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iedzielą Palmową rozpoczęliśmy
Wielki Tydzień, najważniejsze
dni w ciągu roku. W tych dniach bo‐
wiem wspominamy i przeżywamy na
nowo Paschę Jezusa Chrystusa zba‐
wienną dla nas i życiodajną aż do
skończenia świata. Słowem „Pascha”
Izraelici określali przejście Boga przez
Egipt, które przyniosło im wyzwolenie,
a Egipcjanom śmierć. Przed śmiercią
ratowała żydów krew baranka złożone‐
go w ofierze, którego krew oznaczała
ich domy. Na pamiątkę tamtych wyda‐
rzeń Bóg polecił Izraelitom składać co
rok o tej porze ofiarę z baranka i uroczy‐
ście wspominać tamte wielkie wydarze‐
nia. To świętowanie nazywano Paschą,
a baranka paschalnym. Syn Boży  Je‐
zus Chrystus  w czasie Paschy został
ukrzyżowany jako Baranek Paschalny,
zgodnie z zapowiedzią proroków.
Jakie to ma znaczenie dla nas? Bóg
w Chrystusie przechodzi przez nasze
życie, aby nas wyzwalać. Aby zadać
śmierć wszystkiemu, co nas zniewala
– naszemu faraonowi. Dla żydów każ‐
da Pascha była radosnym wyznaniem
wiary w moc Boga, który tu i teraz jest
obecny, aby wyzwalać. Szczególny
wyraz nadziei miała Pascha przeży‐
wana w sytuacji niewoli czy rozma‐

itych klęsk. Dla nas święta paschalne
są pełne radosnej wdzięczności za ła‐
skę chrztu świętego, owoc męki,

Drodzy Czytelnicy!
śmierci i zmartwychwstania Chrystu‐
sa, w którym nasz faraon – szatan, zo‐
stał pokonany i już nie ma możliwości
szantażować nas śmiercią (zobacz Hbr
2, 1415), bo we chrzcie zmartwych‐
wstaliśmy do Nowego Życia. Może‐
my umierać bez lęku, bo nosimy
w sobie zadatek zmartwychwstania –
Ducha Świętego, Ducha miłości. Mo‐
żemy kochać, przebaczać i służyć, od‐
dając w ten sposób swoje życie,
ponieważ mamy w sobie inne życie,
Boże, nieśmiertelne. Możemy wejść
w ślady Jezusa, który powiedział: „Ja
życie moje oddaję, aby je znów odzy‐
skać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja
sam z siebie je oddaję. Mam moc je od‐
dać i mam moc je znów odzyskać. Ta‐
ki nakaz otrzymałem od mojego
Ojca” (J 10, 1718). A ponieważ często
nie doświadczamy w pełni owoców
Nowego Życia, święta paschalne nio‐
są nam nadzieję, że to przejście Boga
wśród nas odnowi nas, przemieni i po‐
prowadzi ku pełni wolności w Chry‐
stusie.

Fresk Zmartwychwstanie w kościele św. Zbawiciela na Chorze, Turcja

Czas świąteczny daje każdemu
z nas szansę na nowe spotkanie Chry‐
stusa, który przechodzi, aby wyzwa‐
lać. Ale, jak to było z Izraelem
w Egipcie, aby doświadczyć wy‐
zwolenia, trzeba było się posłuchać
Boga mówiącego przez Mojżesza
i podjąć życiową decyzję  spakować
się i wyjść z Egiptu pod wodzą Mojże‐
sza. Podobnie z nami dziś. Trzeba
wsłuchać się w głos Boga, który mówi
ustami dzisiejszego Mojżesza  Ko‐
ścioła i podjąć życiową decyzję, aby
wyjść z Egiptu pod wodzą Mojżesza 
Kościoła. Oznacza to konkretną zmia‐
nę w sposobie codziennego funkcjo‐
nowania. Może niewielką, ale
konkretną, ze względu na głos Boga
w głębi sumienia. Żydzi, wychodząc
z Egiptu, zabrali tylko najpotrzebniej‐
sze rzeczy. Dla nas oznacza to, aby
skupić się w życiu na tym, co jest naj‐
ważniejsze w oczach Boga i mieć od‐
wagę zostawić na marginesie sprawy
mniej istotne, a te szkodliwe zupełnie
odrzucić. Wystarczy jedna mała rzecz,
konkretna, na którą zwraca Ci uwagę
przechodzący Pan, aby przeżyć radość
Paschy i mieć niezatarty ślad Bożej in‐
terwencji w swoje życie.
X Kazimierz Seta

Na czas przeżywania misterium Paschy Jezusa Chrystusa
życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, wraz z całym zespołem
redakcyjnym, takiej otwartości serca na działanie Ducha
Świętego, abyście napełnieni Jego mocą mogli coraz pełniej
oddawać swoje życie w służbie miłości Boga i bliźniego i coraz
pełniej je odzyskiwać odnowione i prześwietlone radosnym
światłem zmartwychwstania. Niech to zbawienne
i życiodajne misterium Paschy Chrystusa nasyca wasze
codzienne życie, aby było ono światłem i znakiem nadziei dla
waszych bliźnich nieznających miłości Boga.

