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KALENDARZ LITURGICZNY – WRZESIEŃ 2019 R.
„Tam, gdzie stawia się krzyż powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość”. (Św. Jan Paweł II – 09.06.1979 r. w Mogile , podczas I pielgrzymki do Ojczyzny).
01.09. - BŁ. BRONISŁAWA - krakowska norbertanka
z Konwentu Panien Zwierzynieckich, (XIII w.)
03.09. - Św. GRZEGORZ I WIELKI - papież, doktor Kościoła, (+604 r.) – wsławiony reformami liturgicznymi, bogatą
spuścizną literacką, inicjator Mszy św.za zmarłych tzw. „gregorianek”.
05.09. - Św. MARIA TERESA Z KALKUTY - wielka misjonarka miłości XX wieku.
07.09. - Św. MELCHIOR GRODZIECKI - kapłan ze Śląska Cieszyńskiego, (+1619 r.) – męczennik wojny 30-letniej.
08.09. - ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – zw. w Polsce Matki Bożej Siewnej.
09.09. - BŁ. ANIELA SALAWA – tercjarka z podkrakowskiego Sieprawia, (XX w.) – służąca, opiekunka chorych i biednych, mistyczka.
14.09. - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – symbolu Wiary i Zbawienia.
15.09. - ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - dla

uczczenia 7. Boleści Maryi.
18.09. - ŚW. STANISŁAW KOSTKA - polski kleryk, (XVI
w.) – patron polskiej młodzieży.
20.09. - ŚWIĘCI MĘCZENNICY KOREAŃSCY - kapłani
i świeccy, (XIX i XX w.)polegli za wiarę.
23.09. - ŚW. OJCIEC PIO - włoski zakonnik, (XX w.) –
stygmatyk, obdarzony darem bilokacji, uzdrawiania i czynienia
cudów.
25.09. - BŁ. WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA - polski kapłan i zakonnik, (+1505 r.) – przełożony polskiej Prowincji Obserwantów, autor Godzinek ku czci NMP i św. Anny.
27.09. - ŚW. WINCENTY DE PAUL – francuski kapłan,
(XVII w.) – założyciel Bractwa i Sióstr Miłości.
29.09. - ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE: MICHAŁ, GABRIEL I RAFAŁ.
30.09. - ŚW. HIERONIM – kapłan, doktor Kościoła, (+420
r.) – autor dużej spuścizny literackiej stosowanej w teologii i liturgii Kościoła.

Najważniejsze wydarzenia w Kościele – WRZESIEŃ 2019
Intencja powszechna na wrzesień: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
1 września – 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej.
Dzień Weterana – Msza św. w katedrze polowej WP
1 września - XLVI Pielgrzymka Służby Liturgicznej
i Ruchu Światło - Życie oraz Domowego Kościoła do Kalwarii Zebrzydowskiej.
5 września – Dzień Pamięci Żołnierza-Górnika – Msza św.
w katedrze polowej Wojska Polskiego. "Ci, którzy pochodzili
z rodzin legionowych, akowskich, czyli ci, którzy z założenia
byli tzw. przez komunistów elementem podejrzanym kierowani
byli do służby wojskowej, którą odbywali w warunkach niewolniczej pracy w kopalniach uranu, batalionach budowlanych. Represje trwały 10 lat, skończyły się w 1959 r., więc nawet trzy lata
po tzw. odwilży październikowej. Obecnie żyje jeszcze ponad
20 tys. poddanych tej formie represji. Dzień dzisiejszy jest chwilą zadumy nad tymi, którzy w wyniku opresji komunistycznych
stracili zdrowie, stracili życie. Staramy się też przywracać pamięć o nich". Jan Józef Kasprzyk.
14 - 21 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Odpust w Mogile
15 września – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na
Jasną Górę
15 września – Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu
ISSN 1642–6045

17 września – Dzień Golgoty Wschodu – 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę – uroczystość centralna w Warszawie
przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie; Msza
św. w katedrze polowej WP, Światowy Dzień Sybiraków. W niedzielę 17 września 1939 r., kiedy oddziały Wojska Polskiego
stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę, łamiąc pakt
o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.
Tym samym zrealizował ustalenia zawarte w tajnym protokole radziecko-niemieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, czego
konsekwencją był tzw. IV rozbiór Polski. Prawda o „Golgocie
Wschodu” stała się ważnym elementem kształtowania świadomości historycznej i postaw patriotycznych w powojennej Polsce. Bardzo ważnym elementem w polskiej drodze ku wolności.
Dołóżmy starań, aby dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń.22
września – Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na
Jasną Górę
22 września – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików
do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze
27 września – 80. rocznica powstania Polskiego Państwa
Podziemnego – Msza św. w katedrze polowej WP
29 września – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
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n ied z ielę 13 w r ze śn ia
19 9 2 r. n a g ł owę Na szej Pani Nowohuck iej
w zastępstwie chorego metropolity
krakowskiego ks. kard. Franciszka
Macharskiego włożył Koronę ks. abp
Stanisław Nowak, ordynariusz częstochowski. Od tego momentu Arka Pana
stała się sanktuarium MB Fatimskiej
i na dzień 13 września został ustanowiony drugi odpust parafialny. Warto
po raz kolejny przypomnieć słowa naszych duszpasterzy:
Ks. Prałat Karol Jarosz w latach
19 8 8 -19 9 5 p r o boszcz parafii MB
K rólowej Polsk i
w Bieńczycach, następnie proboszcz
parafii Narodzenia
Najśw. Maryi Panny w Myśleniach,
a obecnie tamtejszy rezydent, był
urzeczony atmosferą towarzyszącą koronacji. W wywiadzie dla Głosu Arki Pana tak wspomina
moment koronacji: „Niezapomnianym
przeżyciem były comiesięczne „Fatimy”. Byłem urzeczony atmosferą tych
nabożeństw. Największym przeżyciem
była koronacja Matki Bożej Fatimskiej
i związane z tym przygotowania – urządzanie wystroju Groty, przygotowanie
ołtarza i sam moment koronacji oraz
niesamowitą atmosferę która jej towarzyszyła. Kiedy po uroczystości figura
Matki Bożej ustawiona została na antresoli, rzesze wiernych spontanicznie
ustawiły się w szeregu, który ciągnął się
aż do ul. Kocmyrzowskiej, aby oddać
hołd Ukoronowanej. Odczytałem to jako
niewiarygodną cześć i przywiązanie do
Matki Bożej Fatimskiej. Życzę moim byłym parafianom, aby wytrwali w pobożności, rozwijali swego ducha wiary i byli
dumni, że mają w Grocie taką wspaniałą
Orędowniczkę u Boga”.
Ks. prałat Edward
Baniak, w latach
1995 -2017 proboszcz
bieńcz yck iej paraf ii, w w y wiad zie
dla Głosu Arki Pana
pr z e d 20 ro cz n icą

