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Informator Duszpasterski Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce
wrzesień – grudzień 2017
Przed nami nowy rok duszpasterski,
który będziemy od Adwentu przeżywali
pod hasłem: Jesteśmy napełnieni Duchem
świętym. Hasło tego roku duszpasterskiego
zaprasza nas do zastanowienia się nad
wielkim bogactwem darów Ducha
Świętego,
w którym
mamy udział
przez Chrzest
Święty
i Bierzmowa
nie. Duch
Święty jest
Duchem miłości i jedności. Łączy Ojca
i Syna miłością tak wielką i niepojętą, że
mówimy o tej wspólnocie trzech osób:
Jeden Bóg. Bóg uchylił nam rąbka swojej
tajemnicy w misterium wcielenia
i odkupienia. Jezus Chrystus – Bóg
i Człowiek, w swojej ziemskiej
pielgrzymce był doskonale zjednoczony
z Ojcem Niebieskim w mocy Ducha
Świętego. W Ewangeliach mamy wiele
tekstów mówiących o tym. Jezus począł
się w łonie Najświętszej Maryi Panny
z Ducha Świętego (Łk1,35), w tym duchu
wzrastał (Łk 2,40.52), w mocy tego Ducha
podjął swą mesjańską misję, przyjmując
chrzest od Jana Chrzciciela oraz walkę ze
złym duchem na pustyni (Łk 3,22; 4,12).
Jezus wszystko czynił w głębokiej jedności
z Ojcem. Już w wieku 12 lat dał
świadectwo tej jedności przewyższającej
naturalne więzy ludzkie z Józefem
i Maryją. Podczas publicznego nauczania
wiele razy podkreślał w dyskusjach
z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, że
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nic sam od siebie nie czyni: „Syn nie może
niczego czynić sam ze siebie, jeśli nie widzi
Ojca czyniącego. Albowiem co On czyni,
podobnie i Syn czyni” (J 5,19), lecz pełni
wolę Ojca: „Moim pokarmem jest
wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał,
i wykonać
jego
dzieło” (J
4,34), aż
" do
oddania
własnego
ludzkiego
życia w okrutnej męce: „Ojcze, jeśli chcesz,
zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie
moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”
(Łk 22,42). Jezus dawał również
świadectwo, że jest miłowany przez Ojca
i wszystko ma od Niego: „Ojciec miłuje
syna i wszystko oddał w Jego ręce (J 3,35);
„Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu
to wszystko, co sam czyni” (J 5,20); „Jak
Ojciec ma życie w sobie samym, tak
również dał to Synowi: mieć życie w sobie”
(J 5,26). Tą uszczęśliwiającą i pełną mocy
jednością z Ojcem Jezus zechciał podzielić
się z nami: „Wszystko przekazał Mi Ojciec
mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu
Syn zechce objawić (Mt 11,27); „Jak mnie
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył
przeze mnie” (J 6,57) Możemy
uczestniczyć w tej niepojętej wspólnocie
miłości Ojca i Syna przez dar Ducha
Świętego, którego Jezus zmartwychwstały
nam udziela: „W ostatnim zaś, najbardziej
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uroczystym dniu święta Jezus wstał
i zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś
jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Rzeki wody żywej popłyną z jego
wnętrza». A powiedział to o Duchu,
którego mieli otrzymać wierzący w Niego”
(J 7,3738). Obfitość wody żywej to
nieskończone
bogactwo
życia
nadprzyrodzonego, o którym św. Paweł
pisze w Liście do Koryntian: „…Ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie
rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go
miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez
Ducha… Otóż my nie otrzymaliśmy ducha
świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla
poznania dobra, jakim nas Bóg obdarzył”
(1 Kor 2,910.12) oraz w Liście do
Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”
(Gal 5,22). Ten nowy rok duszpasterski
rozpoczniemy Adwentem,
który
rozbrzmiewa wołaniem: Przyjdź, Panie
Jezu! Przyjdź z darem Ducha Świętego,
Przyjdź, bo w Tobie jest źródło życia!
Niech to wołanie coraz mocniej wyrywa
się z głębi waszych serc, drodzy parafianie,
abyście mogli jeszcze wyraźniej usłyszeć
odpowiedź Boga, którą dał w swoim Synu,
Dzieciątku Betlejemskim. Odpowiedź
niesłychaną: „Ukochałem cię odwieczną
miłością, dlatego też podtrzymywałem dla
ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję
i będziesz odbudowana, Dziewico Izraelu”
(Jer 31,24).

Życzę Wam ‑ Najmilsi
byście, przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia, zatrzymali się nieco dłużej nad Pismem
Świętym. Tam jest ukryte Słowo Boga, które dla nas
stało się Ciałem. Przyjęte przez Was z wiarą stanie się
również ciałem w Waszym życiu. Spełni się w Was
Boża obietnica szczęścia i pełni życia.
Błogosławionego Adwentu
i Świąt Bożego Narodzenia.
X Kazimierz, Wasz proboszcz

