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CZY JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM KRÓLEM?
W ostatni¹ niedzielê roku
liturgicznego, w tym roku 21
listopada, obchodzimy w Koœciele
Uroczystoœæ Chrystusa Króla. W
ostatnich godzinach ¿ycia
Chrystus wyznaje: „Tak, jestem
Królem, ale Królestwo Moje nie jest
z tego œwiata”, a za kilka godzin
umiera na Krzy¿u w mêkach i
cierpieniu jako przestêpca. Kiedy
przygl¹damy siê Temu Królowi
widzimy, ¿e ró¿ni siê od królów tego
œwiata. Nie posiada z³otej
korony, ozdobnych szat,
ziemskiej w³adzy i wojska.
Kr ól ow an ie Je go je st
pe³ne cichoœci, pokory i
po s³ us ze ñs tw a wo be c
Boga. Pos³uszeñstwo, a¿
do œmie rci, król owan ie
pe ³n e M i³ oœ ci , a ¿ d o
Krzy¿a i to wszystko dla
nas, aby nas zbawiæ. Jego
korona z ciernia
przemawia o wiele
mocniej, ni¿ z³ota, a
¿o³nierski p³aszcz
przesi¹kniêty Jego Krwi¹
jest o niebo cenniejszy od
szlachetnej purpury
kró lew ski ej. Nas z Kró l
rodzi siê w stajence, jest
wyœmiany, wyszydzony i
skazany na œmieræ
krzy¿ow¹. Dziwny to Król
w ci er ni ow ej ko ro ni e,
czerwonym p³aszczu na
poœmiewisko, bity i
opluwany, ale my mimo
te go ch ce my ta ki eg o
Króla.
Jak s³u¿yæ Chrystusowi
naszemu Królowi?
S³u¿ba królowi, to spe³nianie jego
woli, a w przypadku Chrystusa t¹
wol¹ jest, byœmy Go naœladowali.
Nasz Król mówi do nas: „ Kto chce
iœæ za Mn¹, niech weŸmie swój
krzy¿ i niech Mnie naœladuje”, Sam
bowiem a¿ po krzy¿ s³u¿y³ Ojcu i
nam. Jezus zachêca nas, abyœmy
Go ka¿dego dnia naœladowali,
nawet gdy przyjdzie nam za to
zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. Nasz
Król chodz¹c po ziemi zazna³
cierpienia. My te¿ nie powinniœmy
uciekaæ od krzy¿a, cierpienia i

przeciwnoœci. S³u¿yæ Bogu a wiêc
pytaæ wci¹¿ „ Panie, jaka jest Twoja
w o l a ? ” , m o d l i æ s i ê , c zê s t o
uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej,
sakramentach i ¿yæ Przykazaniami
Bo¿ymi. Byæ uczniem Chrystusa,
s³u¿yæ Mu, to byæ wra¿liwym na
potrzeby najbli¿szych,
przypomnieæ sobie o tych, którzy
¿yj¹ samotnie, którzy s¹ chorzy odwiedziæ ich, pocieszyæ i po
prostu zwyczajnie porozmawiaæ

Kochaæ.
W ka¿dej modlitwie „Ojcze nasz”
mówimy „PrzyjdŸ Królestwo
Twoje”. Co to jest Królestwo
Bo¿e?
Mo¿na odpowiedzieæ s³owami
Benedykta XVI: „Królestwem Boga
jest Sam Jezus Chrystus. On jest
Królem i On jest Królestwem” .
Szukanie Królestwa trzeba zacz¹æ
od siebie. Ono ma byæ w nas, w
naszym sercu. Tam gdzie panuje
grzech, tam nie ma Królestwa
Bo¿ego. Królestwo Bo¿e
rozpoczyna siê tam, gdzie nie ma
grzechu. Bóg zagarnia nas wtedy

dl a si eb ie . On pr ze by wa w
cz³owieku Sobie oddanym. W nim
zamieszkuje i obdarza go
bogactwem Swej ³aski. I wtedy
Chrystus rzeczywiœcie jest Królem
naszego serca. Uznaæ Króla
znaczy tyle co, otworzyæ swoje
serce na Niego, przyj¹æ Go w
Sakramentach, przyj¹æ Go do
swojej codziennoœci, pozwoliæ Mu
Kró low aæ w nas zym ser cu i
umi³owaæ Go ponad wszystko.
Królestwo Bo¿e to królestwo
mi³oœci. Najwa¿niejsze w tym
Królestwie jest, ¿eby
cz³owiek by³ b³ogos³awiony,
czyli czu³ siê uszczêœliwiony
przez Boga, szczêœliwy we
w³asnym sercu, sumieniu i
aby wszyscy wokó³ niego byli
wewnêtrznie radoœni. Aby
osi¹gn¹æ szczêœcie
Ch ry st us pr zy no si na m
prawdê i wzywa nas byœmy i
my ¿yli ni¹ na co dzieñ.
Pr op on uj e n am dr og ê
prawdy drogê, która nie jest
³atwa, popularna, ani
atrakcyjna. Czêsto mo¿e ona
byæ dla nas Drog¹ Krzy¿a,
drog¹ trudn¹ i wymagaj¹c¹.
Jest to jednak jedyna droga
do s pot kan ia z nas zym
Pa ne m i Kr ól em w
wiecznoœci, a to jest przecie¿
naszym marzeniem i celem
¿ycia. Do Królestwa Bo¿ego
wiedzie tylko jedna droga
przez krzy¿, który przyjmuje
siê z pokor¹ i ufnoœci¹.
Chrystus proponuje nam
pójœcie za Sob¹ drog¹ prawdy i
dobra. Jeœli jestem Jego uczniem,
jeœli On jest rzeczywiœcie moim
Królem i Panem, to pójdê Jego
œladami. Gdy doceniam Krzy¿
Jezusowy, Jego cierpienie,
przebite Serce, schroniê siê w Nim,
przytulê, pozwolê obmyæ Jego
Œwiêt¹ Krwi¹ i na pewno wtedy
wyb ior ê w³a œci w¹ dro gê. Nie
³udŸmy siê jednak, ¿e bez modlitwy
, bez Eucharystii, bêdzie nas staæ
na tak¹ s³u¿bê.

Opr.
Ks. Krzysztof Kaczmarek
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S£U¯Y SWOJEJ PARAFII

W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzieñ nie
widaæ, ale ich praca jest cich¹
s³u¿b¹. Dziœ przedstawiamy
kolejn¹ z takich osób. Jest ni¹
Pan Tadeusz Basiñski.
Urodzi³em siê 72 lata temu w
Zb¹szyniu. Od 47 lat jestem
¿onaty. Wraz z ¿on¹ Krystyn¹
mamy 3, ju¿ doros³e córki,
doczekaliœmy siê trojga wnuków:
Oliwii, £ukasza i Macieja.
Zawodowo zwi¹zany by³em z
kolejnictwem. Najpierw
pracowa³em jako tokarz, a potem

jako rewident taboru.
Swoje obowi¹zki
wykonywa³em
n a j p i e r w w
wagonowni z
Zb¹szynku, potem w
Czerwieñsku, w
Zielonej Górze. Przez
11 lat, od roku 1967
by³em delegowany do
pracy w niemieckim
Guben. W 1979 r.
w r ó c i ³ e m d o
Zb¹szynka gdzie
pracowa³em ju¿ do emerytury.
Moja s³u¿ba w koœciele rozpoczê³a
siê w zasadzie w roku 1948, gdy¿
wtedy by³em ju¿ ministrantem.
By³o to w czasach, gdy
proboszczem by³ Ksi¹dz Kanonik
Œciesiñski. Potem przez lata, ju¿
jako doros³y, nosi³em baldachim
p o d c z a s p r o c e s j i
eucha rysty cznyc h. Pomag a³em
te¿ w czasie zbiórek do puszek na
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Arcybiskupie Seminarium
Duchowne i przy innych okazjach.

Jeszcze œciœlejsza wspó³praca z
parafi¹ rozpoczê³a siê jakieœ 10 lat
temu, za czasów Ksiêdza
proboszcza Zbigniewa
Zieliñskiego. By³a i jest to w
zasadzie pos³uga w zakrystii i przy
o³tarzu. Zajmuje ona w niedzielê
kilka godzin, bo zaczyna siê o
godz. 6:30 do 13 i wieczorem
oko³o dwóch godzin.
Jestem te¿ cz³onkiem ¯ywego
Ró¿añca. Moim zelatorem jest
Pan Zbigniew Szczepaniak. Od 10
lat prowadzê rozwa¿ania Drogi
Krzy¿owej w niedziele Wielkiego
Postu, a we wspólnocie Czcicieli
Mi³osierdzia Bo¿ego
przew odnic zê modlit wom przy
ró¿nych okazjach. Parafianie
prosz¹ mnie te¿ o prowadzenie
modlitwy ró¿añcowej za zmar³ych.
Czy lubiê to co robiê? Czy lubiê
swoj¹ parafiê? Bardzo. Nie
zamieni³bym tej parafii na ¿adn¹
inn¹.