…aby wprowadzić w czyn
wielką strategię
obrony życia
(Jan Paweł II)

W uroczystość Zwiastowania Naj‐
świętszej Marii Pannie – 25 marca
podczas Mszy Świętej o godz. 18,00,
celebrowanej przez ks. Jacka i ks. Mar‐
cina, złożyliśmy kolejne przyrzeczenia
Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte‐
go. Złożenie przyrzeczeń, wpisem do
parafialnej księgi Duchowej Adopcji,
potwierdziły 62 osoby.
W przygotowaniu do przyrzeczeń
korzystaliśmy z ulotek informacyjnych
publikowanych przez Centralny Ośro‐
dek Duchowej Adopcji Dziecka Po‐
czętego na Jasnej Górze oraz – po raz

pierwszy  z ciekawej i bogatej treścio‐
wo gazetki „Duchowa Adopcja Dziec‐
ka Poczętego”, wydanej przez
Fundację Małych Stópek ks. T. Kan‐
celarczyka. W artykule wstępnym
ks. Redaktor podkreślił wielowymia‐
rowe wartości, owoce dzieła DA, któ‐
re: ratuje poczęte życie, leczy z ciężaru
grzechu aborcji i pomaga wzrastać
w dojrzałej wierze. Autor podkreślił,
jak wielkim wrogiem poczętego życia
– czystego, niewinnego  jest szatan
i jak wielką siłą przeciwną złu jest ma‐
ryjna modlitwa różańcowa. W tej ga‐
zetce znajdujemy również wiele innych
cennych treści, w tym m.in. informa‐
cję o inicjatywie „Modlitewne Okno
Życia”, w którym można zostawić in‐
tencje dot. nienarodzonego dziecka,
którego życie jest zagrożone, matki wa‐
hającej się przed decyzją ocalenia
dziecka, a także inne ważne prośby. Te
intencje, prośby trafiają do wielu zgro‐
madzeń zakonnych, Instytutów Życia
Świeckiego. Modlitewne Okno Życia

funkcjonuje na stronie: www.modli‐
tewneoknozycia.pl oraz na platfor‐
mie: Intencje.pl. Ta aplikacja
sprawia, że intencje trafiają do
wszystkich jej użytkowników; daje
możliwość kierowania naszych oso‐
bistych próśb o modlitwę do szerokie‐
go grona ludzi wiary, tworząc
wspólnotę, o której Jezus powiedział:
Gdzie dwóch albo trzech gromadzi
się w Moje imię, tam jestem pośród
nich (Mt 18, 20).
Serdecznie zapraszam wszyst‐
kich obrońców życia na adorację
i modlitwę różańcem św. przed Naj‐
świętszym Sakramentem w każdy
II czwartek miesiąca o godz. 17,00.
Krystyna Wojda

Na łzy oczu, cierń na czole,
Stabat Mater dolorosa.

"Nie zostawię cię sierotą.
Ukochana do ostatka,
O! niewiasto, syn twój oto,
Janie! oto twoja matka."

Konająca od współmęki,
Przyjmująca śmierć za żywa.
Cierń i gwoździe z bożej ręki,
Stała Matka boleściwa.

S
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Wiatr w przelocie skonał chyżym,
Przeniknęła ziemię zgroza,
Krzyż na skale, a pod krzyżem
Stabat Mater dolorosa.
Żadnych słów i żadnych głosów:
Krew z korony bożej spływa;
Wobec Boga i niebiosów
Stała Matka boleściwa.
Na konania patrząc bolę,
Rany. pręgi od powroza.
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Jak, raniona szybkim strzałem,
Dcszczem łzy wylewa brzoza,
Z takim sercem przebolałem
Stabat Mater dolorosa.
Czując męki w piersi wzdętej,
.Jak się życie w łzy rozpływa,
Łza przepada w uśmiech święty,
Stała Matka boleściwa.
Jak świat wielki opuszczona,
Gdy ją zdjęła życia zgroza,
Przerażona, że Bóg kona,
Stabat Mater dolorosa.
Z wysokości więc boleści,
Która ludzkie gładzi grzechy.
Na jęk trwogi, żal niewieści
Jeszcze promień spadł pociechy.