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
‐ zrozumieć sens założeń
nowego roku duszpasterskiego
W naszej zdominowanej przez pogoń za
bogactwem i rozwój technologiczny epoce
człowiek uważa, że może być
samowystarczalny i że potrafi żyć bez Boga.
Zapomina się, że zapomniawszy o Bogu nie
ustoi, lecz w sposób nieunikniony wpada
w otchłań życia bez sensu, bez reguł
moralnych, w wyniku czego dopuszcza się
całego tego zła, którego jesteśmy świadkami.
To fragment charakterystyki „naszej epoki”
zawartej w wystąpieniu ks. kard. Roberta
Saraha – prefekta watykańskiej Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
uczestnika
Ogólnopolskiego
Forum
Duszpasterskiego,
zorganizowanego
w Poznaniu 23 września br. Diagnozując
aktualną sytuację w świecie, Hierarcha
postawił tezę o kryzysie egzystencjalnym
współczesnego człowieka, ponieważ
Opuszczając Boga, współczesny człowiek
stracił właściwą wizję antropologiczną. Bez
Boga nie wie już, kim właściwie jest i dokąd
zmierza. Z niepokojem wskazał też na pewne
zjawiska naruszające świętość i jedność
Kościoła w Duchu Świętym, jedność doktryny
wiary i nauczania moralnego, dlatego
współczesny świat bardziej niż kiedykolwiek
potrzebuje mocy Ducha Świętego, Ducha
męstwa Chrystusa. (GN 39 s. 8)
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
to hasło programu duszpasterskiego Kościoła
w Polsce na rok 2017/2018, który rozpocznie
się w pierwszą niedzielę Adwentu i będzie
kontynuacją kończącego się czteroletniego
programu duszpasterskiego realizowanego na
temat: „Przez Chrystusa, z Chrystusem
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa”.
Mając w świadomości bezcenne
konstatacje kard. R. Saraha, w których odbija
się współczesność świata i Kościoła,
spróbujmy bliżej przyjrzeć się naszemu
miejscu, tj. Kościołowi w Polsce w tej
rzeczywistości. Zbliżający się do końca 2017
rok, dzięki obchodzonym jubileuszom
objawień Maryjnych, chyba przyniósł
uaktualnienie, wzmocnienie znaczenia
modlitwy różańcowej w naszej pobożności.
"Różaniec „znakiem firmowym katolickiej
pobożności”; podoba mi się to określenie
ks. Tomasza Jaklewicza i chętnie bym je
zaadaptowała do polskiej pobożności. Czczone
w tym roku jubileusze pogłębiły naszą
świadomość tego, że to sama Maryja wskazuje
na wartość tej modlitwy, wzywając do jej
odmawiania niemal we wszystkich swoich
objawieniach. W Lourdes (1858) podczas
pierwszego spotkania z Bernadetą przesuwa
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w milczeniu paciorki różańca i wzywa do jego
odmawiania. W Gietrzwałdzie (1877) Matka
Boża skierowała do Justyny Szafrańskiej
prośbę: Życzę sobie, abyście codziennie
odmawiali różaniec; tę prośbę kilkakrotnie
ponawiała, zwracając jednak uwagę na to, że
należy najpierw wysłuchać Mszy św., a potem
odmówić różaniec, ponieważ tamta jest
ważniejsza od tego. A w Fatimie? Maryja
przedstawiła się trojgu pastuszkom: Jestem
Matką Bożą Różańcową i kilkakrotnie
powtarzała: odmawiajcie codziennie różaniec
 w intencji pokoju na świecie i zakończenia
I wojny światowej.
W mijającym roku mogliśmy przypomnieć
sobie i utrwalić wiedzę o tym, że pierwszymi
promotorami różańca byli dominikanie i że
mieliśmy wielu papieży promujących tę
modlitwę, jak Pius V, który – na wieść
o zbliżającym się zagrożeniu tureckim –
zarządził krucjatę różańcową, a zwycięstwo
pod Lepanto 7 października 1571 r. przypisał
wstawiennictwu Maryi i ustanowił dzień 7
października świętem Matki Bożej
Różańcowej, a także zatwierdził tę formę
modlitwy różańcowej, którą dziś znamy.
Biorąc do ręki koronkę różańca pamiętamy
też o papieżu Leonie XIII; podczas swojego
25letniego pontyfikatu (18781903) modlitwie
różańcowej poświęcił aż 16 dokumentów,
w tym 11 encyklik, 1 konstytucję apostolską
i 3 listy apostolskie. Jego wielka cześć do Maryi
i ufność w moc modlitwy różańcowej – wobec
postępującej dechrystianizacji świata –
wyraziła się w ustanowieniu października
miesiącem różańcowym, ponadto wielokrotnie
wskazywał tę modlitwę jako najskuteczniejszy
środek w walce duchowej; pisał m.in.: …daje
wiernym cudowne umocnienie wiary, broni
ich przed błędem i pokrzepia dusze. Szczególną
moc, skuteczność tej modlitwy widział
w odmawianiu jej przed Najświętszym
Sakramentem, pochwalał też organizowanie
procesji różańcowych. Inny doniosły wymiar
tej modlitwy opisał słowami: Jesteśmy
przekonani, iż Różaniec, jeśli jest odmawiany
pobożnie, może służyć dobru nie tylko
indywidualnych osób, ale i całego
społeczeństwa.
Entuzjastami modlitwy różańcowej byli
kolejni papieże XX w.: Pius XI, Pius XII, Jan
XXIII, którzy wrześniowymi encyklikami
(1937, 1951, 1959) potwierdzali swoje uznanie
miejsca różańca w katolickiej pobożności
i października jako miesiąca różańcowego.
Trudno pominąć zasługi bł. papieża Pawła VI,
który w czasie posoborowych zmian
w Kościele przypominał w adhortacji z 2 lutego

1974 r. „Marialis cultus”, że różaniec karmi
się Pismem Świętym i cały skierowany jest ku
tajemnicy Chrystusa (48) i dalej: koronkę
Najświętszej Maryi Panny trzeba zaliczyć do
najwspanialszych i najskuteczniejszych
„wspólnych modlitw”, do zanoszenia których
wzywa się rodzinę chrześcijańską (54).
„Papieżem różańcowym” jest bez wątpienia
św. Jan Paweł II – autor listu apostolskiego
„Rosarium Virginis Mariae” z 16 października
2002 r., zawierającego też ustanowienie Roku
Różańca (X 2002 – X 2003) oraz
wprowadzenie 4. części – „Tajemnic światła”.
Jakże nie pamiętać Jego osobistego wyznania
uczynionego dwa tygodnie po wyborze na
Stolicę Apostolską: Różaniec to modlitwa,
którą bardzo ukochałem. Przedziwna
modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi
zarazem. We wspomnianym liście św. Jan
Paweł przywołuje też niektórych, szczególnie
bliskich sobie świętych, którzy znaleźli
w różańcu autentyczną drogę uświęcenia, jak:
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort oraz
św. o. Pio z Pietrelciny i bł. Bartłomiej Longo
– twórca sanktuarium w Pompejach i autor
Nowenny Pompejańskiej. „Supliką do
Królowej Różańca Świętego”, właśnie tego
apostoła różańca, św. Jan Paweł II kończy swój
list „Rosarium Virginis Mariae”: O,
błogosławiony różańcu Maryi, słodki
łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi
miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo
ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie
w morskiej katastrofie! Nigdy cię nie
porzucimy…
Kto z nas ze stojących nad ojczystą granicą
z różańcem w ręku 7 października br. nie
popatrzył w niebo, nie pomyślał o naszym
Świętym Papieżu i o tym, że On też tam,
w Domu Ojca przesuwa paciorki różańca
i z radością patrzy na nas ? Ale polski
„Różaniec do Granic” poprzedziły tak ważne
zdarzenia religijnopaństwowe ostatniego
czasu jak: Wielka Pokuta Narodu na Jasnej
Górze – 15 października 2016 r., Akt Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – 19 listopada
2016 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w KrakowieŁagiewnikach oraz poświęcenie
Kościoła w Polsce i Ojczyzny Niepokalanemu
Sercu Maryi – 6 czerwca br. w sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich
Krzeptówkach. „Różaniec do Granic” to
wielkie wspólnotowe czuwanie modlitewne
Narodu w Kraju i poza nim w intencji
Ojczyzny, innych narodów i świata, w intencji
pokoju, o Boże światło i Bożą siłę w walce
z mocami ciemności, o odnowę moralną
w trwającej walce duchowej. Jest to też