Pana Tadeusza wys³ucha³
Miros³aw Skubiszyñski

IN VITRO - SZANSA CZY ŒLEPY ZAU£EK?
W 1944 r. dr John Rock z
uniwersytetu Harvarda
prawdopodobnie po raz pierwszy
dokona³ sztucznego zap³odnienia
ludz kiej komó rki j ajow ej po za
organizmem matki, lecz dopiero w
lipcu 1978 roku po wieloletnich
doœwiadczeniach narodzi³o siê w
Anglii pierwsze dziecko.
Technika zap³odnienia in
vitro
Przy pomo cy pr epar atów
hormonalnych zostaje u kobiety
wywo³ana tzw. superowulacja i
przy pomocy laparoskopii zostaje
pob ran e ki lka (do oko ³o 1 2)
komórek jajowych. Zap³odnienie
dokonuje siê poza organizmem
kobiety - in vitro, czyli w probówce.
Zap³odnione jaja poddawane s¹
obserwacji i najczêœciej trzy z kilku
embrionów, rokuj¹ce najlepsze
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n a d z i e j e n a z a g n i e ¿ d ¿ e n i e od 3 do 6%.
wprowadzane jest po oko³o 48
Powik³ania
godzinach, w stadium 4-8
W wyniku zap³odnienia in
k o m ó r k o w y m p r z e z s z y j k ê vitro wystêpuje oko³o:
b e z p o œ r e d n i o d o m a c i c y. - 15% wiêksza liczba bliŸniaków
Pozosta³e embriony najczêœciej - 25% wiêcej poronieñ
zamra¿a siê.
- 5% ci¹¿y pozamacicznych
Skutecznoœæ zap³odnienia - 20% przedwczesnych porodów i
in vitro
innych komplikacji.
Najczêœciej w oko³o 25% do - zwiêkszona jest tak¿e
35% przy padków d ochodzi do œmiertelnoœæ oko³ourodzeniowa.
zaistnienia ci¹¿y, z tego jednak
W z wi ¹z ku z r yz yk ie m
tylko w 50% rodzi siê dziecko. W wyst ¹pie nia scho rzeñ ró¿n ego
n a j l e p s z y c h o œ r o d k a c h ro d z a j u s t o s o w a n a j e s t w
uniwersyteckich podaje siê, ¿e w wi êk sz oœ ci oœ ro dk ów œc is ³a
sumie oko³o 12%, maksymalnie procedura diagnostyczna.
15 % k ob ie t p od da j¹ cy ch si ê
O c e n a m o r a l n a
p r o c e s o w i z a p ³ o d n i e n i a zap³odnienia in vitro
pozaustrojowego rzeczywiœcie ma
Niew¹tpliwie niep³odnoœæ i
szansê doczekaæ siê urodzenia b e z d z i e t n o œ æ t o j e d n e z
dziecka, w oœrodkach o ma³ym najtrudniejszych problemów
doœwiadczeniu jest to najczêœciej ma³¿eñskich. Nie bez przyczyny

IN VITRO - SZANSA CZY ŒLEPY ZAU£EK?
mówi siê, ¿e zrodzenie dziecka
czyni z ma³¿eñstwa prawdziw¹
rodzinê. Tymczasem statystki
mówi¹ o tym, ¿e coraz wiêcej
ma³¿eñstw nie mo¿e doczeka siê
dziecka z powodu zmian
chorobowych powoduj¹cych
niep³odnoœæ. Mo¿e wydawaæ siê
zaskakuj¹ce stanowisko Koœcio³a
Katolickiego, który z jednej strony
wzywa ma³¿onków do hojnoœci w
dziele przekazywania ¿ycia i jak
t w i e r d z ¹ n i e k t ó r z y, p r z e z
odrzucanie praktyk
antykoncepcyjnych przyczynia siê
do przeludnienia œwiata, a który z
drugiej strony bardzo krytycznie
odnosi siê do praktyk sztucznego
zap³odnienia oraz zap³odnienia
pozaustrojowego. Ju¿ w 1956 r.
papie¿ Pius XII jednoznacznie
stwierdzi³ w Przemówieniu do II
Œwiatowego Kongresu Studiów
nad p³odnoœci¹ i niep³odnoœci¹:
"zap³odnienie pozaustrojowe
trzeba uznaæ za z³o moralne i
bezwzglêdnie odrzuciæ". Kolejne
wypowiedzi Stolicy Apostolskiej
precyzowa³y i rozbudowywa³y
argumentacjê Piusa XII
zachowuj¹c negatywn¹ ocenê
moraln¹ zap³odnienia in vitro.
Wœród dokumentów koœcielnych
dotycz¹cych zap³odnienia
pozaustrojowego szczególne
miejsce zajmuje Instrukcja
Kongregacji Doktryny Wiary pt.
»Donum vitae « (1988 r.).
Koœcielne dokumenty
wskazuj¹ na niezbywaln¹ godnoœæ
osobow¹ ¿ycia ludzkiego od
momentu zap³odnienia i wskazuj¹,
¿e jest ono darem i zarówno
ma³¿onkowie jak i naukowcy
powinni uwa¿aæ siê za s³ugi ¿ycia,
a nie za jego autonomicznych
w³adców.
Podkreœla siê, ¿e
zap³odnienie pozaustrojowe
oddziela proces przekazywania
¿ycia od aktu ma³ ¿eñskie go.
Oddzielenie zjednoczenia
ma³¿eñskiego bêd¹cego wyrazem
wzajemnej mi³oœci ma³¿onków od
aktu poczêcia jest jednoczeœnie
zwi¹zane z procedurami
technologicznymi maj¹cymi

zn am io na pr od uk cj i i
manipulacji jednoczeœnie.
Proces zap³odnienia in
vitro prowadzi do
przedmiotowego
t ra kt ow an ia ¿y ci a
powsta³ych embrionów:
aby zwi êks zyæ sza nsê
zaistnienia ci¹¿y i
narodzenia dziecka
zap ³ad nia siê wiê ksz ¹
liczbê komórek jajowych,
selekcjonuj¹c te, które
rokuj¹ najlepsze nadzieje.
Ta t e c h n i c z n i e
ni eo dz ow na "k on tr ol a
jakoœci" i selekcja
z w i ¹ z a n a j e s t
nierozdzielnie z masowym
u œ m i e r c a n i e m
» e m b r i o n ó w
nadliczbowych« (por.
proceder przeprowadzony
w 1996 r. w Anglii). Etycy,
nie tylko katoliccy,
wskazuj¹, ¿e w wyniku
stosowania technik
z a p ³ o d n i e n i a
pozaustrojowego
medycyna wkracza na
równiê pochy³¹: od
pragnienia posiadania w³asnego
dziecka stosunkowo ³atwo przejœæ
do pragnienia posiadania dziecka o
okreœlonej p³ci (badania
preimplantacyjne umo¿liwiaj¹ taki
wybór), d¹¿enie do perfekcji wi¹¿e
stosunkowo czêsto zap³odnienie in
vitro z przerwaniem nieudanej
ci¹¿y. Je¿eli narodzone dziecko
okazuje siê zdrowe, jest
najczêœciej wszystko w porz¹dku,
natomiast rozliczne problemy
pojawiaj¹ siê, gdy jego kondycja
zdrowotna odbiega od normy.
Niestety, ¿e argumentacja
etyczna przeciw takiemu
zap³odnieniu przewa¿nie nie
odgrywa istotnej roli w
podejmowaniu konkretnych
decyzji. Na pierwsze miejsce
wysuwa siê raczej pragnienie
urodzenia dziecka, strach przed
pobieraniem komórek jajowych,
badaniami, obawa, czy siê to
wszystko uda itd. Myœl, czy
wszystko bêdzie dobrze, czy nie

bêdzie powik³añ, poronienia, czy
nie zostanie wykryta ¿adna wada
genetyczna, czy uszkodzenie
wydaje siê w tych wypadkach tak
dominuj¹ca, ¿e brakuje czasem
œmia³oœci, by skonfrontowaæ te
marzenia i ¿yczenia z
rzeczywistoœci¹.
W ¿adnym wypadku nie chcê
uraziæ nikogo z prze¿ywaj¹cych
dramat niep³odnoœci. Jej przyczyny
s¹ ró¿norodne i bardzo czêsto
niezawinione. Nie jest jednak
odosobnionym przypadek, ¿e jej
przyczyn¹ jest przebyta kiedyœ
aborcja, ¿e niep³odnoœæ ta jest
skutkiem u¿ywania œrodków
antykoncepcyjnych, czy te¿
wczesnoporonnych. Jak¿e wa¿na
okazuje siê w tym wypadku
odpowiedzialnoœæ za zdrowie i
p³odnoœæ swojego organizmu i jak
nieub³agane s¹ prawa natury.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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MATKO BO¯A, MARYJO CA£Y TWÓJ
CHCE BYÆ JO!
2 paŸdziernika w naszej
parafii odby³a siê II PIELGRZYMKA
DZIÊKCZYNNO- POKUTNA tras¹
wokó³ jeziora B³êdno. Rozpoczê³a
siê Msz¹ œw. w intencji p¹tników
oraz ich prywatnych proœbach
zanoszonych Matce Bo¿ej.
Podczas pielgrzymki zosta³ tak¿e
poœwiêcony KAMIEÑ
PIELGRZYMA.