koronacji powiedział o nowohuckim
sanktuarium: Nasze sanktuarium należy do młodszych w diecezji, bo dopiero będzie miało 20-lecie koronacji, a od
tego momentu dany kościół nazywa się
sanktuarium. Pomysł ks. Józefa Gorzelanego był kapitalny. Tutejszą społeczność
łączyła już nie tylko wiara i potrzeba budowania kościoła, ale doszedł nurt serdeczny, miłość do Matki Najświętszej.
Te nabożeństwa, rzadkie jeszcze w Polsce, gromadziły wielkie rzesze wiernych
z całego południa Polski. Przychodzili
oczywiście mieszkańcy Nowej Huty. Na
tych nabożeństwach modlono się serdecznie o pozwolenie na budowę kościoła, o błogosławieństwo w budowie ale też
modlono się w intencjach Ojczyzny i Kościoła. Te nabożeństwa fatimskie weszły głęboko w serce naszych parafian.
Trzeba teraz przy pomocy łaski Bożej
przekazać tą miłość do Matki Bożej następnym pokoleniom. Stąd ciągła troska
o rozwijanie kultu MB Fatimskiej w naszym sanktuarium. Cieszę się, że w Arce
Pana na nabożeństwach fatimskich ilość
ludzi nadal jest imponująca, choć są
one odprawiane prawie we wszystkich
parafiach małopolskich. Dla podniesienia rangi nabożeństwa fatimskiego
poprosiłem ks. kard. Fr. Macharskiego,
żeby ustanowił osobny odpust. Pierwszorzędnym odpustem jest u nas 3 maja
z racji tytułu kościoła Królowej Polski,
a drugim odpustem jest odpust MB Fatimskiej 13 września. Jubileusz stanowi wyzwanie, aby kult MB Fatimskiej
w Nowej Hucie utrzymać i rozwijać.
Ks. dr Jerzy Czerwień od 2017 r.
proboszcz parafii MB Królowej Polski
w Bieńczycach na obchody setnej rocznicy objawień
fatimsk ich 13
maja 2017 r. zaprosił ks. inf.
Dariusza Rasia
archiprezbitera
b a z yl i k i M a riackiej, który
przewodniczył
uroczystej Eucharystii i wygłosił kazanie,
w którym powiedział m.in.: „Kto by pomyślał przed 50 laty, że historia z innej
uprzywilejowanej ziemi górskiej wioski Fatimy położonej gdzieś w odległej
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Portugalii będzie miała dla nas w odległej Nowej Hucie tak pierwszorzędne
znaczenie. Piękna Jasna Pani objawiła
się 6 - letniej Hiacyncie, jej o 2 lata starszemu bratu Franciszkowi i ich 9 - letniej
ciotecznej siostrze Łucji. Mówiła do nich
o wielkiej pokucie „Przyszłam upomnieć
ludzkość, żeby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami.Niech
ludzie codziennie odmawiają różaniec
i pokutują za grzechy”. Dokonało się to
właśnie 13 maja, w roku wielkiej rewolucji październikowej. I skrzyżowały się
drogi portugalskie i polskie w latach 60.
XX wieku. To tutaj w Nowej Hucie bardzo mocno rozpoczął się kult fatimski
w obliczu bezsilności wobec licznych
działań władzy reżimowej. Po dziś dzień
pamiętamy pokoleniowo historię opowiadaną przez ks. Józefa Gorzelanego. Jego
intuicja była taka: przywieźć figurę Maryi ze sławnej Fatimy i dotknąć fatimskim cudem Pani w Białej Sukni tę ziemię bieńczycką, nowohucką, krakowską.
[…] Przywiózł tę figurę i jeździł z nią
dookoła po ulicach nowohuckiej dzielnicy. Widzimy dzisiaj w tym znaku jakby
powrót dzieci do matki po rozłące. Kiedy
ludzie zobaczyli figurę w prowizorycznej kaplicy, uwierzyli jak portugalskie
dzieci, że Bóg ciągle się nimi zajmuje.
Nawet pozwolenia budowlane powoli się
uskuteczniły. Dotknięcie wzrokiem Matki uczyniło z tej dzielnicy zaplanowanej
uprzednio jako miasto bez Boga miejsce
wielkiego zwycięstwa wiary tysięcy ludzi, ostoję dla budowy nowych kościołów. /…/ Ta konsekrowana 15 maja 1977
roku świątynia wskazuje nam również
na innego dobrego świadka, ówczesnego
biskupa Krakowa, kard. Karola Wojtyłę.
Widzimy go tu oczami wyobraźni, jak
olejami namaszcza ten ołtarz i te ściany,
jak tłum przeogromny zbiera się w Arce,
gdy przyszedł tutaj poświęcić kamienną
arkę i przemienić ją w duchową świątynię dla całej dzielnicy, Jego duch trwa
pośród nas i jesteśmy słusznie z tego
dumni. Jako dorastający młodzi byliśmy świadkami ulicznych walk w tych
miejscach, ale silniejsza tutaj była modlitwa. Oddychaliśmy powietrzem z gazem łzawiącym, lecz ważniejszy był dym
kadzidła. Pamiętamy do dziś godzinę
tragicznej śmierci Bogdana Włosika.
Bardzo istotne też były tysiące godzin
katechez dziecięcych, młodzieżowych
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dla dorosłych, które nie uczyły nas pogardy ale miłości nieprzyjaciół. Ta logika ciągle jest logiką walki. To wszystko
się działo przy tej naszej Arce, w której
zamieszkała Matka Boża Fatimska. Tak
rozumiem to nasze uprzywilejowanie
i tak rozumiem to nasze dzisiejsze dziękczynienie. Bo mamy za co Bogu dziękować. /…/ Wymagajmy od siebie, choćby
inni od nas nie wymagali. Pracujmy nad
sobą, pielęgnujmy drogę fatimską, która
daje wolność i nie trzeba iść po omacku. Czytajmy Biblię, szukajmy wsparcia
wspólnoty, szukajmy grup, częściej spotykajmy się tutaj w Arce Pana, z której
lepiej widać, niebo, bo jest z nami Matka” – zaapelował ks. Dariusz Raś.
13 września 2017 r. na Jubileusz 25lecia koronacji MB Fatimskiej odpustowej Eucharystii przewodniczył ks.
bp Grzegorz Ryś, który wygłosił kazanie i poprowadził fatimską procesję
pokutną. W kazaniu powiedział m.in.:
„Spotykamy się
na Euchar ystii
w kolejny wieczór fat i msk i,
w tym roku
szczególny
z racji na st ulecie objawień
Matki Bożej
w Fat i m ie.
Wśród tych wszystkich nabożeństw fatimskich to jest wyjątkowe, bo chcemy
dziękować Panu Bogu za koronację figury Matki Bożej, która się tu dokonała
ćwierć wieku temu i za wszystko, co ta
koronacja znaczyła w życiu tej parafii oraz Nowej Huty. Mamy więc wiele
motywów do dziękczynienia, do uwielbiania Boga, Jego wielkości i Jego darów./…/ Kiedy zaczęły się objawienia
fatimskie, zaczęły piętrzyć się problemy.
Pole objawień, które było najlepszym polem uprawnym całej rodziny, zostało zadeptane. Łucja po latach mówiła o tym,
że mama nigdy jej nie uwierzyła i zawsze
uważała, że Łucja kłamie. Ojciec alkoholik był jedynym, na którego Łucja mogła
liczyć. - Ojciec mnie nigdy nie zostawił
– napisała Łucja. Ojciec alkoholik….
Wejście Pana Boga w ich życie nie rozpoczęło żadnego okresu chwały, raczej
falę upokorzeń, prób. Franciszek i Hiacynta zmarli mając dziesięć lat. To jest
reguła, którą można prześledzić w życiu
wybranych ludzi. /…/ To jest zaplecze
ewangeliczne, to jest najważniejsza część
Ewangelii, to jest synteza Ewangelii.
Czy naprawdę nie jest tak, że Bóg wybiera to, co ubogie, to co jest małe, to co
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jest słabe? Czy naprawdę nie jest tak, że
Bóg wybiera przede wszystkim Krzyż?
Wybór trójki dzieci w Fatimie wcale nie
oznaczał, że od tej pory będą miały życie
usłane różami, a raczej, że doświadczą
w swoim życiu miłości, takiej mocy od
Boga, takiej łaski, która ich potrafi przeprowadzić przez sytuacje Krzyża bez
przeklinania, bez rezygnacji, bez buntu.
Co więcej, pomoże zrozumieć, jak ważne są te momenty niepozornego dobra.
Jezus patrzy na swoich uczniów i mówi jesteście błogosławieni ubodzy, jesteście
błogosławieni głodni, jesteście błogosławieni cierpiący prześladowanie. To jest
do Kościoła. To nie jest pomysł na życie
całego świata, na pewno nie przepis na
to, żeby w świecie uzyskać sukces. Ale
to jest dyscyplina ewangelizacji, to jest
dyscyplina życia Kościoła. To jest objawienie tego, kiedy Kościół jest sobą,
kiedy wierny jest orędziu, które przepowiada.
Jesteśmy w Nowej Hucie, w miejscu
na świecie szczególnym, w którym Jan
Paweł II po raz pierwszy użyl określenia
„Nowa Ewangelizacja”. To oznacza, że
w Nowej Hucie trzeba na nowo postawić Krzyż. Ewangelizacja nie oznacza
przyniesienia książki. Ewangelizacja
oznacza objawienie na nowo wydarzenia Krzyża. Krzyż, ubóstwo, prześladowanie, cierpienie, głód i płacz… To nie
jest zaprzeczenie Ewangelii, to nie jest
zaprzeczenie Dobrej Nowiny, to jest objawienie całej treści Dobrej Nowiny.[…]
Czytamy Ewangelię 25 lat po tym, jak na
figurze Matki Bożej Fatimskiej umieszczono koronę. To jest rozeznanie tego, że
Bóg objawia królewską godność Maryi.
Możemy przeczytać wszystkie błogosławieństwa w takim kluczu, jak one się na
Maryi wypełniają.
Bóg objawia w Niej królewską godność. Co więcej, my na każdym miejscu
w kościele, kiedy nakładamy na Jej skronie koronę, mówimy: - tak, to jest wielkość człowieka, to jest skuteczne, to jest
sposób na przemianę świata. Nie siła, nie
pieniądz, nie władza, nie gwałt, nie sukces! Osoba malutka, Królowa. Maryja,
która o sobie dwukrotnie w Ewangelii
Łukaszowej (Łk 6, 20-23) mówi, że jest
niewolnicą, nie służebnicą. Mówimy:
‘Królowa’. Koronujemy Ją. Rozpoznajemy Jej wielkość” – mówił bp Grzegorz
Ryś.
Zebrał TAJ
Foto. Arch. GAP
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alka o wpływy i rząd dusz
tr wa nieustannie. Zmienia się jedynie jej forma
i częstotliwość nasilania ataków. Obecnie
widzimy zmasowaną ofensywę jej zwolenników. Trzeba być czujnym i przygotowanym do odparcia wzmożonej agresji.
I nie chodzi tu wcale o walę wręcz, ale
przede wszystkim o logicznie argumentowaną merytoryczną dyskusję. Nie ma co
ukrywać, iż to o czym mówi Pan Jezus
stoi w całkowitej sprzeczności z dzisiejszą wizją tolerancji, tak głośno lansowanej przez liberalne ośrodki, które same
wykreowały swoją ideologię, równocześnie czyniąc z siebie monopol myśli.
Czy my, jako uczniowie Chrystusa, potrafimy odpowiedzieć rzucanym coraz to
nowym wyzwaniom? Czy ich ciężar nas
nie miażdży i czy jesteśmy w stanie go
udźwignąć?
1. Efekt współczesnej wieży Babel
Nie trzeba być wcale bacznym obserwatorem, by gołym okiem zauważyć coraz częściej pojawiające się w przestrzeni
współczesnej kultury oznaki jej rozbicia
i piętrzące się konflikty. Sytuacja ta rysuje przed naszymi oczyma obraz biblijnej
wierzy Babel. Osiągane przez człowieka coraz to nowe sukcesy w dziedzinie
techniki i komunikacji – wynik cywilizacyjnego rozwoju i postępu, czego mimowolnie jesteśmy świadkami – wcale
nie pomagają, nie ułatwiają, ani też nie
sprzyjają temu, byśmy mogli lepiej się
wzajemnie porozumieć.
Wręcz przeciwnie – mamy z tym coraz większe trudności. I to jest nie tylko
paradoks, ale co gorsze, bolesna porażka
współczesnego człowieka. Z wielkim bowiem trudem przychodzi nam zrozumieć
język, z którego została wyparta miłość,
a jej miejsce zajęła pogarda dla człowieka, postępująca w parze z zanikiem
wrażliwości na honor, uczciwość, wstyd.
Oto efekt współczesnej wierzy Babel,
z którym aktualnie przychodzi nam się
zmierzyć i któremu szybko trzeba stawić
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czoła, by nie dotknęło nas to, co zostało
opisane na kartach Pisma Świętego przez
natchnionego autora – oczyszczające wyniszczenie.
2. Dzisiejszy Armagedon
Konsekwencją i następstwem owego
efektu wierzy Babel jest pogłębiający się
chaos i coraz większy bałagan. W tyglu
tej babelowskiej kotłowaniny możemy
dostrzec próby oswojenia zła i uznana go
za dobro. Daje się w nim również zaobserwować pomieszanie wartości z antywartościami, czyniąc te ostatnie punktem
odniesienia, normą i wykładnią wszystkiego. Odżywa więc i wraca do łask dyżurne słowo Armagedon – jakże mocno
spokrewnione i związane z rzeczywistością Babelu. Oznacza
ono, obok wspomnianej już kotłowaniny, propagandową wojnę,
pełen zamieszania i chaosu styl
życia, programowy nieład i ideowy nieporządek, przenikający
nie tylko do codzienności jednostki, ale także obecny w życiu
społeczeństw. Jest również synonimem nieszczęścia; tym co
sprawia, że wszystko się wali,
lega w gruzach, powoduje trwałe
unicestwienie planów, marzeń,
świata – totalna klęska. Niszcząc wszystko, niszczy również
czytelność zasad – w polityce,
w ekonomii, w społeczeństwie,
w rodzinie, w szkole, w wychowaniu, w obyczajach etc.
Aktualną hucpą, czyli czymś
bezsensownym ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, stał się
światopoglądowy totalitaryzm.
Promuje on tęczową ideologię
i domaga się do Kościoła jej akceptacji – propagatorzy mówią
tu o tak zwanym Kościele otwartym. Tym wszystkim przedsięwzięciom towarzyszy niezwykle głośny
medialny szum propagandy ze strony
promujących te przez siebie tylko uznane
„wartości”. Tymczasem tak agresywnie
lansowanych treści w żaden sposób nie da
się pogodzić z zasadami chrześcijańskiej
wiary i kanonami katolickiej moralności.
Treść tej ideologii odrzuca również ortodoksyjny judaizm, czy islam. Sympatyzuje i sprzymierza się z nią jedynie na polu
walki z chrześcijaństwem.
3. Oblicze utopijnej ideologii
Ideologiczna agresja obyczajowej rewolucji, oparta na względnej prawdzie i relatywizmie, ma tylko jeden cel, a mianowicie: wymuszenie zmiany nauki Kościoła
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w kwestii moralności. Co w następnym
etapie ma doprowadzić do zniszczenia
rodziny, a w konsekwencji upadku społeczeństwa kręgu zachodniej cywilizacji.
Dlatego za wszelką cenę chce się wedrzeć
w różne dziedziny życia, by je opanować
i sobie podporządkować. Jest ona sterowana przez przywódców nieformalnej władzy, którzy strzegą swojej anonimowości
tak mocno jak i bezkarności. Jej promotorzy nie cofają się przed niczym.
Wszelka ideologia może zostać narzucona tylko i wyłącznie przemocą. Bez niej
bowiem nie ma ona racji bytu, nie zaistnieje. Stąd również i ta utopijna ideologia
– jak to na bieżąco obserwujemy – zostaje
nam bez większych przeszkód narzuca-