O! pociecho, jakżcś sroga,
O. radości z sercem sprzeczne!
Za człowieka oddać Boga.
Za doczesne oddać wieczne!
O! Maryjo, nie gardź nami
Patrząc na łzę, co nam ścieka,
Że częstokroć mniej kochamy
Stwórcę Boga niż człowieka.
Oczyść nas Twej szaty płótnem,
Jednym wiewem złotej poły,
Niech się kocham w żydu smutnem
I w wieczności Twej wesołej.
A w dzień zgonu, Bolejąca,
Nim do wiecznych zejdę mroków,
Niech mi żal nie będzie słońca
I powietrza, i obłoków.

Teoﬁl Lenartowicz

gen. Sikorski, gen. An‐
Upraszczając nieco fakty po‐
ders dopominają się
przedzające batalię o Monte
o żołnierzy polskich u sa‐
Cassino, trzeba przypomnieć, że
mego Stalina. Stalin tak
najpierw był pakt Ribbentrop –
samo kłamie jak jego
Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.
podwładni, nawet takie
A potem kraju runęło niebo,/
bajki opowiada, że może
Tłumy odarte z serca i ciała,/ i dy‐
ci oficerowie uciekli do
mił każdy kęs chleba, / i śmierć
Mandżurii! (…) Czy
się stała. (K. Baczyński: „Ma‐
zowsze”)
Ta ziemia do Polski należy, / Choć Polska daleko jest wiecie kto tam był? Lu‐
dzie ze wszystkich
Atakiem na Westerplatte 1
stąd, / Bo wolność krzyżami się mierzy!
warstw społecznych:
września Niemcy napadli na Pol‐
(F. Konarski: „Czerwone maki”)
800 najlepszych lekarzy,
skę. 17 września Związek So‐
wiecki zaatakował Polskę ze Wschodu nych na łagier, ciężkie roboty lub karną 500 lotników, uczeni, profesorowie,
– bez wypowiedzenia wojny, co osta‐ zsyłkę, „karną” za to, że było się z naro‐ księża, chłopi – cała Polska. Dopiero
tecznie przesądziło o klęsce całej kam‐ du polskiego – odwiecznego wroga ro‐ w 1943 r. na wiosnę wojska niemieckie
po zajęciu Smoleńska przypadkiem na‐
panii wrześniowej. Ale wojsko polskie syjskich władców.
Ok. 15 tys. oficerów wojska, policji trafiają na groby katyńskie. Tysiące ofi‐
biło się jeszcze w wielu punktach Kraju:
Warszawa skapitulowała 28 września, oraz szeregowych policjantów i funk‐ cerów w mundurach, ułożonych jak
załoga Helu – 2 października, cjonariuszy KOPosadzono już w 1939 r. sardynki, jedni na drugich, wszyscy
a gen. Franciszek Kleeberg wraz ze w obozach Kozielsku, Starobielsku, z kulą w czaszce („Swoboda tajemna”).
Kim był Wł. Anders? Urodzony
swoją armią poddał się Niemcom do‐ Ostaszkowie, a wiosną 1940 r. skryto‐
piero 6 października 1939 r. Ogromny bójczo ich zamordowano; szczęśliwie w 1892 r., w 1910 r. odbył jednoroczną
był wysiłek żołnierza polskiego w kam‐ ocalało tylko 400. Natomiast 30 lipca ochotniczą służbę wojskową w armii
panii wrześniowej; straty wyniosły 1941 r. został podpisany w Londynie carskiej. Od młodości odznaczał się ka‐
ok. 70 tys. poległych, i ok. 133 tys. ran‐ przez rząd gen. Sikorskiego układ waleryjskim zamiłowaniem do koni
nych, do niewoli niemieckiej wzięto z ZSRR, znany pod nazwą układ Sikor‐ i jazdy, później uprawiał nawet jeź‐
ok. 400 tys. żołnierzy i oficerów, do so‐ ski  Majski; układ „wojskowej umowy dziectwo wyczynowe. Brał udział
wieckiej ok. 230 tys. Wielu żołnierzy polskosowieckiej i o formowaniu Ar‐ w I wojnie światowej (trzykrotnie ran‐
i oficerów przedostało się do Rumunii, mii Polskiej w Rosji pod dowództwem ny), w powstaniu wielkopolskim, jako
na Węgry, na Litwę i Łotwę. Straty gen. Wł. Andersa”. Stalin, świadomy pułkownik dowodził 15. Pułkiem Uła‐
wśród ludności cywilnej były o wiele zagrożeń powodowanych przez inwa‐ nów Poznańskich w wojnie polskobol‐
wyższe. Nowy traktat niemieckoso‐ zję armii niemieckiej, obiecywał, że szewickiej. Cenił go marszałek
wiecki z 28 września, zmieniając układ wszyscy Polacy będą wypuszczeni Piłsudski: „Ma dar jasnego myślenia,
z 23 sierpnia, wyznaczył strefy wpły‐ z więzień i obozów. Oczywiście, Stalin w decyzjach przejawia rozwagę i lo‐
wów i granice obu zaborczych państw. umowy nie dotrzymał; zwolniono tylko gicznie rozumuje.” Generałem został
część więzionych. Trzeba podkreślić, że w 1934 r., w wieku 41 lat. Na wojnę wy‐
Na nieludzkiej ziemi
(J. Czapski) gdy ogłaszano amnestię (z tytułu niepo‐ ruszył na czele Nowogródzkiej Bryga‐
NKWD i gestapo prześcigały się pełnionych przestępstw!) nie żyła już dy Kawalerii, wchodzącej w skład
w aktach pogardy dla życia i godności niemal połowa z półtora miliona Pola‐ Armii „Modlin”. Dwukrotnie ranny do‐
ludności cywilnej. Rozpoczął się nowy ków deportowanych w poprzednich la‐ stał się do niewoli sowieckiej i został
etap dziejów narodu polskiego – czas tach. Ciągle nieznany był los więźniów uwięziony na Łubiance w Moskwie,
planowej eksterminacji i męczeństwa: z obozów w Katyniu, Starobielsku, gdzie podczas 22miesięcznego wię‐
zienia był wielokrotnie przesłuchiwany.
czas łapanek, obozów śmierci, pieców Ostaszkowie.
Zwolniony w sierpniu 1941 r. stanął na
Żołnierze bez karabinów,
krematoryjnych, katowni, przesiedleń,
czele Armii Polskiej tworzonej w Rosji
Żołnierze tułacze
masowych wywózek, niszczenia kultu‐
(T. Bujnicki: z Polaków zwalnianych z łagrów, wię‐
ry materialnej i duchowej, nastąpił czas
„Nie odwracaj swojej twarzy”) zień i zsyłek. 25 sierpnia 1943 r. przyle‐
prześladowań moralnych – „czas po‐
Józef Czapski – jeden z 79 ocalałych ciał z Moskwy w towarzystwie
gardy”. Tragiczny los dzielili Polacy ze
współobywatelami innych narodowo‐ z obozu w Starobielsku – wyznaczony gen. SzyszkoBohusza oraz pełnomoc‐
ści, zwłaszcza z Żydami. Działalność przez generała Andersa do poszukiwa‐ nika rządu sowieckiego gen. Żukowa
sowieckiej NKWD była pod wieloma nia zaginionych żołnierzy i oficerów tak do obozu polskich „amnestionowanych
względami bardziej niszczycielska wspomina swoją misję: Od jesieni jeńców” w Griazowca. Wspomina
i okrutna od prześladowań gestapo. Już 1941 r. jako oficer już zwolniony z obo‐ ks. Zdzisław J. Peszkowski – więzień
w lutym 1940 r. ruszyły na wschód dłu‐ zu jeżdżę po Rosji, szukam kolegów, któ‐ Katynia, jeden z 400 ocalałych  autor
gie pociągi towarowych wagonów, rzy już dawno leżą w grobach niezwykle cennych wspomnień i nie‐
w których deportowano tysiące skaza‐ katyńskich. (…) W tym samym czasie strudzony strażnik pamięci wszystkich
„Katyńczyków”: Anders – znany ►