Kap³ani w swoim s³owie do
wiernych zrócili uwagê na kamieñ
jako symbol chrzeœcijañstwa, jaka
powinna byæ nasza wiara oraz sens
pielgrzymowania.
Powinniœmy zwróciæ
uwagê nie tylko na miejsca

Niebie. Na takiej drodze wa¿na jest
wiara. Wiara nie tylko wtedy, gdy
siê wspólnie
gromadzimy,
pielgrzymujemy, ale
wiara w domu, na
codzieñ, ukazywana
naszym ¿yciem.
Powinna byæ silna i
trwa³a niczym ska³a,
a jednoczeœnie
prosta, jak
d z i e c k o
potrafi¹ca
zaufaæ.
Parafianie,
pod duchowym
przewodnictwem ks. Henryka,
ks. Krzysztofa oraz ks. Paw³a,
nios¹cy w sercach swoje
dziêkczynienia, proœby,
przeb³aganiatrwaj¹c na
wspólnej modlitwie i œpiewie,
ofiarowuj¹c swój pielgrzymi trud
Matce Bo¿ej- kroczyli z
S A N K T U A R I U M d o

"Matko Bo¿a, Maryjo, ca³y Twój
chce byæ jo".

Olbrzymie podziêkowania
nale¿y skierowaæ do Osób, które
w³o¿y³y swój bezpoœredni trud w
zorganizowaniu PIELGRZYMKI i
czuwaj¹cy nad jej bezpiecznym
przebiegiem oraz pomys³odawcom
i wy ko na wc om wm ur ow an ia
KAMIENIA PIELGRZYMA, a tak¿e
wsz yst kim bio r¹c ym udz ia³ w
pielgrzymce.
Pielgrzymka oczami
Parafian
p. Janina - Podoba³o siê
bardzo, pogoda dopisa³a, to wielki
plus z Góry. Modli³am siê w intencji

do których pielgrzymujemy tu- na
ziemi, ale na nasze
pielgrzymowanie do domu Ojca w
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SANKTUARIUM. Czas
odpoczynku wype³niony
b y ³ w s p ó l n y m i
rozmowami, ¿yczliwoœci¹ i
otwartoœci¹ na drugiego
cz³owieka, by³ czasem
wspólnej integracji.
Proœmy Matkê Bo¿¹
aby nasze ¿ycie
codziennie by³o wype³nione
bratersk¹ mi³oœci¹. Zawierzajmy
Jej wszystkie swoje sprawy i
samych siebie- tak jak w czasie
pielgrzymki.Czêsto powtarzajmy
tak- jak œpiewaliœmy w drodze-

córki z proœb¹ o potomstwo. Je¿eli
zdrowie dopisze to pójdziemy,
poniewa¿ sz³am z mê¿em, jeszcze
raz. To bardzo dobry pomys³ z tymi
pielgrzymkami.
p. Marzena i p. Gra¿yna -

MATKO BO¯A, MARYJO CA£Y TWÓJ
CHCE BYÆ JO!
za rodzinê, zdrowie i za zmar³ych.
p. Wanda - Nie myœla³am,
¿e dojdê do koñca, nogi bol¹. Mam

Na pielgrzymce bardzo
by³o przyjemnie, mile
spêdzony wspólnie czas,
wszyscy siê modlili.
Podoba³ nam siê pomys³ z
kamieniem pielgrzyma i jego

wyœwiêcenie. Bardzo ³adnie
zachowali siê mieszkañcy wsi,
machali do nas, witali i urz¹dzili
nam poczêstunek. Sz³yœmy w
intencji dziêkczynno-pokutnej w
podziêkowaniu za otrzymane ³aski,

zmêczona, ale szczêœliwa. Sz³am
modl¹c siê w intencji za rodzinê i za
parafiê. Pogoda bardzo nam
dopisa³a, by³o cudownie.
Dziewczyny ze scholii (Ola,
Karolina, Marta, Ewelina) - Super,
fajnie by³o, ale nogi bol¹. Podoba³o
nam siê bardzo, zw³aszcza pieœñ
„Matko Bo¿a Maryjo…”. Sz³yœmy w
pielgrzymce, aby œpiewaæ,
poniewa¿ jesteœmy z scholii, ale tak
poza tym chcia³yœmy sprawdziæ czy
dojdziemy.
Opracowa³a:Kamilla Grocholewska
Wywiad: Grzegorz Jasku³a

Zdjêcia:Kamilla Grocholewska
za co dziêkowaæ i pokutowaæ, jak
Marcin Pluskota
wszyscy. Jak da Niebo to na
nastêpny rok te¿ bêdê
chcia³a iœæ.
p. Leszek - Wra¿enia
bardzo pozytywne, które
przeros³y moje oczekiwania
duchowe i organizacyjne.
Du¿o pielgrzymów bra³o
udzia³ w tej pielgrzymce i
pogoda bardzo
dopisa³a. Modli³em
siê o wszystko.
Jestem na tej
Serdecznie zapraszamy na pyszne
pielgrzymce po raz drugi i
widzê, ¿e ona bardzo
domowe wypieki, dobr¹ kawê i herbatê
integruje ludzi.
wg przepisu œw. Hildegardy.
p. Maria Wra¿enia z pielgrzymki
W kawiarni mo¿na skorzystaæ z
bardzo pozytywne,
ksiêgozbioru, prasy oraz wys³aæ pocztê
czy popracowaæ na swoim laptopie,
gdy¿ udostêpniamy Pañstwu Internet.
W Cafe Hildegarda mo¿na
zorganizowaæ przyjêcia rodzinne czy w
gronie przyjació³
– s³u¿ymy pomoc¹.
Godziny otwarcia:
Wtorek-pi¹tek od 14:00
Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00
Niedziela od 10:00
tel. do Cafe Hildegarda
(068)3868 157
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RAFA£ OD ŒW. JÓZEFA
Polacy w yniesieni n a
o³tarze przez Jana Paw³a II s¹ nam
szczególnie bliscy. Do grona tych
w³aœnie œwiêtych nale¿y Rafa³
Kalinowski. Swoim ¿yciem da³
najwspanialszy dowód na to, ¿e
œwiêtoœ æ jest wa rtoœci¹
u n i w e r s a l n ¹ i
ponadczasow¹.
Urodzi³ siê 1
wrzeœnia 1835 roku Wilnie
.Ojc iec And rzej , wie lki
patriota, by³ nauczycielem
gimnazjum, a nastêpnie
dyrektorem Instytutu
Szlacheckiego w Wilnie.
Józef, bo takie
imiê otrzyma³ na chrzcie,
mia³ zaledwie dwa
miesi¹ce, gdy umar³a jego
matk a. Ojci ec poœl ubia
siostrê zmar³ej ¿ony, aby
zapewniæ opiekê ma³emu
Józefowi i jego bratu. Po
œmierci drugiej ¿ony-ojciec
Józefa ¿eni siê po raz
trzeci. Tym razem ¿on¹
zosta³a Zofia córka Maryli
Wereszczakówny, muzy i
wie lki ej mi³ oœc i Ada ma
Mickiewicza. Macocha
Józefa Kalinowskiego
zami³owanie do tradycji
romantycznej i wielkich
idea³ów godzi³a z g³êbok¹
pobo¿noœci¹. Wspierany w³aœnie
jej modlitwami oraz 14-letniej
siostry Maryni, odkrywa potrzebê
¿ywej wiary i powraca do praktyk
religijnych, których zaniecha³.
Momentem prze³omowym staje siê
spowiedŸ i komunia œw. w
uroczystoœæ Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny w1863 r.
odt¹d co dzieñ rano szed³ na Mszê
œw., co tydzieñ siê spowiada³.
Co dzia³o siê z Józefem do
roku 1863? Wzrasta³ w cieniu
Ostrej Bramy i otrzyma³ solidne
wychowanie religijne. Kszta³ci³ siê
najpierw w Instytucie Szlacheckim
w Wilnie, który ukoñczy³ w 1850
ro ku , n as tê pn ie w I ns ty tu ci e
Agronomicznym w Hory-Horkach,
a wreszcie zosta³ studentem
Akademii In¿ynierii Wojskowej w
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Petersburgu gdzie uzyska³ tytu³
in¿yniera oraz stopieñ porucznika.
W³ aœ ni e w ok re si e g dy by ³
studentem pozostawa³ z dala od
Koœcio³a i przesta³ przystêpowaæ
do sakramentów œwiêtych. Wci¹¿