najpierw forsowaniu projektu dofinansowania przez lokalne samorządy programu
in vitro, później zaś przyjęcie w Warszawie Karty LGBT+, a także sprofanowanie
wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej
(tęczową aureola), czy Serca Pana Jezusa,
kpiny z Najświętszego Sakramentu, bluźniercza parodia Mszy świętej, nie mówiąc
o słownych atakach. W tym wszystkim
nie tylko chodzi tu o obrażanie uczuć religijnych, ale przede wszystkim są to akty,
stanowiące obrazę Boga. Przeto więc wobec tak aroganckiej i z takim tupetem rozprzestrzeniającej się ideologii – sprzecznej z chrześcijańskim systemem wartości
– konieczny jest jednoznaczny i zdecydowany sprzeciw.

na. Wykorzystuje się do tego przemoc –
zarówno tę prawną jak i kulturową – za
pomocą której, siłą perswazji i przekonań,
próbuje się wtłoczyć w ludzką świadomość sprzeczne z naturą wzorce, chcąc
równocześnie uczyni
je powszechnie obowiązującą normą,
prawnie zalegalizowaną. Nadawanie
ustawowych przywilejów tej ideologii, to
w praktyce zachęta do podejmowania takich form zachowania.
Czas ostatnich miesięcy pokazał eskalację antykatolickich ataków lewicowej
ofensywy, która wyraża się chociażby
w szeroko pojętym gengeryzmie i boju
o kształt polskiej rodziny, czy również
w ustawodawstwie. Wyrazem tego było

4. Mój wybór fundamentalny
Pomimo zmieniającego się
świata i wszystkich jego zawirowaństoi Chrystusowy krzyż,stoi
niezmienny. I chociaż rzeczywistość wokół nas tak szybko się
zmienia, krzyż wciąż trwa – ten
sam. Prawdę tę wyraża starożytna
maksyma: Satat crux, dum vulvitur orbis, (Krzyż stoi, choć zmienia się świat !), a przypomniał
nam o niej nasz Rodak – św.
Jan Paweł II, który stając przed
czterdziestu laty pod mogilskim
krzyżem mówił: «I chociaż zmieniają się czasy, chociaż na miejscu dawnych podkrakowskich
pól stanął ten potężny kombinat,
chociaż żyjemy w epoce zawrotnego rozwoju wiedzy o świecie
materialnym i takiego też rozwoju techniki, ta podstawowa prawda o życiu ducha ludzkiego, która
wyraża się poprzez krzyż nie odchodzi w przeszłość, nie dezaktualizuje się, nie staje się wczoraj»
(9.06.1979). Dlatego spojrzenie na
Ukrzyżowanego winno skłaniać
każdego z nas do tego, bym wnikliwie
przypatrzył się samemu sobie, a więc bym
zajrzał w głąb swojego serca i dokonał
osobistej weryfikacji swojej wiary.
Chrześcijanin zobowiązany jest zawsze do opowiedzenia się w swoim życiu za Chrystusem i Jego Ewangelią. Ten
podstawowy wybór decyduje nie tylko
o moim życiu tu, na ziemi, ale również
mojej wieczności. Dlatego my, katolicy
wobec tego wszystkiego co dzieje się wokół nas,nie możemy pozostawać obojętni.
Nie możemy się godzić na tak prezentowane stanowiska i propagowane tezy,
którymi chce się zliberalizować, a tak naprawdę zmienić katolicką moralność. Są
ono sprzeczne z nauką Chrystusa, z Jego

6
Ewangelią oraz tym, co głosi i czego od
samego początku naucza Kościół.
Wszelkie bowiem ideologie, które
kształtują się poza godnością człowieka,
które są z nią sprzeczne i jej się sprzeciwiają, bądź też tę osobową godność deprecjonują, odrzucają, czy wręcz ją depczą, są błędne, szkodliwe i wymierzone
przeciw człowiekowi. Dlatego nie mogą
być uznane i przyjęte. Mocno to akcentował św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu.
Można tu jeszcze raz przywołać słowa
polskiego Papieża, wypowiedziane czterdzieści lat temu w Mogile. I chociaż Ojciec
Święty dotykał wtedy
bezpośrednio kwestii
prac, to jednak te jego
słowa dają się rozciągnąć
na i n ne p ła szcz y z ny
ludzkiej egzystencji. Tak
wiec śmiało można je
również odnieść i do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Mówił wtedy nasz
Rodak: «Chrystus nigdy
się z tym nie zgodzi. Dlatego położył się na tym
swoim krzyżu, jak gdyby
na wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwić się
jakiejkolwiek degradacji
człowieka. (…) Chrystus
trwa w naszych oczach
na tym swoim krzyżu,
aby człowiek był świadomy tej mocy, jaką On
mu dał: dał nam moc,
abyśmy się stali synami
Bożymi (por. J 1,12)»
(9.06.1979).
W tamt ym czasie –
war unkach peerelowsk iej r ze cz y w ist ości
i komunistycznej ideologii, zresztą równie utopijnej (znamy jej koniec,
widzieliśmy jej upadek)
– wszyscy zgadzaliśmy się z Wielkim Papieżem. Nikt nawet nie pomyślał inaczej,
może prócz partyjnego aktywu. A dziś?Czy w imię przysłowiowego świętego
spokoju wolno mi przyznać rację liberalnej ideologii, a przez to zaprzeć się swojej
wiary? Czy nie jest moim obowiązkiem
sprzeciwić się jej, czyniąc to zawsze z miłością?
5. Zdecydowane „nie”!
Często pozostajemy bierni i obojętni wobec współczesnych wyzwań. Za
cenę milczenia, za cenę przysłowiowego
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świętego spokoju, uciekamy od problemu,
od tego co trudne, wymagające jasnego
opowiedzenia się „za”, czy „przeciw”. Nie
chcemy się narażać, być napiętnowani.
Chowamy głowę w piasek, gdyż tak jest
bezpiecznie – nie zaszufladkują nas. Wolimy więc pozostać na uboczu, tłumacząc
się tolerancją i akceptacją odmienność.
Tymczasem nie tak uczy nas Chrystus,
który pokazuje konkretną drogę – drogę
dobra, prawdy i miłości. Jako chrześcijanie musimy mieć odwagę dokonywania
wyborów, mimo iż nieraz są one dla nas

