lat 62],
Urszula Maria Rzepka [lat 80],
Stanisław Józef Frankiewicz [lat 90],
Krystyna Maria Galias [lat 80],
Henryk Gawroński [lat 87],
Krystian Szczubałek [lat 40],
Krystyna Adamczyk [lat 82],
Regina Szwaczka [lat 66],
Alicja Ściana [lat 73],
Elżbieta Jędrusik [lat 62],
Andrzej Grabka [lat 66],
Marianna Baran [lat 89],
Wiesława Koćma [lat 83],
Marek Majkiewicz [lat 75],
Andrzej Dzierżek [lat 78],
Edward Szewczyk [lat 87],
Tadeusz Lis [lat 75],
Leszek Orzechowski [lat 66],
Edward Kurlej [lat 62],
Tadeusz Szwajcowski [lat 80].

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
od poniedziałku do soboty
godz.: 7.00; 7.30; 18.00;
niedziela
godz.: 7.00;
9.00 Msza dla młodzieży;
10.30 Msza dla dzieci;
12.00;
16.00 (z wyjątkiem m-cy VII-VIII)
18.00; 20.00 (w m-cach V-IX)

w każdą środę po Mszy św.
o godz. 18.00

w pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 18.00

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

w pierwszą sobotę miesiąca od maja do października
od godz.18.00

godz. 15.00 - nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli
i Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

godz. 18.00, każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

w każdy piątek godz. 18.00

stałe adresy oraz indywidualne
zgłoszenia w kancelarii lub
zakrystii na każde życzenie rodziny chorego

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH
(GŁUCHONIEMYCH)

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00

Msze św. odprawiane za zmarłego (zmarłych) w następujących po sobie 30. dniach bez
przerwy. Na mocy przywileju
papieskiego z Mszami złączony jest odpust zupełny.

od poniedziałku do soboty w godz. 15.00 - 16.00
oraz zawsze przed i w czasie Mszy św.

W KANCELARII
czynna od poniedziałku do piątku

pn
w
ś
cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 miesiące
ks. Dariusz Stopa
przed terminem zawarcia
ks. Dariusz Ludera
związku małżeńskiego.
ks. Dariusz Ludera
Wymagane dokumenty:
dowód osobisty,
czynna od poniedziałku do piątku
aktualna metryka chrztu św.
10.00-12.00; 15.00-17.30
32 262 27 16; 692 464 930
(wydana nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem ślubu),
PRE-KANA
świadectwo katechizacji z ukońPRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
czenia szkoły średniej,
Opiekun:
sale parafialne,
świadectwo przyjęcia sakramenw
każdym
miesiącu
wg
określonego
przy ul. Królowej Jadwigi 15
tu bierzmowania i Komunii świętej.
harmonogramu
Wdowcy dostarczają akt zgonu
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak BIERZMOWANIA
współmałżonka.
każdy czwartek godz. 19.00
Opiekun: ks. Dariusz Ludera
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zgłaszają
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.
się z rodzicami. Narzeczeni uOpiekunowie: Katechetka Iwona (SK),
ministranci młodsi, starsi i lektorzy
czestniczą w naukach przedmałSiostra Joanna (SP10)
Opiekun: ks. Dariusz Ludera
Katechetka Małgorzata Nowak (SP7)
żeńskich, które odbywają się
sobota godz. 10.00
w naszej parafii. Dostarczają zaświadczenie o wygłoszonych
zapowiedziach w swoich paraczynna: każdy poniedziałek
Opiekun: ks. Dariusz Stopa
fiach. W tygodniu poprzedzająmiesiąca 16.00-17.30
każdy piątek godz. 19.00
Poradnia prowadzi zapisy na spotkania. cym ślub narzeczeni zgłaszają
się w kancelarii w celu podpisania aktu ślubu.
Opiekun: ks. Dariusz Stopa
„JADŁODZIELNIA”

10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30
w soboty 11.00 - 12.00

każdy wtorek godz. 19.00

Organista Wojciech Podsiadło

II i IV piątek miesiąca

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

czynna codziennie
od 19.00 do 7.00,
w okresie zimowym
od 16.00 do 8.00.
Aby skorzystać z noclegu,
należy być trzeźwym.

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

W zamian otrzymuje się: posiłek, miejsce do spania, możliwość uprania odzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możliwość skorzystania z zajęć terapeutycznych uniezależnienia od alkoholu.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93
Zaprasza rencistów i emerytów z terenu naszej gminy. Osobom samotnym,
schorowanym, mającym trudności w
prowadzeniu gospodarstwa domowego oferują: wyżywienie, zajęcia rekreacyjne, zajęcia usprawniające, pomoc
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poruszaniem się zapewniają transport do
placówki.

Chrzest odbywa się podczas
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszają swoje dziecko w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:
akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeśli nie pochodzą z naszej
parafii).
W każdy piątek poprzedzający
niedzielę chrztu o godz. 19.00
odbywa się katecheza, w której
uczestniczą rodzice dziecka i rodzice chrzestni. Rodzice chrzestni wg prawa kanonicznego powinni być osobami wierzącymi,
praktykującymi, mieć ukończony
16. rok życia i przyjęty sakrament
bierzmowania. Rodzice chrzestni podpisują akt chrztu w zakrystii
bazyliki w dniu chrztu, pół godziny przed rozpoczęciem Mszy
św., tzn. o 11.30. Rodzice przygotowują białą szatę i świecę
chrzcielną.

Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał, Halina Nowak
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17