przygotowanie do duchowego przeżywania
setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Ojczyzny i niewątpliwie wpisze się ono
w duchowe dzieje naszej Ojczyzny.
Przed nami nowy rok liturgiczny pod
wielce obiecującym i zobowiązującym
tytułem: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”, pierwszy z dwóch lat, podczas
których będzie realizowany program „Duch,
który umacnia miłość”. Celem tego programu
duszpasterskiego, jak się spodziewamy, jest
odkrycie Osoby Ducha Świętego, pogłębienie
świadomości
darów
otrzymanych
w
sakramencie
bierzmowania
i wynikających z nich zdolności, m.in.
wyznawania wiary, szerzenia jej i obrony, pełne
otwarcie się na działanie Ducha Świętego,
podjęcie wartościującej refleksji nad własnym
chrześcijańskim świadectwem. „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym” nawiązuje do
ewangelicznego opisu zesłania Ducha Św.
w wieczerniku. Wydaje się, że Kościół
w Polsce, a więc każdy chrześcijanin
potrzebuje, wręcz powinien odczuwać
potrzebę nowej Pięćdziesiątnicy, by – jak
apostołowie po wylaniu Ducha Świętego –
„wyjść do świata”, w poczuciu
odpowiedzialności za toczącą się walkę
duchową w przestrzeni publicznej, podjąć
przynależne nam – ludziom ochrzczonym
i bierzmowanym – zadania, wynikające
z głoszonej Ewangelii i proklamowanych
w Niej wartości. Pismo Św., a także
dokumenty Kościoła zawierają wiele
przynaglających nas wskazań do takich
działań, m.in.: „Idźcie aż na krańce świata
i głoście Ewangelię” (Mk 16,15), „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody… Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28, 19). „Nie jest dla mnie powodem do
chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom
jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada
mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16).
Jak to czynić? Czy jesteśmy gotowi „wyjść
do świata” tak bardzo już nasyconego duchem
tego świata, ogarniętego duchem wręcz
programowej antyewangelizacji. Jednym z jej
źródeł jest relatywizacja rzeczywistości,
w której współczesny człowiek zatraca
poczucie, świadomość grzechu, prawdy;
wszystko staje się względne, subiektywnie
słuszne lub nie. W mowie na otwarcie
konklawe po śmierci Jana Pawła II kard.
Joseph Ratzinger powiedział, że współczesny
świat cechuje: dyktatura relatywizmu, który
nie uznaje niczego za ostateczne, a jako jedyną
normę traktuje własne ja i jego pragnienia.
Innym ważnym źródłem antyewangelizacji
jest negacja istnienia Boga i totalna
dechrystianizacja Europy. Jednym z jej
rażących skutków jest spoganienie obyczajów.
G. K. Chesterton pisał: To nieprawda, że kto
nie wierzy w Boga, nie wierzy w nic, ponieważ
on zaczyna wierzyć we wszystko. Tak, dziś
widzimy, jak często szuka się odpowiedzi na
podstawowe pytania egzystencjalne we
wróżbach, sennikach, u jasnowidzów i innych

„mędrców”. Jakże bolał nad światem
pogrążonym w „kulturze śmierci” papież Jan
Paweł II: Europejska kultura sprawia wrażenie
milczącej apostazji człowieka sytego, który
żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Alkohol,
narkotyki, inne używki, przemoc, pogarda
wobec drugiego człowieka… W ślad za
negacją Boga idzie zasada laickości
pojmowanej jako przeciwstawienie sobie
państwa i Kościoła, jako opozycji władzy
duchowej i świeckiej, ostre wypieranie
Kościoła z życia społecznego. Funkcjonariusze
partii, organizacji ateistycznych wydają się
korzystać z bogatych doświadczeń walki
z Kościołem prowadzonej przez systemy
totalitarne (faszyzm, komunizm) i wzbogacają
je nowymi, nierzadko bardzo wyrafinowanymi
formami. Niszczenie autorytetu osób
konsekrowanych, pomówienia o mieszanie
się do polityki, szkalowanie, odbieranie
dobrego imienia, ohydne oszczerstwa, różne
formy profanacji sacrum – to wcale nierzadkie
zjawiska w naszej rzeczywistości. I nie są to
ataki same w sobie; Kościół jest atakowany,
ponieważ broni wartości, które scalają
społeczeństwo, gruntują poczucie tożsamości
jednostek i narodu. Innym aspektem
programowej antyewangelizacji jest swoiste
przeprogramowanie pojęcia człowieka.
Człowiek ma sam siebie na nowo określać,
definiować; nie jest ważne to, kim jest, lecz to,
co posiada i kim podoba mu się być. Może na
nowo ustalać swoją seksualność; neguje
naturalne kryteria męskości i kobiecości.
Ideologia gender i cały ruch feministyczny
programowo wywracają naturalny i racjonalny
porządek społeczny; to kultura, wychowanie
– nie biologia – mają decydować
o odmienności płciowej człowieka i jego
społecznych rolach!? Życiu płciowemu nadaje
się pełną autonomię, oddzielając go od
prokreacji. Wielce niepokojącym zjawiskiem
staje się nachalne ingerowanie w system
wychowania dzieci i młodzieży przez
wprowadzanie wychowania seksualnego
sprzecznego z etyką chrześcijańską przy
jednoczesnym ograniczaniu kompetencji
wychowawczych rodziców. Tak zwana
rewolucja seksualna, która już od lat propaguje
rozpasanie erotyczne, służy przedefiniowaniu
pojęcia rodziny. Ewangeliczny model: tata,
mama i potomstwo próbuje się zastąpić
niedorzecznym: rodzic 1, rodzic 2, przy czym
mogą to być dwie kobiety lub dwaj mężczyźni.
Jakże groźne następstwa powoduje to w życiu
poszczególnych rodzin i całych społeczeństw,
a nawet całego rodzaju ludzkiego, jeśli dodamy
narzucanie prawodawstwa proaborcyjnego,
homoseksualizmu i praktyk in vitro. Jak
profetycznie brzmią dziś słowa Prymasa
Tysiąclecia: Rodzina musi więc stanąć
w obronie czystości swych progów domowych.
(….) Cała rodzina niech stanie na progu i nie
wpuści do domu rozwiązłych ludzi, brudnych
obrazów i książek. Niech unika nieskromnych
słów i wyzwisk. Niech pamięta, że im czystsza
będzie każda polska rodzina, tym zdrowszy