mianowany kierownikiem Wydzia³u
Wojny na Litwie. By³ w gronie
œcis³ego dowództwa
powstañczego.
Pows tani e podup ada³ o.
Józef, który potrafi³ realnie oceniæ
szanse dalszej konfrontacji
zbrojnej, unika³ aktów
terroru wobec zaborcy,
koncentruj¹c siê g³ównie na
niesieniu pomocy
poszkodowanym w czasie
walk.
W tym to okresie
nastêpuje prze³om w jego
¿yciu duchowym, o którym ju¿
wspomnia³am. Sprawy
duchowe sta³y siê odt¹d dla
niego najwa¿niejsze. Ju¿
wtedy postanowi³, ¿e gdy
Bóg pozwoli po zakoñczeniu
powstania, wst¹pi do
klasztoru.
P o u p a d k u
powstania powraca do Wilna,
gdzie w marcu 1864 roku
zostaje aresztowany i
skazany na œmieræ. Dziêki
jednak staraniom rodziny,
zamieniono mu tê karê na 10
lat katorgi .Przebywa w
Nerczyñsku, potem w Usolu
niedaleko Irkucka i w
Smoleñsku.
Tam, na da le ki ej
jednak rozczytywa³ siê w dzie³ach
S y b e r i i , r o d z i s i ê œ w i ê t y.
filozoficznych i teologicznych.
Praktykowa³ czêste posty, du¿o siê
Po ukoñczeniu studiów
modli³, czyta³ wiele ksi¹¿ek. By³
zosta³ asystentem matematyki i
dobrym duchem dla zes³añców,
mechaniki budowlanej na swojej
wspiera³ modl itw¹, pociesz a³,
uczelni. W roku 1859 opuszcza
podtrzymywa³ nadziejê.
akademiê i rozpoczyna pracê przy
Z wygnania powraca w
budowie linii kolejowej. Po roku
1874 roku i zostaje w Pary¿u
przenosi siê do Brzeœcia
wychowawc¹ syna ksiêcia
Kujawskiego gdzie pracowa³ jako
W³ adys³awa Czarto ryskiego,
kapitan sztabu przy rozbudowie
Au gu st a, dz iœ ka nd yd at a na
twierdzy.
o³tarze.
Czuj¹c zbli¿aj¹ce siê
Po trzech latach,
powstanie poddaje siê do dymisji i
zwolniony od tych obowi¹zków, w
17 maja 1863 r., otrzymawszy
wieku 42 lat, wstêpuje do nowicjatu
zwolnienie z wojska carskiego,
karmelitów bosych w austriackim
przy³¹cza siê do walcz¹cych o
Grazu. 26 listopada 1877 r.
niepodleg³oœæ ojczyzny. W
przywdziewa habit zakonny oraz
Warszawie dostarcza³ w³adzom
przyjmuje imiê Rafa³ od œw. Józefa.
powstañczym plany twierdz
Przez kolejne trzy lata przebywa³ w
rosyjskich znajduj¹cym siê na
klasztorze wêgierskim Gyor, a
terytorium Polski. Zosta³ te¿

RAFA£ OD ŒW. JÓZEFA
pot em t raf i³ d o Cz ern ej k o³o
Krakowa. Tu 15 stycznia 1882 r. z
r¹k ks. bp Albina Dunajewskiego,
póŸniejszego kardyna³a, przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie.
W listopadzie tego¿ roku
zosta³ wybrany przeorem i urz¹d
ten pe³ni³ przez 9 lat. Przyczyni³ siê
w tym okresie do odnowy Karmelu
w Galicji. Z jego to inicjatywy
zosta³y za³o¿one klasztory
karmelitanek bosych w Przemyœlu,
a potem we Lwowie. Na prze³omie
roku 1891 1892 powsta³ klasztor
ka rm el it ów wr az z n i¿ sz ym
seminarium w Wadowicach. W
roku 1906 zosta³ wybrany
przeorem nowo powsta³ego domu.
Rafa³ Kalinowski da³ siê
po zn aæ ja ko sz cz eg ól ny, ja k
mówiono r ównie¿ ur odzony,
spowiednik. On, który sam prze¿y³
kryzys wiary, doskonale rozumia³
innych, po latach wracaj¹cych do
Koœcio³a. Ojciec Rafa³ osobie
klêcz¹cej przy konfesjonale nie
tylko udziela³ rozgrzeszenia, ale
stara³ siê rozbudziæ entuzjazm
wiary i mi³oœæ ku Bogu. Nikogo nie
potêpia³, lecz stara³ siê pomagaæ.
S³u¿ba w konfesjonale dawa³a mu
wiele radoœci.
¯ycie o. Rafa³a zak³óca³y
czêste choroby bêd¹ce efektem
wieloletniej zsy³ki. Cierpienia
przyjmowa³ jako ³askê. Gdy poczu³
siê lepiej niejednokrotnie ¿artowa³
par afr azu j¹c s³o wa n asz ego
Wieszcza
narodowego: „
Cierpienie! Ile ciê ceniæ trzeba, ten
tylko siê dowie, kto ciê straci³!”
Zawsze skupiony, zjednoczony z
Bogiem. By³ cz³owiekiem modlitwy,
pos³usznym regu³om zakonnym,

gotowym do wyrzeczeñ, umartwieñ
i postów. Jego przyjaciel Benedykt
Dybowski, wybitny przyrodnik,
który by³ cz³owiekiem
niewierz¹cym, tak mówi³ o
o.Rafale: „ Mia³ on wszystkie cechy
anio³a, ani jednej z wad
cz³owieczych.” Ojciec Rafa³
przyjaŸni³ siê te¿ z innym œwiêtym
powstañcem br.Albertem. Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II dokona³ ich
wspólnej beatyfikacji.
O.Rafa³ Kalinowski zmar³
14 listopada 1907 roku w
Wadowicach, a pochowany zosta³
na cmentarzu klasztornym w
C zernej.
Ju¿ za ¿ycia cieszy³ siê
wielk¹ s³aw¹ œwiêtoœci. Bez reszty
oddany Bogu, umia³ mi³owaæ Go w
drugim cz³owieku. Zachowa³
szacunek dla cz³owieka i jego
godn oœci wszê dzie tam gdzi e
obowi¹zywa³a pogarda. Dlatego
jest uwa¿any za patrona
Sybiraków.
Pa pi e¿ Ja n Pa we ³ II
beatyfikowa³ Ojca Rafa³a
Kalinowskiego 22 czerwca 1983
roku na B³oniach krakowskich
podczas swojej drugiej pielgrzymki
do Polski. Kanonizacji równie¿
dokona³ nasz wielki wadowiczanin
Karol Wojty³a. Mia³a ona miejsce w
Rzymie, 18 listopada 1991 roku,
podczas jubileuszowego roku 400
lecia œmierci œw.Jana od Krzy¿a,
za³o¿yciela karmelitów. Ojciec
Œwiêty Papie¿ Jan Pawe³ II w
przemówieniu do Polaków
ucze stni cz¹c ych w kano niza cji
o.Rafa³a powiedzia³ m.in. :” O.Rafa³
Kalinowski jest jednym z tych,
kt ór zy te n k ru sz ec wo ln oœ ci

Polaków szczególnie uszlachetnili.
Jednym z tych, którzy pozostawili
nam wspania³e dziedzictwo. ( … )
Œwiêty Rafa³ Kalinowski w sposób
wyrazisty ukazuje ca³ym swym
¿yciem, czym jest to pierwsze i
najwiêksze przykazanie, które
Chrystus potwierdzi³ moc¹ swych
czynów, s³ów, a nade wszystko
ofiar¹ swego krzy¿a. „
Wspomnienie Œwiêtego
Rafa³a Kalinowskiego w liturgii
Koœcio³a przypada na dzieñ 20
listopada.