bolesne i trudne. Pan Jezus nie chce byśmy szukali taniego pokoju, fałszywego
pokoju, pozornego pokoju, który tylko
z wierzchu jest pokojem, a przykrywa
kryjące się głębiej rzeczywiste błędy, napięcia, podziały i konflikty.
W imię wzajemnego pokoju, poprawnych relacji z innymi, czy akceptacji odmienności w imię tolerancji, nie mogę
godzić się na zło, na grzech. Pokoju społecznego, o zaburzanie którego oskarża
się dziś tych, którzy tym utopijnym ideologią się sprzeciwiają, nie można budować przyzwalając na zło. Pokój bowiem
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nie może być owocem grzechu. Prędzej
czy później to tolerowane zło obróci się
przeciwko człowiekowi i tym, za których
jest on odpowiedzialny. Trafne ujął to
papież Franciszek, wskazując na Chrystusa, który «przyszedł, aby „oddzielać
ogniem” dobro od zła, sprawiedliwego
od niesprawiedliwego(…)rozbijając łatwe
złudzenia tych, którzy sądzą, że mogą łączyć życie chrześcijańskie z wszelkiego
rodzaju kompromisami, praktyki religijne i postawy wymierzone w bliźniego.
Chodzi o to, by nie żyć obłudnie, ale być
gotowymi do zapłacenia ceny za wybory
zgodne z Ewangelią.
Dobrze jest deklarować się jako chrześcijanie, ale przede
wszystkim musimy
być chrześcijanami
w konkretnych sytuacjach, świadczącymi o Ewangelii, która
jest przed wszystkim
miłością Boga i naszych braci» (Angel u s , 18 . 0 8 . 2 019) .
Dlatego też nie możemy być zagubieni, czy obojętni, nie
możemy też pozostawać biernymi we
wszystkim tym, co
jawnie bądź ukrycie
sprzeciwia się, czy
też jest wbrew właściwemu odniesieniu
do sacrum – do Boga
i stanowi treść naszej
wiary, określa wyrastającą z niej chrześcijańską moralność
oraz godzi w osobę
– będącą obrazem
i p o d o b i e ń s t we m
Stwórcy.
Św. Hieronim (347
– 420) pisał w jednym
ze swoich listów: «Rzym zatrzymuje nas
przez swoje hałasy, arena też podburza,
cyrk ma swoje szaleństwa, teatry ofiarują swoje przyjemności. Dla nas zaś dobrą
rzeczą jest przynależeć do Boga i pokładać w Panu naszą nadzieję». Przekraczając więc próg wrześniowej rzeczywistości, nie ustawajmy w chrześcijańskiej
gorliwości bycia wiernymi bez kompromisów Chrystusowi i Jego Ewangelii. Wszak
On przez krzyż zwyciężył świat.
ks. Krzysztof Biros
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„Ojciec Pio jest rzeczywiście jednym
z tych nadzwyczajnych ludzi, jakich
Bóg zsyła na świat, w celu nawracania
serc” (papież Benedykt XV).
Prawdziwe nazwisko Świętego to
Francesco Fiorgone. Pochodzący z małej
włoskiej wioski Pietrelciny, jako 15-letni
chłopiec wstąpił do klasztoru kapucynów,
gdzie spędził całe swoje życie: ucząc się,
modląc, cierpiąc a nade wszystko służąc ludziom w ich drodze do wieczności. Chrystus wybrał prostego zakonnika w szczególny sposób; obdarzając go
stygmatami swojej Męki, które pojawiły
się na prawym boku, stopach i dłoniach
młodego zakonnika w dniu 20 września
1918 r. po objawieniach Pana Jezusa.
Z tych bolesnych ran, przez ponad 50
lat nieustannie sączyła się krew. Wraz
z tym cierpieniem, doświadczał także
w różnych formach cierpień duchowych
przez potworną walkę z potęgą szatana.
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Ojciec PIO już za życia uważany był za
niezwykłą, świętą postać: tysiące ludzi
pielgrzymowało do San Giovanni Rotondo, by przystąpić do sakramentu pokuty
i uczestniczyć w świętej Eucharystii za
Jego pośrednictwem. Kilkanaście godzin
dziennie spędzał w konfesjonale, posiadał szczególny dar rozeznawania i uzdrawiania ludzkich sumień, proroctw i daru
bilokacji. Za Jego pośrednictwem, Bóg
wysłuchał i wysłuchuje wiele próśb o nawrócenie i uzdrowienie. Zmarł w 1968 r.
w kilka godzin po ustąpieniu stygmatów.
Beatyfikowany w 1999 r. i kanonizowany
16 czerwca 2002 r. przez św. Jana Pawła
II, który Go znał osobiście i darzył szczególną czcią i modlitewną pamięcią. Nazwa miasta w pobliżu Neapolu, z którego
pochodzi o. Pio - Pietrelcina – znaczy
„kamyczek”. Można powiedzieć, że ten
kamyczek wywołał lawinę. Rokrocznie
grupy modlitewne Ojca PIO są coraz

Ś

więto podwyższenia krzyża jest
nam bliskie, bowiem w mogilskim kościele opackim (od 1970
bazylika mniejsza) znajduje się kaplica
Krzyża Świętego, w której czczony jest
Łaskami słynący wizerunek Chrystusa
Ukrzyżowanego i co roku odbywa się
tygodniowy odpust Podwyższenia Krzyża. Krzyż został - według legendy - wyłowiony z Wisły przez pewnego kowala,
w Wielki Piątek którejś z wiosen XIII
stulecia. Wraz z nim wyłowione miały
być dwa inne, które trafiły do kościoła Mariackiego oraz kościoła Świętego
Krzyża w Krakowie… Trzeci Krzyż
został przyniesiony i umieszczony w kościelnym prezbiterium w opactwie zakonu Cystersów których do Mogiły, nieopodal mitycznego kopca Wandy, osiedlił
biskup krakowski Iwo Odrowąż w 1222 r.
Historia odnalezienia relikwii krzyża Chr ystusowego związana jest ze
Św. Heleną (ok. 248-330), matką cesarza Konstantyna, która po tym, jak pod
wpływem syna przyjęła chrzest, w 325
r., wówczas już 76-letnia cesarzowa,
odbyła długą pielgrzymkę do Palestyny
i innych wschodnich prowincji. Ziemia
Święta wywarła na niej wielkie wrażenie,

a efektem tej podróży było ufundowanie
przez nią licznych świątyń, m.in. Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem,
Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie
i Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze
Oliwnej. Chrześcijańska tradycja przypisuje św. Helenie odnalezienie relikwii
Krzyża Pańskiego. Św. Helena zarządziła intensywne poszukiwania i odnalazła
trzy krzyże. Aby zidentyfikować ten, na
którym poniósł śmierć Jezus Chrystus
zaniesiono wszystkie trzy krzyże do
pewnej ciężko chorej kobiety, po czym
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liczniejsze i popularniejsze; pielgrzymują do miejsca Jego życia i śmierci, by tam
z wielką wiarą i żarliwą modlitwą dostąpić uzdrowienia duszy i ciała. W całym
świecie powstają kapliczki i kościoły p.w.
Świętego i masowo szerzy się jego kult.
MTW

dotykano jej ciała kolejno jednym po
drugim; pierwsze dwa nie dały żadnego
efektu, gdy do ciała chorej kobiety przyłożono trzeci krzyż, została cudownie
uzdrowiona… Św. Ambroży i św. Jan
Chryzostom podawali, że autentyczność
krzyża Chrystusowego została potwierdzona dzięki przytwierdzonej do niego
drewnianej tabliczce z podaniem winy
Chrystusa, ("titulus damnationis" - dowód winy). Tabliczka z napisem w trzech
językach - łacińskim, greckim i hebrajskim: "Jezus Nazareńczyk Król Żydowski", który podał Poncjusz Piłat, dla św.
Heleny stała się dowodem odnalezienia
właściwego krzyża. Krzyż Chrystusa
był wykonany z sosny czarnej, a Titulus
z drzewa orzechowego. W miejscu znalezienia krzyża w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie w dawnej rzymskiej
cysternie, gdzie według tradycji Helena
odnalazła krzyże Jezusa i łotrów dziś
znajduje się Krypta św. Heleny, kaplica
Znalezienia Krzyża Świętego.
Znalez iona rel i k w ia K r z y ż a zo s t a ł p o d z ielon a n a f r a g me nt y i –
o czym mówią dokumenty z IV i V w.
- trzy największe trafiły do Rzymu, Jerozolimy i Konstantynopola, a mniejsze
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cząstki zostaly przekazane do kościołów całego świata chrześcijańskiego.
Od chwili znalezienia relikwie były uroczyście czczone przez wiernych przybywających do Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Okres ten zakończyło zdobycie
Jerozolimy w maju 614 r. przez króla perskiego Chosrowa II Parwiza. Persowie
zburzyli świątynię, a relikwie Krzyża
zabrali ze sobą. W 628 r. cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie. Osobiście wniósł
je uroczyście do Jerozolimy, wchodząc
do miasta przez Bramę Złotą. Jak mówi
legenda, cesarz niosąc Krzyż ubrany
był w drogocenne szaty i nie mógł samodzielnie udźwignąć Krzyża. Dopiero
kiedy za poradą biskupa Jerozolimy Zachariasza zdjął bogaty strój, idąc boso
wniósł Krzyż aż do odbudowywanej po
zniszczeniu Bazyliki. Na pamiątkę tego
wydarzenia w Kościele katolickim obchodzi się 14 września Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego.
W niektórych sanktuariach, posiadających relikwie Krzyża, znajdują się
kościelne księgi, w których spisane są
liczne cudowne wydarzenia, jakie miały
miejsce dzięki modlitwie przed najświętszymi dla chrześcijaństwa relikwiami.
W Mogile przechowuje się kilka tomów

ksiąg, w których zapisywane są prośby
zanoszone do Ukrzyżowanego i podziękowania za otrzymane łaski. I z każdym
rokiem tych zapisów przybywa. Odpust
w Mogile rozpoczyna (13 września, godz.
18.00) Mszą św. z procesją, podczas której niesione są relikwie Krzyża Świętego.
W dni powszednie odpustu, według stałego porządku, odprawiane są w bazylice
Msze św. i nabożeństwa, podczas których
przybywający licznie pielgrzymi rozważają mękę naszego Zbawiciela, uwielbiają