będzie Naród cały, zarówno w swoim życiu
prywatnym, jak i publicznym. Współcześni
antyewangelizatorzy świadomie uderzają
w rodzinę, wiedząc, że w ten sposób rozbijają
ład moralny i społeczny, niszczą całą strukturę
narodowego organizmu. Bo naród – jak
przypomina ks. prof. C. Bartnik – jest
organicznym bytem „ludzkim” o cechach
analogicznie osobowych: o swojej osobowości,
świadomości, mentalności, woli, decyzji, form
życia (N.D. 250/2017). A jeśli naród, to
i kultura. Św. Jan Paweł w niezapomnianym
przemówieniu wygłoszonym 2 czerwca 1980
r. w Paryżu, w siedzibie w UNESCO
przekonywał: Człowiek żyje prawdziwie
ludzkim życiem dzięki kulturze. (…)Naród
bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą
łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie
kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla
kultury”. (…) Jestem synem narodu, który
przetrwał najstraszliwsze doświadczenia
dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi
skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu
i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość
i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną
suwerenność jako naród – nie biorąc za
podstawę przetrwania jakichkolwiek innych
środków fizycznej potęgi jak tylko własna
kultura, która się okazała w tym przypadku
potęgą większą od tamtych potęg (…) Istnieje
podstawowa suwerenność społeczeństwa,
która się wyraża w kulturze narodu. Gdy dziś
zastanawiamy się nad duchową kondycją
Narodu, to widzimy wiele zjawisk budzących
niepokój, uprawniających twierdzenie o tym,
że marniejemy jako społeczeństwo, bo
marnieje nasza kultura – ta wielka narodowa
i ta nasza codzienna: w pracy, w domu, na ulicy.
Wszyscy pamiętamy te słowa Jezusa
skierowane do s. Faustyny: Polskę szczególnie
umiłowałem, jeśli posłuszna będzie woli mojej,
wywyższę ją w potędze i świętości, z niej
wyprowadzę iskrę, która przygotuje świat na
powtórne przyjście moje (Dz.1732).
O szczególnym zadaniu, jakie Bóg ma dla
Polski, mówiło co najmniej kilkoro
mistyków, m.in. Teresa Neumann, a także
prymas Polski kard. August Hlond. Słowa
Pana Jezusa o wywyższeniu Polski zawierają
warunek; spełnią się, jeśli będziemy
postępować zgodnie z Jego wolą. Wspaniała
Boża obietnica, ale jakże wielka
odpowiedzialność z wypełnienia jej
warunków! Czy Polska, czy my – każdy
indywidualnie – udźwigniemy to wielkie
zadanie? Przecież Boże proroctwo nie zawiera
ograniczenia danej nam wolnej woli.
Świadomi
„napełnienia
Duchem
Świętym”, podbudowani nadzieją płynąca
z objawień fatimskich, ubogaceni darami Bożej
Opatrzności ostatnich dwóch lat życia Kościoła
w Polsce – w poczuciu wielkiego
zobowiązania płynącego z otrzymanych
w historii tak wielu darów Narodu – nie
możemy fundować sobie „świętego spokoju”
na kanapie ludzi sytych. Dzieło łaski wiary,
otwarcie się na dary Ducha Św., (dok. s. 8)
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„Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski,
niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny,
odmawiając piętnaście tajemnic Różańca,
a potem niech odmówi znowu trzy nowen
ny dziękczynne”  powiedziała Matka Boża
objawiając się ciężko chorej Fortunatinie
Agrelli. Dziewczyna miała wówczas 21 lat
i od 13 miesięcy była przykuta do łóżka. Na
tina była wrażliwym, delikatnym i radosnym
dzieckiem. W wieku 19 lat
zaczęła dostawać ataków
dziwnej choroby i bardzo
cierpiała. Gdy w 1883r.
zmarła jej bliska krewna,
którą kochała, dziewczyna odczuła tę śmierć
bardzo boleśnie i nie odzyskała dziecięcej ra
dości. Do tego smutku doszła straszna cho
roba, objawiająca się w silnych konwulsjach
trwających przez wiele godzin. Ponadto mę
czyła ją wysoka gorączka, silne bóle głowy
i nóg. Była słaba i wycieńczona, nie mogła
jeść ze względu na ciągłe bóle brzucha. Pro
fesor Vincent Belmonte i inni wzywani le
karze, nie potrafili jej pomóc.
Fortunatina często modliła się do Matki
Bożej z Lourdes, błagając o ulgę w cierpie
niu. Pewnego razu, za pośrednictwem przy
jaciół profesora Belmonte, otrzymała obrazek
i medalik Matki Bożej Pompejańskiej oraz
książeczkę z nowenną. Dar ten pochodził od
dominikańskiego tercjarza – Bartolo Longo
z Pompejów, znanego jako „Brat Różaniec”.
W dziewczynę wstąpiła nowa nadzieja
i ufność. Postanowiła napisać prośbę do Mat
ki Bożej, a ponieważ sama była za słaba, by
móc pisać, podyktowała list z prośbą
o uzdrowienie obiecując, że gdy zostanie
wysłuchana – osobiście przybędzie do Pom
pejow, by złożyć podziękowanie i ofiarę na
Jej kościół.
Cała rodzina modliła się otrzymaną no
wenną, a gdy ją zakończono, zaczęły dziać
się niezwykłe wydarzenia. 3 marca 1884r.
Natina leżąc w półśnie ujrzała Matkę Bożą
Różańcową, która jedną ręką trzymała dzie
ciątko Jezus, a drugą różaniec. Siedziała na
tronie, który otaczali aniołowie. Maryja i Je
zus ubrani byli w biało złote, jedwabne sza
ty, a na głowach mieli korony wysadzane
drogimi kamieniami. Towarzyszyli im  za
konnik i zakonnica św. Dominika. Dziew
czyna, ośmielona czułym wzrokiem
Najświętszej Panny, błagała: „Królowo Ró
żańca, udziel mi łaski zdrowia! Już złożyłam
Ci tę prośbę, odmówiłam nowennę, ale nie
doświadczyłam jeszcze Twojego Miłosier
dzia. O Maryjo, chcę być zdrowa!”. Maryja
odpowiedziała, że imię Królowej Różańca
Świętego z Pompejów jest Jej szczególnie
bliskie. „Odpraw trzy nowenny, oddawaj mi
cześć, a wyzdrowiejesz”.
Podczas objawienia 15 marca Natina bła
gała Matkę Bożą, by wskazała dzień kresu
jej cierpień. „Na końcu trzeciej nowenny
ustaną konwulsje. Wszystkie inne cierpienia
skończą się w uroczystość różańcową,
w październiku”  powiedziała obiecująco.