opr. Urszula Pawelska

ODPUST ZUPE£NY
Nawiedzaj¹c pobo¿nie cmentarz w dniach 2-8 listopada
mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny dla zmar³ego. Wystarczy
pomodliæ siê "choæby tylko w myœli" za dusze zmar³ych,
przy zachowaniu sta³ych warunków odpustu: stanu ³aski
uœwiêcaj¹cej, przyjêtej w danym dniu Komunii œw.,
wolnoœci od przywi¹zania do grzechu (nawet lekkiego) i
modlitwy w intencjach Ojca Œwiêtego (np. "Ojcze nasz" i
"Zdrowaœ Mario").
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7 listopada XXXII Ndz. zwyk³a
£k 20,27-38
Podesz³o do Jezusa kilku saduceuszów, którzy
twierdz¹, ¿e nie ma zmartwychwstania, i zagadnêli Go
w ten sposób: ”Nauczycielu, Moj¿esz tak nam przepisa³:
»Jeœli umrze czyjœ brat, który mia³ ¿onê, a by³
bezdzietny, niech jego brat weŸmie wdowê i niech
wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otó¿ by³o siedmiu
braci. Pierwszy wzi¹³ ¿onê i umar³ bezdzietnie. Wzi¹³ j¹
drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie
zostawiwszy dzieci. W koñcu umar³a ta kobieta. Przy
zmartwychwstaniu wiêc którego z nich bêdzie ¿on¹?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli j¹ za ¿onê”. Jezus im
odpowiedzia³: ”Dzieci tego œwiata ¿eni¹ siê i za m¹¿
wychodz¹. Lecz ci, którzy uznani s¹ za godnych udzia³u
w œwiecie przysz³ym i w powstaniu z martwych, ani siê
¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ wychodziæ. Ju¿ bowiem
umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹ równi anio³om i s¹ dzieæmi
Bo¿ymi, bêd¹c uczestnikami zmartwychwstania. A ¿e
umarli zmartwychwstaj¹, to i Moj¿esz zaznaczy³ tam,
gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie
jest Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem
dla Niego ¿yj¹”.
Jezu s w tym frag menc ie Ewan geli i chce nam
powiedzieæ, ¿e ma³¿eñstwo jest potrzebne ludziom w
tym œwiecie, ale po zmartwychwstaniu wierz¹cych,
potrzeby ziemskie nie bêd¹ potrzebami dzieci Bo¿ych.
Wa¿niejsze od relacji ma³¿eñskiej jest pytanie o to, czy
mê¿czyŸni i kobiety bêd¹ posiadali wiarê i
zmartwychwstan¹ do ¿ycia wiecznego z Bogiem.
Cz³owiek nie mo¿e doprowadziæ do wskrzeszenia
innego cz³owieka. Zmartwychwstanie nie jest te¿
wynikiem ludzkich zdolnoœci lub starañ.
Bóg mo¿e i ma moc, aby zwyciê¿yæ œmieræ i ponownie
obdarzyæ cz³owieka ¿yciem. Tak, jak saduceusze, tak i
my musimy uwierzyæ w moc Boga do wskrzeszenia
cz³owieka oraz zrozumieæ, ¿e ¿ycie po
zmartwychwstaniu bêdzie siê bardzo ró¿ni³o od ¿ycia
ziemskiego.
14 listopada XXXIII Ndz. zwyk³a
£k 21,5-19
Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona
piêknymi kamieniami i darami, Jezus powiedzia³:
”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie
zostanie kamieñ na kamieniu, który by nie by³ zwalony”.
Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki
bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie?”. Jezus
odpowiedzia³: ”Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹
mówiæ: »Ja jestem« oraz »nadszed³ czas«. Nie
chodŸcie za nimi. I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o
wojnach i przewrotach. To najpierw musi siê staæ, ale nie
zaraz nast¹pi koniec”. Wtedy mówi³ do nich: ”Powstanie
naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Bêd¹ silne trzêsienia ziemi, a miejscami g³ód i zaraza;
uka¿¹ siê straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podnios¹ na was rêce i bêd¹
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was przeœladowaæ. Wydadz¹ was do synagog i do
wiêzieñ oraz z powodu mojego imienia wlec was bêd¹
do królów i namiest ników. Bêdzie to dla was
sposobnoœæ do sk³adania œwiadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyœlaæ naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowê i m¹droœæ, której
¿aden z waszych przeœladowców nie bêdzie siê móg³
oprzeæ ani siê sprzeciwiæ. A wydawaæ was bêd¹ nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o
œmieræ przyprawi¹. I z powodu mojego imienia
bêdziecie w nienawiœci u wszystkich. Ale w³os z g³owy
wam nie zginie. Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze
¿ycie”.
Chrzeœcijanin musi byæ w ka¿dej chwili gotowy na dwie
rzeczy: na przyjêcie Komunii œwiêtej i na œmieræ. - LeonJoseph Suenens.
Pan Jezus zapowiada zniszczenie potê¿nej i piêknej
œwi¹tyni w Jerozolimie. Nie zostanie po niej kamieñ na
kamieniu. Nie mo¿na pok³adaæ ufnoœci w sile i piêknie
tego œwiata, bo s¹ to wartoœci przemijaj¹ce. Trwa³¹
wartoœci¹ jest wiernoœæ Chrystusowi, która otwiera
przed nami bramy ¿ycia wiecznego. Trwaj¹c w
wiernoœci, nie trzeba obawiaæ siê koñca œwiata i lêkaæ
w³asnej œmierci. Kto trwa w wiernoœci prze¿yje w³asn¹
œmieræ i odziedziczy pe³niê ¿ycia. Dzieñ œmierci mo¿e
byæ te¿ dniem narodzin.
21 listopada Niedziela Chrystusa Króla
£k 23,35-43
Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. Lecz
cz³onkowie Wysokiej Rady drwi¹co mówili: ”Innych
wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli On jest
Mesjaszem, Wybrañcem Bo¿ym”.
Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i
podawali Mu ocet, mówi¹c: ”Jeœli Ty jesteœ królem
¿ydowskim, wybaw sam siebie”. By³ tak¿e nad Nim
napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: ”To jest
król ¿ydowski”. Jeden ze z³oczyñców, których tam
powieszono, ur¹ga³ Mu: ”Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem?
Wybaw wiêc siebie i nas”. Lecz drugi, karc¹c go, rzek³:
”Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê
ponosisz? My przecie¿ sprawiedliwie, odbieramy
bowiem s³uszn¹ karê za nasze uczynki, ale On nic z³ego
nie uczyni³”. I doda³: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy
pr zy jd zi es z do s we go k ró le st wa ”. J ez us m u
odpowiedzia³: ”Zaprawdê powiadam ci: Dziœ ze Mn¹
bêdziesz w raju”.
Dziwne jest to Jezusowe królestwo. Gdy chodzi³ po
ziemi, Jego uczniowie zaparli siê Go i uciekli. Gdyby
królestwo moje by³o z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê,
abym nie zosta³ wydany ¯ydom - mówi do Pi³ata
Chrystus. Podobnie i dziœ, czêsto ci, którzy nominalnie
nale¿¹ do Jego królestwa przez chrzest, wcale siê o
Niego nie bij¹, wrêcz przeciwnie: zdradzaj¹, b¹dŸ
uciekaj¹. A jednak... On jest nadal Królem, a królestwo
Jego nie jest z tego œwiata. Jest ono nie w³adz¹ czy
popularnoœci¹, ale prawd¹, o której Jezus mówi przed
Pi³atem. To prawda o Bogu, który jest i od którego
wszystko zale¿y. To prawda o cz³owieku, który jest ma³y
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i grzeszny i potrzebuje odkupienia swoich win. To
prawda o Jezusie, w którym i przez którego Bóg tak
ukocha³ œwiat, ¿e odkupi³ go swoj¹ krwi¹.
Chc¹c mieæ udzia³ w Jego królestwie nie szukajmy wiêc
z³otych koron. Wystarczy, ¿e przyjmiemy cierniowe
korony codziennoœci i z³¹czymy je z Jego cierniow¹
koron¹. Jego królestwo nie jest z tego œwiata.
28 listopada I Ndz. Adwentu
Mt 24,37-44
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: ”Jak by³o za dni
Noego, tak bêdzie z przyjœciem Syna Cz³owieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, ¿enili
siê i za m¹¿ wydawali a¿ do dnia, kiedy Noe wszed³ do
arki, i nie spostrzegli siê, ¿e przyszed³ potop i poch³on¹³
wszystkich, tak równie¿ bêdzie z przyjœciem Syna
Cz³owieczego. Wtedy dwóch bêdzie w polu: jeden
bêdzie wziêty, drugi zostawiony. Dwie bêd¹ mleæ na
¿arnach: jedna bêdzie wziêta, druga zostawiona.
Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedzia³,
o której porze nocy z³odziej ma przyjœæ, na pewno by
czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu.
Dlatego i wy b¹dŸcie gotowi, bo w chwili, której siê nie
domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie”.
Jest to zdumiewaj¹ce, ¿e opóŸnianie siê ponownego
przyjœcia Pana nie spowodowa ³o w pierwotny m
Koœciele wiêkszego spustoszenia. Istnieje jedno tylko
sensowne wyjaœnienie tego faktu: Chrystus by³
oczekiwany nie tylko jako ponownie przychodz¹cy,