P

rzy naszej parafii od 15 lat działa
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, które jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży
i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą
Krew Chrystusa. Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu chrztu świętego. Z tej okazji
w dniu 4 maja 2019 r. o godz. 15.30 ks.
dr Krzysztof Biros opiekun Stowarzyszania w naszej parafii, odprawił uroczystą
Mszę świętą i wygłosił homilię, w której podkreślił m.in. zbawienną wartość
Krwi Chrystusa jako cenę naszego Odkupienia: „Jesteśmy szczęśliwcami, że
Chrystus wybrał nas dla wielbienia Jego
Przenajświętszej Krwi”. Uczestnicy uroczystości przyjęli Komunię świętą pod
dwoma postaciami, a na zakończenie
przez pocałunek oddali cześć relikwiom
św. Marii de Mattias, założycielki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa.
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Go i dziękują za wszelkie dobro w życiu.W dniach odpustu o godz. 11.30 odprawiana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą wspólnoty zakonne
z Krakowa: dominikanie, franciszkanie
konwentualni, franciszkanie reformaci,
księża misjonarze św. Wincentego á Paulo, cystersi oraz paulini. Odpustowy piątek jest dniem diecezjalnej pielgrzymki
chorych i niepełnosprawnych CARITAS.
Wieczorna Msza św. o godz. 18.00 gromadzi przybyłych pielgrzymów z parafii
nowohuckich i okolic, aby pod przewodnictwem swoich Duszpasterzy uczcić
Chrystusowy Krzyż i prosić o potrzebne
łaski w codziennym życiu. Przed Eucharystią o godz. 17.15 odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Placu św.
Jana Pawła II w ogrodzie klasztornym.
Odpust kończy się 21 września Mszą
św. o godz. 18.00, której przewodniczą
Cystersi z klasztorów w Mogile i na os.
Szklane Domy. Jest to dzień dziękczynienia za otrzymane łaski od Chrystusa
Ukrzyżowanego w czasie kończącego się
odpustu. Ojcowie Cystersi serdecznie zapraszają do udziału i wspólnej modlitwy
podczas odpustu.
AK
Za: Mariusz Grabowski https://polskatimes.pl/sledztwo-sw-helenyczyli-jak-znaleziono-relikwie-krzyza-chrystusowego/ar/9794689

Jadwiga Królikowska prowadząca oprawę
muzyczną Mszy świętych.
Licznie zebrane grono czcicieli Krwi
Chrystusa powiększyli także członkowie
WKC z innych parafii. „Oto był dzień,
który dał nam Pan”. Chwała Panu !

Uroczystość uświetnił swoją obecnością
proboszcz naszej parafii ks. dr Jerzy
Czerwień. Przybyły także zaproszone
Siostry ze Zgromadzeń Krwi Chrystusa
z Częstochowy i Wrocławia: s. Krystyna
Kusak ASC, s. Ewa Kleps ASC, s. Bernadetta Pajdzik ASC – moderatorka krajowa, s. Kamila Burniak ASC, prof. dr hab.

W dniu 19 maja w święto Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, udaliśmy
się do Częstochowy-Kiedrzynia, gdzie
serdecznie przyjęły nas siostry Adoratorki. Tam uczestniczyliśmy we wspólnej
modlitwie i wzięliśmy udział w nabożeństwie majowym w kościele pw. św. Brata Alberta. Obraz św. Kaspra del Bufalo
Maryja — Madonna Kielicha ukazuje duchowość WPKC prowadząc nas do bycia
z Maryją u stóp krzyża, gdzie dokonuje
swojej ofiary Jej Syn i pozwala Ją nazywać Matką i Królową Przenajdroższej
Krwi.
E.Policht – SKCh
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W

dniu 15 maja br., Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
w naszej parafii zorganizowało Dzień Skupienia dla swojej wspólnoty, innych krakowskich wspólnot KC
oraz tych wszystkich, którzy chcą pogłębić tajemnicę Krwi Chrystusa. Dzień
ten rozpoczął się uroczystą Mszą świętą,
odprawioną przez opiekuna wspólnoty ks.
dr Krzysztofa Birosa. Uczestnicy uroczystości przyjęli Komunię święta pod dwiema postaciami, a na zakończenie Mszy
św., zostali pobłogosławieni relikwią św.
Marii De Matias.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne podczas którego konferencje
wygłosili: ks. dr Krzysztof Biros, ks. dr
Jerzy Czerwień oraz s. Krystyna Kusak
ASC. Ks. Biros powiedział o uświęcającym działaniu Ducha Świętego podczas
modlitwy do Krwi Chrystusa. Proboszcz
ks. dr Jerzy Czerwień mówił na temat
„Kielicha Przenajdroższej Krwi Chrystusa”, a s. Kusak przybliżyła zebranym
działalność Zgromadzeń Krwi Chrystusa
oraz charyzmat św. Marii de Mattias.
Dzień ten, był dla wszystkich członków
krakowskich wspólnot KC wyjątkowym
przeżyciem duchowym oraz okazją do
spotkania i wymiany doświadczeń z innymi członkami Stowarzyszenia.
Zadaniem Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest modlitwa i uwielbienie Najdroższej Krwi Zbawiciela. Cotygodniowe
spotkania wspólnoty to przede wszystkim
udział w Eucharystii a także modlitwa

W
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oraz formacja pogłębiająca świadomość
naszego zanurzenia przez chrzest w Krew
Chrystusa. Naszą modlitwą wstawiamy
się za cały Kościół: za misjonarzy, duchowieństwo, za chorych i cierpiących,
modlimy się o nawrócenie grzeszników
i życie wieczne dla zamarłych.
Szczególnym momentem jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu oraz comiesięczna Msza Święta,
w której polecamy Panu Bogu intencje
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz
podejmujemy modlitwę w intencji naszej
Ojczyzny. Co roku staramy się brać również udział w spotkaniu z okazji święta
patronalnego Sióstr Adoratorek Krwi
Chrystusa w Częstochowie
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest
przeznaczone dla ludzi świeckich, ale
również dla duchownych, którzy swoją
modlitwą i świadectwem pragną wspierać dzieło prowadzone przez Siostry Adoratorki. Podobnie jak Siostry, członkowie Stowarzyszenia realizują wezwanie
swojej Założycielki: „Nie traćmy czasu, odwagi. Trudźmy się dla zbawienia
dusz”. Oprócz działalności apostolskiej
prowadzona jest również formacja religijna i teologiczna. Centrum Duchowości
Krwi Chrystusa mieści się w Bolesławcu. Tam odbywają są spotkania, rekolekcje, dni skupienia. Każda wspólnota ma
swoich animatorów, którzy czuwają nad
realizowaniem zadań. Należą do nich
m.in.: Eucharystia, opieka nad chorymi,
działalność charytatywna, organizowanie

dniu 2 czerwca br. Dla upamiętnienia 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w parafii św. Bartłomieja w Morawicy odbyła się uroczystość odsłonięcia poświeconego temu wydarzeniu obelisku „ISKRA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI NARODÓW”. Aktu
tego dokonał metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski, który wcześniej
przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił kazanie. Parafia przygotowała
również pamiątkowe medale „Opoka Solidarności” autorstwa prof. Czesława
Dźwigaja, które w dowód uznania Metropolita po Mszy św.
wręczył osobom i instytucjom, które wykazały się troską
o kultywowanie historycznej pamięci i miłości Ojczyzny.
Wśród wyróżnionych medalem i pamiątkowym albumem
znalazła się również nasza redakcja. Za ten dowód uznania
składamy serdeczne podziękowanie ks. Władysławowi Palmowskiemu, proboszczowi parafii w Morawicy. Bóg zapłać!
Zespół redakcyjny „Głosu Arki Pana”
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wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Wielu z członków Stowarzyszenia jest
również honorowymi dawcami krwi. Do
Stowarzyszenia należy ok. 620 osób. Najwięcej z nich mieszka na terenie archidiecezji wrocławskiej.
E.Policht – SKCh
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„Moje serce Maryjo dla Ciebie oszalało
I dlatego wędruję do Ciebie Matko ma,
Trud pielgrzymiej wędrówki w całości Ci oddaję
Tak zakochać Maryjo się można tylko raz”…

T

ak brzmi refren ulubionej piosenki Grupy 28 Arki Pana, wędrującej w tym roku na Jasną
Górę pod wodzą ks. Janusza Rabiniaka.
XXXIX Piesza Pielgrzymka Krakowska pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” wyruszyła spod Wawelu we wtorek
6 sierpnia. Nasza 89 – osobowa „grupa
niebieska” Szlakiem Orlich Gniazd przez
Skałę, Wolbrom, Wierbkę, Rzędkowice
i Olsztyn przez sześć dni zmierzała do
Królowej Narodu Polskiego, niosąc swój
hołd, dziękczynienie i osobiste intencje
oraz modlitwy za Kościół, Ojca Świętego
i Ojczyznę. W tym roku pielgrzymowanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ
szczególnie modliliśmy się w intencji ks.
abpa Marka Jędraszewskiego, wyrażając
solidarność z metropolitą krakowskim.
Nasza grupa miała wielkie duchowe
wsparcie gdyż obok ks. Janusza pielgrzymowali z nami również ks. Sebastian
Kowalczyk z Centrum Jana Pawła II oraz
trzy siostry zakonne z Indii: Róża, Sylwia
i Febi, należące do Zgromadzenia Sióstr
Córek Bożej Opatrzności. Każdy dzień
zaczynaliśmy od Mszy św., a w drodze
na Jasną Górę towarzyszyły nam modlitwy, konferencje, rozważania, rozmowy
i śpiew. Mieliśmy wyjątkowe bogactwo
zespołów muzycznych – grupę z Tylicza
i Arki Pana, po raz pierwszy w historii
pielgrzymowania Arki śpiewaliśmy i modliliśmy się przy akompaniamencie aż
trzech gitar – Janusza z Tylicza, naszego
ks. Janusza i jego brata bliźniaka Andrzeja. Wieczorami uczestniczyliśmy w adoracji oraz koncertach, które nierzadko
kończyły się tańcami w rytmie pieśni religijnych, ukazując niespożyte siły zarówno młodszych, jak i starszych pielgrzymów. To były niezwykłe rekolekcje, które
nie kończyły się wraz z przemierzeniem
trasy danego dnia, ale przekładały się
również na spotkania i rozmowy w goszczących nas rodzinach – byli to zarówno
młodzi ludzie, którzy dopiero co wprowadzili się do nowego, pięknego domu, jak
i zgięta wpół staruszka, przyjmująca aż
siedmiu pielgrzymów, którym w swojej
ubogiej chatce na piecu węglowym grzała wodę do mycia. Co dzień modliliśmy
się za wszystkich gospodarzy, którzy