Dziewczyna nadal cierpiała, ale nie na
rzekając modliła się wraz z rodziną i błaga
ła o zakończenie udręki. Podczas kolejnego
objawienia, Maryja obiecała Natinie wcze
śniejsze uzdrowienie, ponieważ jest ufna,
dzielnie znosi chorobę poddając się woli Bo
żej i wytrwale odmawia nowenny.
„Zostaniesz uzdrowiona z porażenia
i ustaną wszystkie inne cierpienia. Kiedy za

i diaboliczne wizje doprowadziły go na skraj
obłędu. Pewnego dnia, gdy wydawało mu
się, że słyszy błagalny głos zmarłego ojca,
by wrócił do Boga – poprosił o pomoc przy
jaciela rodziny, profesora Vincenza Pepego,
zwierzając mu się ze swego tragicznego sta
nu ducha. Po długich z nim rozmowach Bar
tolo zrezygnował z satanizmu, odbył
spowiedź u Ojca Alberta Radente i został
przyjęty do trzeciego zakonu
dominikańskiego, gdzie za
czął odbywać pokutę przyj
mując imię „Brat Różaniec”.
Odtąd publicznie wyrzekał
się swoich błędów i próbował nawracać
dawnych przyjaciół. W 1864r. uzyskał dok
torat z prawa. Na polecenie swojego kierow
nika duchowego przyłączył się do osób ze
środowisk arystokratycznych, prowadzących
działalność charytatywną w Neapolu. Tam
poznał przyszłą towarzyszkę swego życia
i małżonkę, owdowiałą matkę pięciorga
dzieci, hrabinę Mariannę de Fusco. Został
administratorem jej dóbr majątkowych
i prawnym opiekunem jej dzieci, a ponieważ
wcześniej złożył ślub czystości, więc posta
nowili żyć w czystej miłości, jak dobrzy
przyjaciele.
Pompeje ujrzał, gdy pojechał tam w spra
wach majątkowych hrabiny. Podczas space
ru po tej opustoszałej ziemi – doznał
wielkiego przygnębienia. Zaczęła prześlado
wać go myśl, że pomimo pokuty, nadal jest
niewolnikiem szatana, który oczekuje go
w piekle. Pogrążony w rozpaczy, przypo
mniał sobie słowa O. Alberta powtarzające
go za Maryją: „Ten, kto propaguje mój
różaniec, będzie zbawiony”. Wtedy upadł na
kolana i zawołał: „Jeżeli te słowa są prawdą,
to osiągnę zbawienie, ponieważ nie opusz
czę tej dzikiej krainy, dopóki nie rozszerzę
tutaj Twojego różańca”. Głos dzwonu, któ
ry wówczas usłyszał, był przypieczętowa
niem jego decyzji. Rozpoczął wówczas
czterdziestoletnią pracę apostolską, w wyni
ku której została wzniesiona świątynia Mat
ki Bożej Różańcowej, a wokół niej powstały
Nowe Pompeje. Zakładał ochronki, szkoły
dla sierot i dzieci więźniów, powołał Zgro
madzenie Córek Różańca do prowadzenia
sierocińców, założył czasopismo „Różaniec
i Nowe Pompeje”. Została zbudowana sta
cja kolejowa, szpital i obserwatorium astro
nomiczne, powstały drukarnie, fabryki i
szwalnie, które dawały pracę wielu ludziom.
Ta wielka praca była wspierana gorliwą mo
dlitwą różańcową, ponieważ szatan często
przeszkadzał w realizacji tych dzieł. Papież
Leon XIII widząc to, powiedział: „Najpew
niejszym znakiem, że dzieło wasze pocho
dzi od Boga, jest właśnie to, że natrafiacie na
tyle przeciwności. Ale Maryja zawsze po
kieruje Swoim dziełem ku Swojej chwale”.
Bartolo Longo napisał wiele modlitew
ników, nowenn, rozważań i szerzył przeka
zaną w Objawieniu Matki Bożej Nowennę
Pompejańską, zwaną nowenną nie do odpar
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czniesz znów chodzić, uklęknij i odmów trzy
razy „Zdrowaś Maryjo” w podziękowaniu.
A nim skończy się maj, wyjdziesz z domu”.
Przed swoim odejściem powiedziała łagod
nym głosem: „Ktokolwiek pragnie otrzymać
łaski, niech odprawi na moją cześć trzy no
wenny, odmawiając piętnaście tajemnic Ró
żańca, a potem niech odmówi znowu trzy
nowenny dziękczynne”.
Chora wiele jeszcze cierpiała, ale powo
li spełniały się obietnice Maryi. 26 kwietnia,
w święto Matki Bożej Dobrej Rady ustało
wewnętrzne porażenie i konwulsje, a do 30
kwietnia ustały wszystkie inne cierpienia.
Fortunatina powoli wychodziła z ogromne
go osłabienia spowodowanego długotrwała,
ciężką chorobą. Ostateczne, nadzwyczajne
uzdrowienie nastąpiło 8 maja 1884r., w świę
to Matki Bożej Różańcowej z Pompejów,
a 18 czerwca Natina przyjechała z całą ro
dziną i prof. Belmonte do Pompejów, by dać
świadectwo cudu. Dziewczyna weszła boso
do kaplicy, uklękła przed cudownym obra
zem Matki Bożej Różańcowej, przyjęła Ko
munię Świętą i spełniając obietnicę, złożyła
ofiarę na kościół. Klęczący z nią bliscy nie
mogli powstrzymać łez wzruszenia i radości.
Świadectwo cudownego uzdrowienia
Fortunatiny Agrelli zostało spisane przez do
minikańskiego tercjarza – Bartolo Longo,
budowniczego sanktuarium Matki Bożej Ró
żańcowej i Nowych Pompejów i stało się po
czątkiem wielu kolejnych cudów po
odmówieniu Nowenny Pompejańskiej, jak
obiecała Maryja.
Bartolo urodził się 10 lutego 1841r,
w Lanciano (Włochy). W pijarskim Kole
gium Braci Szkolnych otrzymał wszech
stronne wykształcenie. Jednak okres
wchodzenia w dorosłość był dla niego trud
ny. Gdy po ukończeniu szkoły wstąpił na
wydział prawa Uniwersytetu Neapolitań
skiego, spotkał się z ateizmem, materiali
zmem i liberalizmem. Masoneria rozszerzała
swoje wpływy, a teologią katolicką otwarcie
pogardzano. Pod wpływem antyreligijnych
lektur i ateistycznego otoczenia, wstąpił do
sekty spirytystycznej i zaczął uprawiać okul
tyzm. W tym szatańskim opętaniu Bartolo
trwał przez półtora roku, podczas którego
oprócz bluźnierczych satanistycznych rytu
ałów  brał udział w publicznych wystąpie
niach antypapieskich. Nasilająca się depresja