albowiem wierzono, i¿ jest On ju¿ tak¿e obecny. - kard.
Christoph Schonborn.
Dwa tysi¹ce lat po pierwszym przyjœciu Jezusa mo¿e
siê w naszych sercach zakorzeniæ b³êdne i usypiaj¹ce
przekonanie: Mój Pan siê oci¹ga. Monotonny bieg
historii, powtarzaj¹cy siê rytm mijaj¹cego czasu,
codzienna szara rutyna mog¹ sprawiæ, ze przyjœcie
Pana zniknie z naszej œwiadomoœci.
Jezus przeciwstawia w przypowieœci dwie ¿yciowe
postawy. Brak oczekiwania na przyjœcie Pana
przeradza siê w egoistyczne zachowanie. Z³y s³uga
zaczyna z agresj¹ biæ innych s³u¿¹cych swego pana i
spêdza czas z pijakami na hulaszczych wyczynach.
Ufne i aktywne czuwanie przed przyjœciem Pana
przejawia siê w rozdawaniu ¿ywnoœci, czyli w trosce o
najbli¿szych. Jest to najlepszy sposób czuwania.
Czuwaj¹cy uczeñ Chrystusa to ten, kto rozdaje
¿ywnoœæ, kto dzieli siê swoj¹ dobroci¹, mi³oœci¹,
przebaczeniem, darem dobrego serca.
Jeœli Bóg ka¿e nam czekaæ na swoje przyjœcie, to
pragnie, abyœmy w³o¿yli serce we wszystko, co robimy.
Wtedy samo oczekiwanie przyniesie nam zbawienne
owoce. Ono jest sprawdzianem naszej wiary, æwiczy
nasz¹ cierpliwoœæ, a na koñcu czasów daje udzia³ w
szczêœliwoœci nieba. B³ogos³awieni s¹ ci, którzy czekaj¹
na Chrystusa; B³ogos³awieni s¹ ci, którzy potrafi¹
wkalkulowaæ przyjœcie Pana w swoje osobiste ¿yciowe
plany.
Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

MODLITWA
Modlitwa mówi¹c ogólnie to rozmowa z
Panem Bogiem albo wzniesienie myœli i serca do
Boga. Mo¿emy modliæ siê myœl¹, s³owem albo
œpiewem. Modlitwa mo¿e mieæ formê
dziêkczynienia, uwielbienia, proœby albo
przeb³agania. Wzorem doskona³ej modlitwy jest
Ojcze nasz, poniewa¿ nauczy³ nas tej modlitwy Pan
Jezus. Wspania³e modlitwy to tak¿e Zdrowaœ Mario,
Litanie i inne. Bardzo mi³¹ modlitw¹ Panu Bogu i
Matce Najœwiêtszej jest Ró¿aniec, zwany tak¿e
Koronk¹. Najbardziej znany jest Ró¿aniec do
Najœwiêtszej Maryi Panny. Mamy te¿ inne ró¿añce
koronki, np. do Mi³osierdzia Bo¿ego, œw. Rity, œw.
Micha³a Archanio³a, œw. Józefa i innych.
Ró¿aniec do Najœwiêtszej Maryi Panny sk³ada siê z
czêœci Radosnej, Œwiat³a, Bolesnej i Chwalebnej.

Na pocz¹tku:
Ojcze nasz…, Zdrowaœ Maryjo…, Wierzê…
Na du¿ych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiarujê Ci Cia³o i
Krew, Duszê i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeb³aganie
za grzechy nasze i ca³ego œwiata.
Na ma³ych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej mêki miej mi³osierdzie dla
nas i ca³ego œwiata.
Na zakoñczenie:
Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, Œwiêty
Nieœmiertelny zmi³uj siê nad nami i nad ca³ym
œwiatem.
Ka¿dy ró¿aniec mo¿emy ofiarowaæ w ró¿nych
intencjach za dusze w Czyœæcu, za nawrócenie
grzeszników, o pokój na œwiecie.

Rozwa¿my dzisiaj Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Mo¿na u¿ywaæ normalnego ró¿añca.

Opr. Ks. Leon £odziñski
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B£. KARD. JOHN HENRY NEWMAN
- ŒWIÊTY NAWRÓCONY
9 wrzeœnia br. w
Birmingham w Wielkiej Brytanii
odby³a siê beatyfikacja kard.
Johna Henry'ego Newmana, XIXwiecznego konwertyty, filozofa i
teologa. Dokona³ jej, na
zakoñczenie 4-dniowej wizyty na
Wyspach Brytyjskich, papie¿
Benedykt XVI.

serca niemal
studentów.

wszystkich

Oprócz g³oszenia kazañ
Newman oddawa³ siê intensywnej
lekturze dzie³ Ojców Koœcio³a
pierwszych wieków, zw³aszcza œw.
Ireneusza i œw. Justyna. Stopniowo
otwiera³y mu siê oczy na wiele
zagadnieñ religijnych, których do tej
J o h n H e n r y N e w m a n pory nie rozumia³ albo - wychowany
przyszed³ na œwiat 21 lutego 1801 r. przecie¿ w duchu kalwiñskim w zamo¿nej rodzinie londyñskiego b ³ ê d n i e i n t e r p r e t o w a ³ . N a
bankiera. Matka, pochodz¹ca z katolicyzm nie patrzy³ ju¿ z tak¹
ro dz in y hu ge no ck ie j, wp aj a³ a niechêci¹, jak choæby jeszcze kilka
Janowi Henrykowi, od jego lat temu.
najm³odszych lat, zami³owanie do
Po wielu latach studiów nad
lektury Pisma œwiêtego, co nie p i s m a m i O j c ó w K o œ c i o ³ a ,
pozosta³o bez wp³ywu na jego rozmyœlaniach i modlitwie doszed³
¿ycie. Swoje pierwsze nawrócenie - do przekonania, ¿e nie Koœció³
na ewangelicki kalwinizm - prze¿y³ katolicki pob³¹dzi³ w swym
Newman w r. 1816, po dwóch nauczaniu, ale przeciwnie bolesnych wydarzeniach, którymi angielski Koœció³ narodowy daleko
by³y bankructwo banku jego ojca, a odszed³ od pierwotnego depozytu
nastêpnie powa¿na choroba jego wiary. Jeszcze przez dwa lata
samego. "To ona uczyni³a ze mnie oddawa³ siê rozmyœlaniom w swej
w³aœciwie chrzeœcijanina" - napisa³ "pustelni" w Littlemore. Na jesieni
w wiele lat póŸniej o swej chorobie. 1845 r. zdecydowa³ siê przejœæ na
R z e c z y w i œ c i e , p o d c z a s katolicyzm.
rekonwalescencji mia³ du¿o
Newman zosta³ przyjêty na
wolnego czasu na rozmyœlania i
lekturê, przez co zbli¿y³ siê do ³ono Koœcio³a katolickiego przez
e w a n g e l i c y z m u w w y d a n i u w³oskiego pasjonistê, o. Dominika
Barberiego, dnia 9 paŸdziernika
kalwiñskim.
1845 r. Dla samego Newmana by³a
W r. 1824 Newman przyj¹³ to poniek¹d decyzja bolesna, gdy¿
anglikañskie œwiêcenia diakonatu. opuszczaj¹c Koœció³ anglikañski
"Sta³o siê. Jestem Twoim, o Panie... wyrzek³ siê tym samym zajmowanej
Najpierw, po w³o¿eniu r¹k, moje wysokiej pozycji i straci³ wielu
serce zadr¿a³o; s³owa: "na zawsze" p r z y j a c i ó ³ . B y ³ o n j e d n a k
s¹ straszliwe. Jednak, Panie, nie o cz³owiekiem, który nie wycofuje siê
p o c i e c h ê p r o s z ê , l e c z o z raz podjêtej decyzji. Wiele lat
uœwiêcenie" - zapisa³ wtedy w póŸniej napisa³, i¿ jego nawrócenie
swoim dzienniczku. Nastêpne lata "by³o jak wp³yniêcie do portu po
by³y okresem jego gor¹czkowych ¿egludze przez burzliwe morze, a
poszukiwañ i têsknot za prawdziw¹ radoœæ z tego faktu trwa do dziœ
wiar¹ i prawdziw¹ religi¹. W niczym nie zak³ócona". Na historiê
styczniu 1828 r. Newman obj¹³ tego nawrócenia nale¿y patrzeæ
stanowisko proboszcza koœcio³a tak, jak on sam j¹ widzia³ i rozumia³ uniwersyteckiego St. Mary w jako rezultat dziejów ca³ego jego
Oksfordzie. W swej ma³ej, g³ównie ¿ycia religijnego.
studenckiej parafii, postawiwszy
Po przejœciu na katolicyzm
sobie za cel d¹¿enie do
podniesienia poziomu moralnego rozpoczê³o siê dla Newmana nowe
swych podopiecznych, rozpocz¹³ ¿ycie w ca³kowicie odmiennym
wyg³aszanie s³ynnych "kazañ œ w i e c i e . " K i e d y b y ³ e m
parafialnych", którymi porusza³ anglikaninem, smutna by³a moja
religia, ale nie ¿ycie, kiedy sta³em
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KARD. JOHN HENRY NEWMAN
- PORTRET Z ORATORIUM
FILIPA NEREUSZA W BIRMINGHAM