otworzyli przed nami swoje mieszkania
i serca.
Mieliśmy wspaniałą pogodę – tylko
raz przez chwilę padał deszcz, nie było
wielkich upałów. W taki czas w dobrej at-

niezwykła przygoda, ewangeliczne przeżycie i uwielbienie Boga. Może więc wybierzesz się z nami także i Ty?
Małgorzata Modzelewska

mosferze, jaką udało się stworzyć ks. Januszowi, nogi same niosły na Jasną Górę,
gdzie witało nas aż czterech biskupów
krakowskich - swoją solidarność z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim przez
obecność na Wałach Jasnogórskich wyrazili również: kardynał Stanisław Dziwisz,
biskup Jan Zając i biskup Jan Szkodoń
oraz metropolita częstochowski Wacław
Depo i abp Stanisław Nowak.
Uroczystej Eucharystii na zakończenie
XXXIX Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej przewodniczył abp Marek Jędraszewski, który w swojej homilii zwrócił
uwagę na fakt, że współczesny świat
zmusza człowieka do podążania za własnymi pragnieniami i niskimi popędami,
pochwalając postawę egoizmu i samorealizacji, co prowadzi do relatywizmu
w dziedzinie prawdy, a także w sferze dobra. Arcybiskup podkreślił, że podążanie
na Jasną Górę jest przejawem głębokiej
wiary, która mówi o tym, że całe ludzkie życie jest pielgrzymką do Boga i do
zbawienia. Kończąc homilię, metropolita
krakowski podziękował pielgrzymom za
ich trud i modlitewne wsparcie.
A za rok jubileuszowa, czterdziesta
pielgrzymka. Piesza pielgrzymka to

draszewskiego dla pielgrzymów
i wszystkich wiernych

Podziękowanie abpa Marka Ję-

“Najdrożsi, wasza 39. Piesza Krakowska Pielgrzymka na Jasną Górę była wypełniona – jak zwykle – waszą osobistą
modlitwą i licznymi ważnymi sprawami,
które nieśliście ze sobą, aby je przedstawić naszej Jasnogórskiej Pani i Królowej.
Pośród pielgrzymiego trudu nieśliście
także najróżniejsze intencje, które przekazywali wam wasi bliscy i znajomi.
Od samego początku, od chwili wyruszenia Pielgrzymki z Wawelu w ubiegły
wtorek 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego, zaczęła się także wasza
pielgrzymkowa modlitwa, podczas której
za przyczyną Matki Bożej przestawialiście Panu Bogu wielką sprawę Kościoła
w Polsce, a równocześnie wielką sprawę polskiego narodu, który od pewnego
czasu znajduje się pod ogromną presją
ideologii LGBT. Wiem, że bardzo modliliście się zwłaszcza wczoraj, łącząc się
duchowo z tymi licznymi naszymi Rodakami, którzy przybyli z różnych stron
naszego Kraju, aby na skwerze przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie o godz. 15.oo.
wspólnie z k rakowianami odmówić
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koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz tajemnice radosne różańca świętego. Wiem
również, że o tej samej porze modlono się
w różnych kościołach i kaplicach zarówno
w Krakowie, jak i wielu miejscach naszej
Ojczyzny, a także poza jej granicami.
Pragnę więc dzisiaj, stąd, z Jasnej Góry,
od Matki Boskiej Zwycięskiej, bardzo
serdecznie podziękować wszystkim wiernym świeckim, pomysłodawcom i organizatorom tego wielkiego wydarzenia,
a także wszystkim osobom, które w ostatnich dniach poprzez swoją modlitwę, pokutę, listy i inne znaki pamięci wyrażali
solidarność ze mną, i które wczorajszą
wspólną modlitwą dali wyraz swej odpowiedzialnej i głębokiej miłości do Kościoła i do naszej ukochanej Ojczyzny.

P

ragnę z całego serca podziękować
Opatrzności Bożej za tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną
Górę oraz wszystkim, którzy przyczynili
się w jakikolwiek sposób, duchowo czy
materialnie, do tego abyśmy jako pielgrzymi mogli uczestniczyć w tych rekolekcjach w drodze.
Bardzo dziękuje wszystkim Pielgrzymom za wspaniałe świadectwo wiary.
Dziękuję tym, którzy włożyli wiele trudu
w organizację i przeprowadzenie pielgrzymki: Ks. Sebastianowi Kowalczykowi, Siostrom zakonnym z Indii, które dały
nam wszystkim piękne świadectwo radosnej służby Bogu i ludziom, grupie muzycznej z Tylicza oraz z innych miejscowości, grupie porządkowej, technicznej

J

uż piąty rok we Wspólnocie Nowohuckiej pielgrzymuje gr upa
KARAN – młodzież, dzieci oraz
ich rodzice, skupieni w Stowarzyszeniu
Katolickim Ruchu Antynarkotycznego,
pomagającym w leczeniu uzależnień od
narkotyków, dopalaczy, alkoholu, hazardu
czy gier komputerowych. Przewodnikiem
grupy jest ks. Paweł Rosik, który przyciąga do siebie zarówno młodzież jak
i dorosłych, pomagając całym rodzinom
w wyrwaniu się ze szponów nałogu.
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Bóg zapłać! Bóg zapłać Księżom Kardynałom, Arcybiskupom i Biskupom,
kapłanom, osobom życia konsekrowanego, wszystkim wiernym świeckim za to
wczorajsze szlachetne zjednoczenie się
w obronie najświętszych spraw.
Jednocześnie proszę was gorąco: czuwajcie! Zgodnie ze słowami Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Niech będą
przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!” (Łk 12, 35), nie pozwólcie na
to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce,
zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Wszędzie, gdzie się znajdujemy, musimy dawać świadectwo naszego jednoznacznego
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sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań,
których celem jest deprawacja polskiego
narodu. Brońmy siebie! Brońmy naszej
autentycznej wolności! Brońmy naszej
Ojczyzny! Brońmy Kościoła w naszej
Ojczyźnie!
I jak niegdyś śpiewali konfederaci barscy, tak również my dzisiaj uroczyście
oświadczamy wobec wszystkich: „Nigdy
z królami (ani z innymi próbującymi nas
zniewolić władcami tego świata) nie będziem w aljansach,/ Nigdy przed mocą
nie ugniemy szyi;/ Bo u Chrystusa my na
ordynansach/ – Słudzy Maryi!”.
Zanotowała MM
Foto: MM

a szczególnie
kwatermistrzom,
dzięki którym po
ciężkim dniu mogliśmy odpocząć
pr ze d kolejny m
dniem pielgrzymki z Anną Śmigłą
na czele.
Ze swojej strony chc ę p ow ie dzieć, że udało się
na m wsz yst k i m
st wor z yć dobr y
klimat a co najważniejsze „wspólnotę” pielgrzymkową, dzięki której trud
pielgrzymowania był o wiele łatwiejszy do przeżycia. Mam nadzieję, że trud

pielgrzymowania przyniesie piękne Owoce Ducha Świętego w każdym z nas.
Wdzięczny
Ks. Janusz Rabiniak - Przewodnik

Podczas wędrówki na pielgrzymim
szlaku często było słychać zawołanie ks.
Pawła: - KARAN! I odpowiedź jego podopiecznych: - CHCEMY ŻYĆ!
W czwartym dniu pielgrzymki dali
oni świadectwo wobec naszej Grupy 28,
opowiadając o swojej walce o godne życie, przestrzegając przed tym, jak łatwo
wpaść w nałóg, a jak trudno później z niego się uwolnić:
ŚWIADECTWO DOROTY
- PA N B Ó G P R Z Y C H O D Z I