cia. To dzięki różańcowi, czynom miłosier
nym i zaufaniu Maryi – wygrał walkę
o świętość, bo każdy grzesznik, nawet naj
bardziej upadły, może znaleźć ocalenie w ró
żańcu. To dzięki niemu Pompeje, miejsce
naznaczone pogaństwem, nieprawością
i rozwiązłością – otoczone jest obecnie nie
ustającą modlitwą i czcią dla Królowej Ró
żańca Świętego, a Maryja czyni cuda
uzdrowień ciała i duszy. Każdy się o tym
może osobiście przekonać i doświadczyć Jej
miłości i pomocy, jeśli zaufa mocy nowen
nowej modlitwy.
Nowenna Pompejańska dzieli się na część
błagalną i dziękczynną. Obie trwają po 27
dni, razem 54 dni. Codziennie odmawiamy
przynajmniej 3 części Różańca (15 tajem
nic). Na początku podajemy intencję (jedną
na całą nowennę) i wzbudzamy w sercu mi
łość do Maryi słowami: „Ten Różaniec od
mawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca
Świętego”. Modlitwy początkowe Różańca
odmawiamy tylko raz w danym dniu. Ró
żaniec kończymy modlitwą błagalną lub
dziękczynną oraz trzykrotną prośbą: „Kró
lowo Różańca Świętego, módl się za nami!”
MODLITWA W CZĘŚCI BŁAGAL
NEJ – Pomnij o miłosierna Panno Różań
cowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie
słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich,
z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzy
wający, miał być przez Ciebie opuszczony.
Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa
Przedwiecznego, ale przez święty Twój Ró
żaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz
dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłu
chaj mnie dobrotliwie. Amen.
MODLITWA W CZĘŚCI DZIĘK
CZYNNEJ – Cóż Ci dać mogę, o Królowo
pełna miłości?
Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi
sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją,
o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów,
bo gdy Twojej pomocy wezwałam, nawie
dziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opo
wiadać o miłosierdziu, które mi
wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozsze
rzać nabożeństwo Różańca Świętego,
wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obe
szłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się uda
wali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś
dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi,
wszystkie stworzenia uciekałyby się do Cie
bie. Amen.
Krystyna Wawrzonkiewicz
Redaguje: ks. Kazimierz Seta
Współpraca: Krystyna Wojda
Krystyna Kot
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Parafia MB Częstochowskiej
w Zielonce
ul. Jagiellońska 10, tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego.

Grupa modlitewna
FIAT
zawiązała się po Szkole Modlitwy
„Wypłyń na głębię”.
Grupa jest prowadzona przez
Stowarzyszenie Apostolskie FIAT.
Duchowość grupy wiąże się z
nurtem odnowy w Duchu
Świętym. Jej specyfiką jest
medytacja Pisma Świętego
metodą Lectio Divina oraz
pogłębiona formacja duchowa.
Spotkania odbywają się w każdy
poniedziałek w godz. 18.4520.30
w Auli Jana Pawła II.
Hanna Małecka

Do wspólnoty Kościoła
zostali włączeni przez
chrzest:
Alicja Gmitrzuk
Artur wiśniewski
Zuzanna Molska
Olaf Lewandowski
Aleks Marcin Sznyter
Julia Zuzanna Białecka
Agata Matlakowska
Aleksandra Potapowicz
Maja Michalik
Aleksander Anikiej
Kacper Oleksin
Marianna Moszpańska
Iga Jaczewska
Kamila Raczkiewicz
Nikola Ewa Staśkiewicz
Eliza Jamioła
Krzysztof Hydzik
Aleksandra Emma Zabijak
Antonii Irmin Lipiński
Tymoteusz Wąsowski
Lena Bełzowska
Natalia Żochowska
Łukasz Popielarski
Hanna Helena Skłodowska

Filip Zaborowski

Odeszli do Pana:

Małżeństwo
sakramentalne zawarli:
Aleksander Robert Pluta
i Monika Chodowicz
Krzysztof Jan Suchoński
i Joanna Helena Tarapata
Konrad Artur Korneluk
i Katarzyna Radzka
Piotr Jerzy Sapierzyński
i Julia Rudnicka
Michał Kozłowski
i Milena Masiak
Sławomir Jankowski
i Katarzyna Beata Cybulska
Rafał Jacek Podleś
i Liubov Podleś
Cezary Oolszewski
i Agnieszka Joanna
Szczepańska
Konrad Jaroszewicz
i Anna Maria Freundlich
Mariusz Biały
i Katarzyna Prejs
Tomasz Marcin Piekarski
i Katarzyna Dziudzik
Wojciech Choromański
i Monika Pietryga