siê katolikiem, smutne jest moje
¿ycie, ale nie religia" - napisa³ w
kilkanaœcie lat po swoim
nawrócenie maj¹c œwiadomoœæ, ¿e
anglikanie czuli siê zawiedzeni jego
"zdrad¹", a katolicy nie darzyli
jeszcze zbytnim zaufaniem. Na
szczêœcie to, co odnalaz³ w
Koœciele katolickim, pozwoli³o mu
zwyciêsko wychodziæ z
najwiêkszych przeciwnoœci ¿ycia.
W r. 1879 otrzyma³ godnoœæ,
któr¹ niezwykle wysoko sobie ceni³
- papie¿ Leon XIII mianowa³ go
kardyna³em. Nominacja ta, daj¹ca
wielk¹ satysfakcjê, by³a dla
Newmana oczyszczeniem z
dotychczasowych zarzutów, jakie
kierowano pod jego adresem,
kwestionuj¹c szczeroœæ jego
katolicyzmu.
Ostatnie lata ¿ycia a¿ do
œmierci 11 sierpnia 1890 r. Newman
spêdzi³ w swym oratorium w
Birmingham, przy za³o¿onej przez
siebie szkole, otoczony
rozrastaj¹c¹ siê wspólnot¹,
przyjació³mi i licznymi
odwiedzaj¹cymi go osobami.
Liturgiczne wspomnienie
kardyna³a Johna Henry'ego
Newmana bêdzie obchodzone 9
paŸdziernika w rocznicê jego
konwersji z anglikanizmu na
katolicyzm.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

DZIEÑ ŒWIÊTEJ CECYLII
22 listopada obchodzimy dzieñ Œw. Cecylii
patronki muzyki koœcielnej, muzyków,
œpiewaków oraz poetów. Dzieje Œw Cecylii ¿yj¹cej
w III wieku wczesnochrzeœcijañskiej mêczennicy,
znamy g³ównie z legend. Od dziecka pragnê³a
poœwiêciæ siê Bogu. Uwiêziona w okresie
przeœladowañ, mog³a ocaliæ ¿ycie wyrzekaj¹c siê
wiary , lecz odmówi³a. Zmar³a od zadanej jej rany,
wykrwawiaj¹c siê przez trzy dni.
W naszej parafii dzia³aj¹ zespo³y muzyczne,
które uœwietniaj¹ Msze Œwiête oraz inne uroczystoœci
koœcielne i nie tylko. Chcia³ byœmy przybli¿yæ
Pañstwu parê z nich.
„Schola” jest to zespó³ z³o¿ony z
m³odzie¿y œpiewaj¹cej
oraz graj¹cej na
p r z e r ó ¿ n y c h
instrumentach. Œpiewa
prawie w ka¿d¹ niedzielê
na mszy m³odzie¿owej o
godz. 10:30. Grupê tê
prowadzi pani Joanna
Ch³opkowska. Kiedy
spyta³yœmy pani¹ Asiê, co
daje jej prowadzenie
tego¿ zespo³u, bez
wahania odpowiedzia³a:
Œpiewanie ju¿ od wielu lat
jest jednym z moich sposobów na ¿ycie.
Prowadzenie scholii,
oprócz radoœci z tego, ¿e
m³odzi wnosz¹ w ¿ycie naszej parafii swój entuzjazm
i o¿ywcz¹ energiê, przynosi mi tak¿e osobiste
korzyœci: pomaga mi ukierunkowaæ energiê na coœ
po¿ytecznego, wzmacnia dyscyplinê. Tak ¿artem, to
chwilami mam wra¿enie, ¿e po prostu siê tak szybko
nie zestarzejê („Kto z kim przystaje…”)
Chórek dzieciêcy, który Pañstwo mog¹
us³yszeæ w ka¿d¹ niedziele o godzinie 12:00
prowadzi pan Piotr Pluciñski. Opisujê On swoje
zajêcie nastêpuj¹co:
Dobry œpiew, to ten bêd¹cy wyrazem serca, znakiem
wewnêtrznego prze¿ycia, owocem mi³oœci. Dlatego
nie dziwi, ¿e szczególnie
dzieci lubi¹ œpiewaæ, bo
one najbardziej szukaj¹
sercem szczêœcia w
¿yciu. Jeœli przy tym
pamiêtaj¹ o znaczeniu
s³ów piosenek
religijnych, to ich œpiew
ma charakter modlitwy i
tworzy jednoœæ pomiêdzy
uczestnicz¹cymi w danym spotkaniu, a o to
najbardziej chodzi w œpiewie. W³¹czanie siê ca³ym
sercem do wspólnego œpiewu daje wyraz radoœci i
przynosi pocieszenie.
Zespó³ wokalny „Pauza” liczy sobie juz oko³o

16 lat. „Pauza” jest zespo³em
mieszanym, licz¹cym oko³o 19
cz³onków. Obecna dyrygentk¹
chóru jest pani Katarzyna
Jopek. W udzielonym nam
wywiadzie prezentujê swoje
zainteresowania nastêpuj¹co:
Lubiê przyje¿d¿aæ i spotykaæ
siê z cz³onkami zespo³u, bo
wtedy mogê oderwaæ siê od
rzeczywistoœci. Uwielbiam
œpiewaæ. Du¿ym plusem jest œpiewanie wspólnie
razem.
Ogromn¹ satysfakcjê sprawia mi uczenie nowych
utworów, które póŸniej mo¿emy Pañstwu
zaprezentowaæ.
Nie zapomnijmy tak¿e o naszym
szanownym panu Organiœcie, który niestrudzenie
uœwietnia nam ka¿d¹ Masze Œwiêt¹, nie tylko w
niedzielê, ale równie¿ w dni codzienne. Pan
Jaros³aw Borowicz przedstawia nam swoje
wra¿enia na temat pracy organisty nastêpuj¹co:
To ogromna przyjemnoœæ, ale te¿ poœwiêcenie.
Nale¿y robiæ to, co siê lubi. W szkole trudno jest
wyrobiæ ca³y etat, wiêc zamiast graæ po weselach i
zabawach postanowi³em poœwiêciæ ten czas Bogu.
Daje mi to zadowolenie.