W WOLNOŚCI
„Mam na imię Dorota, pielgrzymuję
z grupą KARAN od ponad 12 lat. Jak się
tu znalazłam? Delegatem mojej rodziny
i delegatem do mojej przemiany był mój
syn, który zaczął brać narkotyki i pomału umierał. Tak trafiłam do KARAN-u,
on ukończył terapię ma się dobrze w tej
chwili, w przyszłym roku się żeni, ale
nie o nim chciałam mówić, tylko właśnie
o sobie. Dzisiaj rozmawialiśmy o małżeństwie, ja weszłam w małżeństwo będąc
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niedojrzałą, młodziutką kobietą. Wtedy jeszcze nie wiedziałam,
że podzielę los mamy, bo w mojej rodzinie było uzależnienie
od alkoholu. Nie było rozmów, Bóg był gdzieś tam, bo rodzice
kazali nam chodzić do kościoła, ale tak naprawdę Boga nie było
między nami. Taka choroba jak uzależnienie czy jakaś inna dysfunkcja czy przemoc ma przełożenie na całą rodzinę. W takiej
rodzinie się nie rozmawia, nie okazuje się uczuć. Ja w takiej
rodzinie wyrosłam i kogóż mogłam wybrać za męża? Wybrałam męża, który według wiedzy, którą mam dzisiaj już wtedy
był na drodze od uzależnienia od alkoholu. Marzyło mi się, że
moja rodzina będzie rodziną szczęśliwą, niestety powieliłam los
mamy – mąż uzależniony, potem syn. Ale harda byłam, bo tyle
musiało się wydarzyć, żebym uznała swoją bezsilność i bezradność i zwróciła się do Pana Boga, bo właściwie tylko On
mi został. Moja modlitwa to był rano znak krzyża i wieczorem
znak krzyża, tylko ta cienka nitka, która mnie z Nim łączyła.
Ale Pan Bóg przychodzi i do mnie też przyszedł w osobach lu-

dzi, których postawił na mojej drodze, jest ich bardzo wielu, od
każdego coś zaczerpnęłam. I tak postawił na mojej drodze ks.
Pawła Rosika, który jest przewodnikiem grupy KARAN i on
mnie uczył pokory.
Chciałam się z wami podzielić, że niezależnie od tego, jakie
losy mamy, jak nam jest ciężko, można to odmienić. Ja z nadopiekuńczej mamusi, która trzęsła się nad swoim synem musiałam bardzo wiele przerobić, nauczyć się rozmawiać, poznać
siebie. Moje poczucie własnej wartości było prawie zerowe, bo
tak jest z dziećmi, które się wychowują w takich rodzinach,
gdzie się nie mówi o uczuciach, a szczególnie w rodzinie z uzależnieniem, gdzie dziecko uczy się „nie mów, nie czuj, nie
ufaj”. Bardzo ciężko było mi zaufać, ale pomogła mi modlitwa.
Właściwie dzięki chorobie mojego syna ja się nawróciłam i od
tamtej chwili pielgrzymuję rokrocznie. W tym roku mi się nie
chciało, ale mówię, nie, po coś idziesz, bardzo Panu Bogu dziękuję i cieszę się, że mogę się dzielić swoim doświadczeniem
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odmiany, nadziei, ale też tej miłości mądrej, dającej wolność.
Usłyszałam słowa mojego spowiednika na pielgrzymce, że Pan
Bóg przychodzi w wolności i to jest prawda. W tej wolności
trzeba podjąć decyzję, tej wolności wam życzę, ale również
i mądrości i ufności”.
ŚWIADECTWO BARTOSZA
„Mam na imię Bartosz, mam 26 lat, to jest moja druga pielgrzymka jako pacjenta Stowarzyszenia KARAN. Stuka mi
osiemnasty miesiąc terapii, chciałbym opowiedzieć o roli modlitwy w moim życiu. Wychowałem się w rodzinie katolickiej,
rodzice do kościoła nie chodzili, ale mnie wysyłali. Chodziłem
do kościoła jako dziecko z dobrej rodziny w małej miejscowości, gdzie wszyscy znają moich rodziców, bo są nauczycielami.
Ale tak naprawdę nie wiedziałem, po co tam chodzę. Przystąpiłem do I Komunii Świętej, przez tydzień byłem nawet ministrantem, potem już tylko stałem pod parkanem z kolegami,
śmiejąc się czy nudząc spędzałem tę godzinę, kiedy w kościele odprawiana była
Msza św. Tak było
długi czas, aż w końcu w ogóle przestałem
chod z ić, za cz ą łem
oszukiwać rodziców.
Tą drogą doszedłem
do do bagna nałogu
narkotykowego. Zaczęło się niewinnie,
czyli jakieś tam eksper ymenty itd., ale
wkopa łem się t a k ,
że zostałem dilerem
i moim życiem zaczął
rządzić ten zły. Z tym
dobrym w ogóle nie
chciałem gadać, bo
mi nic nie dawał, a ten
zły przybijał mi piątkę na każdej imprezie
i mówił, że jest OK,
jesteś gość. Tak było
do 2018 roku, kiedy
poz nałem d ziewcz y nę miesz kającą
kilometr ode mnie,
za kochałem się do
nieświadomości. Ona
mając kontakty z tym samym co ja, kłopoty w domu, nie dogadywała się z mamą. Jej mama działa we wspólnocie KARAN
i dała jej ultimatum, że musi iść na leczenie. Ja również namówiłem ją na leczenie. Gdy już poszła, nie wytrzymałem i po
tygodniu samotności, po rozmowie z mamą mojej dziewczyny
stwierdziłem, że też będę się leczyć. Idąc na terapię do ośrodka katolickiego, poprosiłem mamę o różaniec. Pomyślałem, że
może ma, choć nigdy nie widziałem, żeby się na nim modliła.
Mama wyciągnęła go z torebki. Przypomniało mi się, że kiedyś
na pielgrzymce jednodniowej w Licheniu kupiłem jej jako pamiątkę ten różaniec z drzewa różanego. Spakowałem się i pojechałem do ośrodka. Od pierwszego dnia zacząłem odmawiać
różaniec, musiałem dopytać, jak to się robi. Stwierdziłem, że
jestem w tak opłakanej sytuacji, że bez wsparcia z góry ni hu-hu. Modliłem się i prosiłem. Gdzieś po dwóch tygodniach zapaliła mi się w głowie lampka, że robię coś nie tak, że jestem
nie fair wobec Pana Boga, Matki Bożej i Jezusa, bo tylko proszę
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i nic w zamian nie daję. Po ponad dziesięciu latach poszedłem
do spowiedzi, spowiadałem się półtorej godziny. To jest taka
chwila, którą zapamiętam do końca życia, szedłem na palcach
od kościoła do ośrodka, było mi tak lekko. Postanowiłem, że
od dzisiaj nie będę popełniał tego błędu modlenia się będąc nie
fair względem Pana Boga. Ten moment porównałbym do skoku
technologicznego, do ultra szybkiej ewolucji, zacząłem wkręcać
się w codzienną modlitwę, Mszę św., sakramenty. Od tamtej
pory odmawiam różaniec codziennie, ciągle w jednej intencji,
wytrwale, bo przez ten czas pobytu w ośrodku nauczyłem się,
że nic nie ma na już. Na już było tylko w przeszłości. Modląc
się, dotrwałem do pierwszej pielgrzymki, wytrwale się modliłem, pilnowałem, żeby chodzić do spowiedzi, Teraz druga
pielgrzymka, od pół roku zmieniło się moje uczucie podczas
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przyjmowania Komunii w kościele, zacząłem pojmować, co
znaczy wierzyć, modlę się bardziej skoncentrowany. Oprócz
różańca dołączyłem rozmowę z Bogiem, jakbym rozmawiał
z ojcem, dziękując, przepraszając, a dopiero na końcu proszę.
I to się spełnia, Pan Bóg ingeruje w moje życie i mnie wspiera”.
Podczas tradycyjnego pielgrzymkowego przeglądu dorobku
artystycznego grupa KARAN śpiewała piosenkę z refrenem,
który na wszystkich zrobił ogromne wrażenie:
„Idziemy do przodu i nie mamy co użalać się nad sobą Pan
Bóg nas wspiera, bo zaczynam od zera, Bo motywacja szczera
nie pozwala mi umierać. Lubię Go, otwierają się nieba Kiedy
Mario jesteś przy mnie, nic mi więcej nie potrzeba”. ..
Zapisała Małgorzata Modzelewska

08 WRZEŚNIA 2019

ZAPROSZENIE NA XXVII PIELGRZYMKĘ RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii
Metropolitalnej w Krakowie serdecznie zapraszają
rodziny, osoby samotne, siostry zakonne oraz kapłanów, do wzięcia udziału w XXVII Pielgrzymce
Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Odbędzie się ona 8 września 2019 r., a jej hasłem
będą słowa „Oblubieniec jest z wami” zaczerpnięte
z napisanego przed dwudziestu pięciu laty Listu do rodzin św. Jana Pawła II.
Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 9.00
przy stacji „u Piłata”. Następnie o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym zgromadzimy się na
Mszy św. w intencji rodzin i małżeństw naszej archidiecezji, której będzie przewodniczył
abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.
Przy wejściu na Dróżki Kalwaryjskie, będzie można nabyć książeczki z rozważaniami
tegorocznej Drogi Krzyżowej oraz woreczki z ziarnem, które po Mszy św. zostanie pobłogosławione przez Księdza Arcybiskupa.
Osoby chore i starsze, które nie będą mogły przybyć do Kalwarii, mogą uczestniczyć we
Mszy św. za pośrednictwem transmisji online realizowanej na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.Serdecznie zapraszamy
i liczymy na spotkanie w domu naszej Kalwaryjskiej Pani.
Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Fot. Joanna Adamik.