Irena Przestrzelska
Krystyna Stanisława Błońska
Zuzanna Katarzyna Trombecka
Tadeusza Jan Bednarek
Stanisław Szymański
Elżbieta Traczyk
Danuta Janina Zaborowska
Wiesław Zaręba
Antonina Mazur
Krystyna Kornacka
Barbara Janina Słowik
Barbara Marcinkiewicz
Robert Krystian Borysewicz
Tadeusz Dominik Tuzwin
Eugenia Józefa Obuchowska
Apolonia Sobczak
Jerzy Grażulis
Władysław Laewandowski
Henryk Gromek
Jan Czesław Tymiński
Dariusz Kazimierz Penza
Wanda Mańkowska
Jadwiga Zgiet
Janusz Stefan Ciechoński
Krystyna Wronka
Cezary Michał Wiśniewski
Teodora Grabowwska
Czesława Kacprzak
Henryk Pruski
Władysława Stankiewicz
Celina Liszyńska
Edward Banaszkiewicz
Zenon Wojciech Zalewski
Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...
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Uroczystość Wszystkich Świętych za
wsze skłania do refleksji. W tak szczegól
nym roku w rozmyślaniach nad własną drogą
do świętości warto spoglądać na najświęt
szą spośród ludzi. Od niej uczyć się święto
ści. Wydaje się, że Najświętsza Maryja Panna,
prosząc dzieci w Fatimie o odmawianie ró
żańca, chce dać nam pomoc w każdej sytu
acji życiowej i odpowiedzieć na tysiące
nurtujących nas pytań. Pochylmy się zatem
nad niektórymi z tajemnic. Tajemnic świę
tości, tajemnic naszego życia – tajemnic ró
żańca.
Rozpoczynamy do wyznania wiary w
Boga. Jedynego, który jest Święty, Święty,
Święty. Rozpocznijmy od zawierzenia. Ale
czy można zawierzyć Bogu, gdy w naszym
życiu nie ma dla Niego miejsca? A czy ma
my prawo uważać, że jest to miejsce, skoro
to nasze plany, nasze ambicje, nasze pomy
sły i nasze JA przesłania nam wszystko in
ne? Jak się przekonać, ile w nas nas, a ile
Boga? To proste. Coś lub ktoś nagle zmu
sza cię do zmiany planów, spóźnia się, nie
dotrzymuje obietnicy, nie wywiązuje się z
umowy. Ktoś umiera albo daje znać, że za
mierza się narodzić. W gruzy sypie się dzień,
wakacje, a może całe dotychczasowe ży
cie… Bardzo boli? Gdy Archanioł przycho
dzi do Pełnej Łaski (Pełnej Boga), ona
odpowiada: „Niech mi się stanie według sło
wa Twego”. Nie rozumie, nie dostała szcze
gółowych instrukcji czy polisy
ubezpieczeniowej na wszelki wypadek. Od
daje swoje życie Bogu. Zawierza.
Cierpisz, gdy ktoś cię poniży, nie doce
ni, odtrąci, pominie, zapomni o tobie? Po
traktuje niesprawiedliwie twoje dziecko lub
zlekceważy nadludzkie wysiłki twego mę
ża czy żony? Maryja rodzi Syna Bożego w
stajni. Czy tego pragnie matka? Czy o tym
marzy?
Twój syn lub córka nie wraca do późna
w nocy? Stoisz w oknie i zagryzasz wargi
wyobrażając sobie najgorsze? Maryja trzy
dni szuka Jezusa.
Zwolnili cię z pracy, oskarżyli o coś, cze
go nie zrobiłeś, pozbawili majątku? Mary

Bal Świętych Uśmiechniętych
ja patrzy z rozdartym sercem na Syna
skazanego, oplutego, ubiczowanego, jak
dźwiga krzyż – znak największej hańby.
Co jeszcze tak bardzo cię niszczy? Jakie
jeszcze cierpienia przygniatają? Spójrz, jak
na kolanach Matki Bolesnej leży martwe
ciało Zbawiciela. Widzisz jej dłonie, gdy z
głowy swojego dziecka próbuje wyrwać
wbite w nią kolce? Przytul się do niej, gdy
nie ma już żadnej nadziei, bo to nieprawda.
Po trzech dniach ogląda zwycięstwo Boga,
któremu zaufała. Czy myślisz, że w twoim
życiu Bóg przegra? Czyż nie jest Wszech
mogący? A zatem zwycięży. Czy nie kocha
ciebie, swego dziecka, za które życie oddał
Jego Syn umiłowany? A zatem w Jezusie
daruje ci wszystko. Przylgnij tylko do Jezu
sa, do Jego woli. Spróbuj zrezygnować z
własnych pomysłów i planów, a poczujesz
moc Ducha i razem z Królową Nieba i Zie
mi, Królową Wszystkich Świętych będziesz
z Nim. Jak wszyscy święci.
Na koniec jeszcze prezent z okazji uro
czystości – niektórzy mówią, że to imieni
ny nas wszystkich – od świętej, która uczyła
się od Maryi. To modlitwa testament św.
Bernadetty Saubirous.
Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to,
że się nam nic nie udawało, za upadek młyna,
za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować
przy owcach, za ciągłe zmęczenie… dziękuję
Ci Jezu.
Dziękuję Ci mój Boże, za prokuratora i za
komisarza, za żandarmów, za twarde słowa
ks. Peyramale…
Za dni, w które przychodziłaś Maryjo, i za
te, w które nie przyszłaś – nie będę Ci się umia‐
ła odwdzięczyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzy‐
many policzek, za drwiny, za obelgi, za tych,
co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie
posądzali o oszustwo, za tych co mnie posą‐
dzali o robienie interesu… dziękuję Ci Matko.
Za ortografię, której nigdy nie umiałam,
za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją
ignorancję i za moją głupotę dziękuję Ci.
Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na zie‐
mi dziecko o większej ignorancji i większej głu‐