Opr. Joanna Galas

Z "DZIENNICZKA" ŒW. SIOSTRY FAUSTYNY
„Ka¿d¹ duszê broniê w godzinie œmierci, jako swej
chwa³y, która odmawiaæ bêdzie tê koronkê
albo przy konaj¹cym inni odmówi¹ - jednak
odpustu tego samego dostêpuj¹. Kiedy przy
konaj¹cym odmawiaj¹ tê koronkê, uœmierza siê
gniew Bo¿y, a mi³osierdzie niezg³êbione
ogarnia duszê i porusz¹ siê wnêtrznoœci
mi³osierdzia mojego, dla bolesnej mêki Syna
mojego”.
( Dzienniczek 811 )

Z okazji urodzin
oraz imienin

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
wielu ³ask Bo¿ych,
opieki Matki Przenajœwiêtszej
oraz zdrowia dla

Pana Marcina Pluskoty
Szczêœæ Bo¿e!!!
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Listopadowy dzieñ w obramowaniu po¿ó³k³ych liœci i œwietle nagrobnych lampek sk³ania nas, zw³aszcza
wierz¹cych, do refleksji nad sensem ¿ycia i œmierci.
¯ycie ziemskie cz³owieka mo¿na porównaæ do mostu. Mostu, który ³¹czy nas z Bogiem i zmierza do ¿ycia
wiecznego. Jest mostem o kszta³cie ³uku, na wzór têczy symbolu odwiecznego przymierza Boga z cz³owiekiem
(Ks.Rodz. 9; 16-17).
Most, aby by³ stabilny potrzebuje wielu przêse³. Pierwszym najwa¿niejszym i najmocniejszym jest Chrzest,
wiara nasza z niezawodn¹ nadziej¹ na ¿ycie poza granic¹ ¿ycia, ¿ycie w Bo¿ym Królestwie Œwiat³a i Pokoju.
Niech nasze ¿ycie bêdzie mostem o solidnych „przês³ach Ewangelii”, wtedy œmieræ cia³a stanie siê snem,
z którego Bóg nas w odpowiedniej chwili obudzi.
Niech chwile pe³ne zadumy nad mogi³ami Naszych bliskich, nape³ni¹ nas Nadziej¹ i Radoœci¹ na
spotkanie po przejœciu Mostu.
/St.L.M. ***/

/Smoleñsk 10.4 10.10.2010 r./

nie odnajdujê s³owa
by opowiedzieæ rozstanie
milczenie miêdzy nami
czasem minionych lat

na polanie m³ode brzozy
rozebrane i zmarzniête
zatoczy³y ko³o
jesieñ przytuli³a je do siebie
a one oniemia³y
patrz¹ jak wiatr z³ote liœcie
porywa do tañca
goni je
unosi pod niebo
w objêcia bierze ....
³zy gêstych mgie³
trudno osuszyæ....

puste s³owa wygas³y
w listach i w telefonach,
Mamo ja wiem, ¿e jesteœ
miêdzy nami czas œwiat³a
tylko ziemia nas dzieli
bezs³owiem niepogody
krople rosy spadaj¹
jak ³zy przy po¿egnaniu

/H. £achocka/
wiatr przykucn¹³
i gra rekwiem na flecie
jod³y œwiec¹ nadziej¹
zwiastuj¹ czas powstaniesz

Dzieñ jesienny tak cichy
jak liœæ z¿ó³k³y opada;
z³oto ma z paŸdziernika,
smutek z listopada
i w ten smutek z³otawy,
i w ten promyk zamglony
przybra³y siê Zaduszki
jak w przejrzyste welony.

Listopad 2010 r.

Co nas czeka….
!
2 paŸdziernika tj. w sobotê, odby³a siê druga
piesza pielgrzymka dziêkczynno - pokutna
wokó³ jeziora.
!
W niedzielê 3 paŸdziernika rozpoczê³y siê
rekolekcje parafialne, które zakoñczy³y siê 7
paŸdziernika w œwiêto NMP Ró¿añcowej.
Kazania g³osi³ ks. kan. Antoni Tofil
proboszcz katedry Koszaliñskiej.
!
17 paŸdziernika obchodziliœmy 200-lecie
budowy koœcio³a w Przyprostyni. Z tej okazji
w koœciele pw. Œw. Stanis³awa o godz.:
15.00 zosta³a odprawiona msza œwiêta.
!
Równie¿ w 17 paŸdziernika odby³a siê
zbiórka remontowa. Zebraliœmy 11,200 z³.
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!

Wszystkim ofiarodawcom sk³adamy
serdeczne podziêkowania!
W niedzielê, 24 paŸdziernika, dzieciom Ikomunijnym zosta³y wrêczone ró¿añce i
modlitewniki.

Co nas czeka….
!
11 listopada, w Œwiêto Niepodleg³oœci, o
godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza
œwiêta w intencji Ojczyzny.
!
19 i 20 listopada w Obrze nasza Parafia
organizuje dzieñ skupienia dla rodziców
ministrantów.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

Sakrament Chrztu przyjêli:
1. Miko³aj £akomy, N¹dnia,
2. Stella Mazurkiewicz, Zb¹szyñ,
3. Paulina Cieœlak, Zb¹szyñ,
4. Wiktor Igor Napiera³a, Zb¹szyñ,
5. Wawrzyniec Matula, Jastrzêbsko Stare,
6. Aleksander Prêtki, Zb¹szyñ,
7. Micha³ £akomy, Stefanowo,
8. Karol Lorenc, Nowy Dwór,
9. Martyna Nizia³ek, Przyprostynia,
10. Szymon Maciej Nizia³ek, Przyprostynia,
11. Kornel Kamil M³odystach, Plewiska.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli
1. Andriej Balenko - Adela Marta Konopka,
2. Micha³ Jakub Sienkiewicz - Alicja
Magdalena Bimkiewicz,
3. Przemys³aw Stra¿yñski - Agnieszka Tomys,
4. Andrzej Stanis³aw Zuza - Marzena Beata
Wañdoch,
5. Krystian Bogus³aw Wittig - Aleksandra
El¿bieta Purek,
6. Grzegorz Fabiœ - Magdalena Wolnik,
7. Andrzej Piotr Timoszek - Tlona Maria
Gêbarowska.
Odeszli do Wiecznoœci:
1. Maria Hasiak, l. 80, Zb¹szyñ, ul. Zielona,
2. Stanis³aw WoŸny, l. 59, Zb¹szyñ,
Pl.Wolnoœci,
3. Franciszka Koz³owska, l. 85, Zb¹szyñ, ul.
Rejtana,
4. Wojciech Koz³owski, l. 82, Zb¹szyñ, ul.
Poznañska,
5. Aleksander Gawe³, l. 60, Przyprostynia, ul.
Prandoty,
6. Halina Pierzyñska, l. 73, Zb¹szyñ, PI.
Dworcowy,
7. Leon Fr¹cek, l. 79, Zb¹szyñ, ul. Mostowa,
8. Bronis³aw Koz³owski, l. 66, Zb¹szyñ, ul.
Rejtana.

Nasza Parafia rozpoczê³a
sprzeda¿ cegie³ek, które
s¹ wykonane z drewna
pochodz¹cego z
rozebranej XIX-wiecznej
wie¿y naszego koœcio³a.
Cena cegie³ki wynosi
100 z³.
Dochód ze sprzeda¿y
cegie³ek bêdzie
przeznaczony na
budowê nowej wie¿y!
Zamówienia na Cegie³ki mo¿na tak¿e
sk³adaæ na adres email:
cegielka.wieza@op.pl

HUMOR - NIE TYLKO KOŒCIELNY
W czasie pogrzebu miejscowego bogacza t³um
ludzi znalaz³ siê na cmentarzu. W t³umie, przy
samym grobie sta³ ubogo odziany cz³owiek i
zalewa³ siê ³zami. S¹siad zapytuje go:
- Czy pan jest bliskim krewnym zmar³ego?
- Nie, w ogóle nie jestem krewnym.
- To dlaczego pan p³acze?
- W³aœnie dlatego.
***
- Jasiu, dlaczego zjad³eœ ciastko przeznaczone dla
Kasi?
- Bo ja wierzê w przeznaczenie.
***
Starsza pani bêd¹ca wielbicielk¹ pewnego
kaznodziei zabra³a kiedyœ na jego kazanie biskupa
i pyta³a go potem o wra¿enia.
- To by³o d³ugie kazanie powiedzia³ biskup.
- Tak powiedzia³a starsza pani ale mieliœmy
œwiêtego przy mównicy.
- I mêczennika w ³awce dopowiedzia³ biskup.
Opracowa³: JO

Prawid³owe rozwi¹zanie Krzy¿ówki nr 10 brzmi: Krzy¿ do Zmartwychwstania.
Nagrodê wylosowa³a:
Urszula Przyby³a, Nowy Dwór
Gratulujemy!
Redakcja: ks. Krzysztof Kaczmarek, Zygmunt Buda,Joanna Galas, Kamilla Grocholewska, Krzysztof Kubiak, Konrad Maciejewski,
Jaros³aw Olszewicz, Urszula Pawelska, Kamila Piosik, Gabriela i Miros³aw Skubiszyñscy
Projekt: Ma³gorzata Nowak
Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Wniebowziêtej w Zb¹szyniu www.parafia-zbaszyn.pl
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