POCZĄTEK
WAKACJI
W przeddzień zakończenia roku szkolnego
odprawiona została
w n a sz y m s a n k t uarium uroczysta Msza
święta dziękczynna
dla dzieci, młodzieży , rodziców i nauczycieli. dziękowali
Bogu za przeżyty rok
szkolny i modlili się

o bezpieczne i radosne przeżycie wakacji, aby we wrześniu podjąć z radością i z nowymi siłami naukę w następnych klasach
lub szkołach.
POPARCIE DLA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
W niedzielę 14. lipca, Komitet inicjatywy ustawodawczej „Stop
pedofilii” zbierał podpisy poparcia dla zmian ustawowych
w polskim prawie, które mają chronić dzieci przed demoralizującą i deprawacyjną edukacją seksualną.
POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
W święto patronalne św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych, po Mszach świętych w czwartek o godz. 11.00 i 18.00
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a także w niedzielę – 28 lipca na placach przykościelnych odbyło się poświęcenie samochodów i pobłogosławienie ich kierowców. Modlono się także za liczne ofiary wypadków drogowych
oraz o rozsądną i bezpieczną jazdę.
OFIARY I KWESTY
1.W niedzielę 14 lipca członkowie wolontariatu misyjnego Salwator kwestowali na rzecz misji prowadzonych przez Zgromadzenie księży Salwatorianów.
2. Tradycyjnie w trzecie niedziele miesiąca ofiary składane na
tacę, a także przesyłane bezpośrednio na konto parafii, przeznaczone były w całości przeznaczone na potrzeby kościoła,
zwłaszcza na remont ściany zachodniej naszej świątyni.
3. W niedzielę 4 sierpnia gościł u nas duet „Sanctus” ze szkoły
muzycznej im. Piotra Czajkowskiego z Moskwy., który śpiewał
podczas Mszy świętych i kwestował na rzecz chorego dziecka.
4. W niedziele poprzedzające Pieszą Pielgrzymkę Krakowską
na jasną Górę – młodzież, biorąca w niej udział, kwestowała na
pokrycie wydatków organizacyjnych pielgrzymki.
XXXIX PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA NA
JASNĄ GÓRĘ
Od połowy lipca do 5 trwały zapisy na Pieszą Pielgrzymkę
Krakowską na Jasną Górę. Parafialną grupę Nr 28 w tym roku
prowadził ks.Janusz Rabiniak. Pielgrzymka rozpoczęła się
w uroczystość Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia - Mszą
świętą na Wawelu, gdzie spotkały się wszystkie grupy krakowskie, by wspólnie pielgrzymować do Królowej Polski na Jasną
Górę. (relacja wewnątrz numeru).
WAKACYJNE FATIMY – CZEŚĆ MARYI
Tradycyjnie, w dniach 13 lipca i 13 sierpnia odbyły się nabożeństwa fatimskie. Ze względu na niepewną pogodę, Msze święte
odprawione były w kościele. Lipcową fatimską Mszę św. koncelebrował sercanin O. Włodzimierz, który także wygłosił Słowo
Boże i poprowadził pokutną procesję eucharystyczną. Dnia 13
sierpnia Mszę świętą celebrował w kościele nasz proboszcz ks.
dr Jerzy Czerwień, który także przewodniczył pokutnej procesji fatimskiej z Najświętszym Sakramentem. Homilię wygłosił
sercanin O. Wiesław, kontynuując rozpoczęte w czerwcu rozważania części II różańca świętego, następnej tajemnicy: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zachęcał do modlitwy
różańcowej, właśnie teraz, kiedy należy przeprosić Boga za
profanacje Eucharystii i Matki Najświętszej. W czasie procesji
modliliśmy się, rozważając bolesne tajemnice różańca. Po zakończeniu uroczystości ks. Proboszcz dziękował za przybycie
i wspólną modlitwę, po czym odbyło się poświęcenie dewocjonaliów oraz nocne fatimskie czuwanie z Mszą św. o północy.
ŚWIĘTO MĘCZENNIKA O. MAKSYMILIANA
Dnia 14 sierpnia wspominaliśmy św. Maksymiliana Kolbego,
prezbitera i męczennika Auschwitz, który patronuje naszej
Kaplicy Pojednania. Była to już 78 rocznica jego męczeńskiej
śmierci.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
W czwartek – 15 sierpnia obchodziliśmy Wniebowzięcie NMP,
zwane u nas Świętem Matki Bożej Zielnej. Na wszystkich
Mszach świętych odbywało się poświęcenie wianków, zrobionych z płodów naszej ziemi ojczystej, łąk, ogrodów i sadów,
które w tym roku były nieco uboższe, ze względu na suszę.
Również, ten dzień został ustanowiony jako Dzień Wojska Polskiego, w rocznicę słynnego zwycięstwa marszałka Józefa Piłsudskiego nad bolszewikami, znanego jako „Cud nad Wisłą”.
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
								 ur.					
01. Tymoteusz Stanisław Strózik 11.02.2019 r.		
02. Mikołaj Jerzy Litewka		 13.03.2019 r.		
03. Zofia Rita Dziawgo			 07.03.2019 r.		
04. Maxymilian Grzegorz Hardyn 19.01.2019 r.		
05. Iwo Ciepliński				 30.06.2017 r.		
06. Leon Ciepliński				 22.05.2015 r.		
07. Stanisław Dariusz Rafalik		 05.05.2019r.		
08. Piotr Franciszek Łątkowski 27.04.2019 r.		
09. Dominik Jacek Czarnik		 18.11.2018 r.		
10. Zofia Krystyna Mikołajczyk 15.08.2018 r.		
11. Izabela Trojnacka			 14.05.2019 r.		
12. Nadia Maria Sudolska		 17.09.2018 r.		
13. Antoni Jakub Burnetko		 29.04.1019 r.		
14. Natalia Karolina Wójcik 17.05.2019 r.		
15. Michał Skakuj				 24.04.2019 r.		
16. Aleksander Mikołaj Bałuk		 06.09.2018 r.		
17. Oliwier Jarosław Koper		 31.01.2019 r.		

chrz.
16.06.2019 r.
16.06.2019 r.
23.06.2019 r.
23.06.2019 r.
30.06.2019 r.
30.06.2019 r.
30.06.2019 r.
30.06.2019 r.
07.07.2019 r.
13.07.2019 r.
27.07.2019 r.
28.07.2019 r.
28.07.2019 r.
04.08.2019 r.
10.08.2019 r.
11.08.2019 r.
11.08.2019 r.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Dnia 15.czerwca 2019 r.
Monika Zofia Jewuła i Karol Mateusz Kubica
Dnia 22 czerwca 2019 r.
Patrycja Teresa Molak i Piotr Zdzisław Łańczak
Dnia 29.czerwca 2019 r.
Paulina Anna Kaim i Jakub Jerzy Dąbrowski
Dnia 20.lipca 2019 r.
Małgorzata Maria Duda z d.Pikuła i Mariusz Marcin Otok
Dnia 27.lipca 2019 r.
Natalia Danuta Zyguła i Bartosz Robert Krzoski
KRONIKA ŻAŁOBNA
								
01. Kazimierz Sowiński		
02. Maria Stefania Celej		
03. Piotr Paweł Bularz			
04. Anna Helena Ceremuga		
05. Zenon Błachut				
06. Janina Maj					
07. Stanisław Karpiel			
08. Jan Michał Lompczyk		
09. Stanisłsw Białowąs			
10. Emil Gaworczyk			
11. Teresa Polewka				
12. Jan Władysław Osowski
13. Helena Kordas				
14. Jerzy Jan Jędryka			
15. Wiesława Więcek			
16. Józef Prusak				
17.Tomasz Eugeniusz Micał
19. Józef Niedbalec				
20. Ewa Zofia Rosner			
21. Barbara Zofia Mazur		
22. Mieczysław Jan Kupiec		
23. Zofia Bolek					
24. Andrzej Zdzisław Podsiadło
25. Kazimiera Baran			
26. Ryszard Guzy				
27. Bolesław Kumor			
28. Helena Teresa Krzyworzeka
29. Piotr Jakub Adamczyk		
30. Andrzej Jan Macek			
31. Franciszek Prorok			
32. Mariusz Żychowski			
33. Stefania Bek				
34. Genowefa Bauer			
35. Jerzy Gądek				
36.Helena Urban Moskal		
37. Aniela Gołas				
38. Ireneusz Koszela			

ur.					
04.03.1946 r.		
25.08.1937 r.		
06.03.1075 r.		
06.10.1940 r.		
18.12.1945 r.		
12.11.1933 r.		
20.10.1945 r.		
07.07.1930 r.		
03.12.1939 r.		
08.08.1035 r.		
06.09.1934 r.		
04.06.1943 r.		
10.07.1944 r.		
26.11.1949 r.		
28.03. 1949 r.		
19.03.1973 r.		
22.03.1962 r.		
25.11.1926 r.		
19.10.1942 r.		
28.08.1933 r.		
05.10.1936 r.		
14.10.1939 r.		
15.10.1958 r.		
19.01.1936 r.		
09.05.1946 r.		
14.12.1925 r.		
28.05.1927 r.		
27.06.1994 r.		
10.02.1938 r.		
08.12.1941 r.		
19.12.1974 r.		
11.11.1926 r.		
17.12.1936 r.		
27.01.1963 r.		
23.06.1933 r.		
14.04.1927 r.		
12.02.1952 r.		

zm.
13.06.2019 r.
13.06.2019 r.
13.06.2019 r.
14.06.2019 r.
23.06.2019 r.
26.06.2019 r.
27.06.2019 r.
29.06.2019 r.
29.06.2019 r.
01.07.2019 r.
01.07.2019 r.
04.07.2019 r.
04.07.2019 r.
04.07.2019 r.
05.07.2019 r.
07.07.2019 r.
12.07.2019 r.
14.07.2019 r.
18.07.2019 r.
18.07.2019 r.
20.07.2019 r.
20.07.2019 r.
21.07.2019 r.
22.07.2019 r.
24.07.2019 r.
24.07.2019 r.
27.07.2019 r.
27.07.2019 r.
28.07.2019 r.
29.07.2019 r.
30.07.2019 r.
31.07.2019 r.
31.07.2019 r.
31.07.2019 r.
03.08.2019 r.
10.08.2019 r.
12.08.2019 r.
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MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA W ARCE PANA
Niedziele:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 (chrzty), 16:00, 17:30, 19:00
Święta Kościelne:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 16:00, 18:00
Dni Powszednie:
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00 (grota MB Fatimskiej), 11:00 (grota
MB Fatimskiej), 18:00
Spowiedź Święta - w Kaplicy pojednania:
Dni powszednie: 6:00-8:30; 16:30-18:00; w niedziele i święta:
przed Mszą św.
Pierwsze piątki:6:00-8:30;15:00-18:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o
godz. 7:00 i 18:00
Nabożeństwa Fatimskie: od maja do października 13 każdego
miesiąca o godz. 18:00
Nocne czuwania cały rok 13 każdego miesiąca od 20:00 do
5:00
Odpust: I. MB Królowej Polski - 3 maja; II. Matki Bożej Fatimskiej - 13 września

„Głos Arki Pana” jest dostępny w:
- Grocie MB Fatimskiej
- na stoliku pod organami (w niedziele)
- redakcji Głosu Arki Pana (obok wejścia na plebanię)
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