pocie, byłabyś je wybrała…
Za to, że moja mama umarła daleko, za
ból, który odczułam, kiedy mój ojciec, zamiast
uścisnąć swoją małą Bernadettę, nazwał mnie
‘siostro Mario Bernadetto’… dziękuję Ci Jezu.
Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak
delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś go‐
ryczą…
Za to, że matka Józefa obwieściła, że się
nie nadaję do niczego, dziękuję… za sarkazmy
matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niespra‐
wiedliwości, jej ironię, i za chleb upokorzenia…
dziękuję.
Za to, że byłam taką, że Maria Teresa mo‐
gła o mnie powiedzieć: ‘Nigdy jej dość nie ustę‐
pujcie’…
Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejo‐
waną w wytykaniu mi wad, tak, że siostry mó‐
wiły: ‘Jak to dobrze że nie jestem Bernadettą’.
Dziękuję za to, że byłam Bernadettą, któ‐
rej grożono więzieniem, ponieważ widziałam
Ciebie, Matko… tą Bernadettą, tak nędzną i
marną, że widząc ją mówili sobie: ‘To ta ma
być?’. Bernadettą, którą ludzie oglądali jak
rzadkie zwierze.
Za to ciało, które mi dałeś, godne polito‐
wania, gnijące… za tę chorobę, piekącą jak
ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za po‐
cenie się i gorączkę, za tępe i ostre bóle… dzię‐
kuję Ci mój Boże.
I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię
wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Two‐
je błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioru‐
ny, za wszystko… Za Ciebie – i gdy byłeś obecny,
i gdy Cię brakło… dziękuję Ci Jezu.
Źródło: http://gloria.tv/?media=595327
Bal Świętych Uśmiechniętych stał sie
już tradycją. Trzeci już raz świętowaliśmy
w ten sposób. Spotkaliśmy się w kaplicy
Sióstr Dominikanek na Mszy Świętej, a na
stępnie całym orszakiem odwiedziliśmy
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
Uwieńczeniem spotkania był bal w Szkole
Podstawowej nr 4. Uczestnicy przebrani za
świętych wzięli udział w konkursie na naj
piękniejszy strój. Były tańce, zabawy i inne
atrakcje.

Dorota Zgódka

Serdecznie dziękujemy pracownikom Zielonkowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
za życzliwą, rzetelną, sprawną i w miłej atmosferze obsługę parafialnego konta bankowego. Dziękujemy również
zarządowi Banku za preferencyjne warunki utrzymania naszego konta.
Wpłaty na konto parafialne 35

8923 0008 0150 1609 2015 0001

są pobierane bez prowizji.

Kilka rodzin z naszej parafii systematycznie wpłaca swoją ofiarę na konto. Dziękujemy.
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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Zdjęcia M. Kursa

Uniwersytetu
Otwartego UKSW dr
Kazimierz
Szałata,
wieloletni
dziekan
Wydziału
Teologicznego UKSW
ks. prof. Stanisław
Urbański oraz słuchacze Warszawsko
Praskiej Akademii Wiary. Po Mszy
świętej, ks. Zenon Hanas złożył
organizatorom Akademii gratulacje oraz
życzenia, by rozwijana w diecezji
warszawskopraskiej
inicjatywa
owocowała rozwojem intelektualnym i
duchowym studentów. Po wspólnym
odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” przy
akompaniamencie organisty Roberta
Narojczyka wykład inauguracyjny na
temat rozumienia miłosierdzia Bożego
w tekstach św. siostry Faustyny w
wygłosił ks. prof. Stanisław Urbański.
(KS)

Inauguracja Warszawsko‐
Praskiej Akademii Wiary
UO UKSW
W ostatni czwartek października
2017 r. odbyła się kolejna inauguracja
nowego roku akademickiego w
WarszawskoPraskiej Akademii Wiary
Uniwersytetu Otwartego UKSW.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele
Matki Bożej Częstochowskiej w
Zielonce uroczystą Mszą świętą, której
przewodniczył ks. dr Paweł Wojtas.
Ks. proboszcz Kazimierz Seta
przywitał znamienitych gości i
słuchaczy. Na uroczystość przybyli:
rektora UKSW ks. prof. Stanisław
Dziekoński,
dyrektor
kancelarii
rektorskiej ks. Zenon Hanas, kierownik

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM
ŚWIĘTYM (dok. ze s. 3)
na moc sakramentu bierzmowania i jego owoce
mogą – powinny jakoś objawiać się w naszych
postawach, decyzjach, wyborach i nawet
w najdrobniejszych gestach. Mamy różaniec –
potężny oręż w walce z mocami zła, mamy
doświadczenie jego skuteczności, o czym
zapewnia sama Maryja – Ona „Królowa
Różańca Świętego”, Oblubienica Ducha Św.;
nie jesteśmy bezbronni wobec niszczącego
naporu kultury doczesności i hedonizmu.
Osobiste nawrócenie, pokuta i modlitwa
różańcowa mogą uczynić nas zdolnymi do
udziału w walce duchowej na tylu frontach.
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Wybierać bezkompromisowo Jezusa i jego
Królestwo, rozpoznawać znaki czasu, aby Jezus
nie płakał nad Polską. Duch Św. podpowiada
nam różne sposoby służenia Bogu, Ojczyźnie
i światu. Należy do nich niewątpliwie
merytoryczne zbijanie argumentów wszelkiej
maści propagatorów antyewangelizacji.
Źródłem inspiracji dla takich zachowań mogą
być też odważne przemówienia i nawet
okolicznościowe wystąpienia Pana Prezydenta
A. Dudy, Pani Premier B. Szydło, wielu innych
przedstawicieli obecnych władz państwowych,
polityków,
szlachetnych
Polaków.
A najprostszym sposobem jest niewątpliwie
świadectwo własnego życia, dawanie
świadectwa temu, czym przepełniona jest
Ewangelia, to miłosierdzie – zadziwiający

atrybut Stwórcy i Odkupiciela. Niech nas w tym
trudzie wiary i serca wspomaga modlitwa św.
Jana Pawła II: Maryjo, Matko nadziei, bądź
z nami na naszych drogach! Naucz nas głosić
Boga żywego; pomóż nam dawać świadectwo
Jezusowi, jedynemu Zbawcy; spraw, byśmy
służyli bliźniemu, otwierali się na
potrzebujących, wprowadzali pokój, z zapałem
budowali świat bardziej sprawiedliwy; wstawiaj
się za nami, którzy działamy w historii, pewni,
że plan Ojca się wypełni. (J.P.II Adhortacja
apostolska Ecclesia in Europa)

Krystyna Wojda