W stulecie Niepodległej;
dlaczego jestem dumna
z mojej Ojczyzny? (cz. IV)

Nie tylko o makach,
co zamiast rosy piły polską krew
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► generał, doskonały kawalerzysta,
Krechowiak, Dowborczyk. Sam wygląd
jego postaci radował. Jako dowódca
dawał wszelkie nadzieje, że będzie do‐
brze. (…) Wysoki, blady, wsparty na
grubej lasce szedł generał Anders ze
świtą polskosowiecką. Złożenie rapor‐
tu. Następnie generał obchodzi nasze
szeregi, salutując wśród zupełnej ciszy.
Nie można zapomnieć jego dużych
oczu, wpatrujących się w nas („Wspo‐
mnienia jeńca z Kozielska”). Następne‐
go dnia, w niedzielę po Mszy Św.
rozpoczęto rejestrację do wojska.
W sercach kandydatów radość miesza‐
ła się z pragnieniem jak najszybszego
stracenia z oczu kolczastych drutów
oraz niepokój o los swoich towarzyszy
obozowych. K. Pruszyński świadek
tamtych zdarzeń pisał: Nie ma dziś na
świecie armii, w której procent chorych,
kalek, osłabłych, wycieńczonych, byłby
choć w przybliżeniu tak wielki jak w tej;
nie ma na pewno armii, która by bar‐
dziej tęskniła do frontu. (…) Jacyż to
dziwni polscy ludzie (…), którzy w śnie‐
gu, w mrozie, pod namiotami, rozgrze‐
wali się snem, że już są wojskiem, że
jutro będą mieli broń i że z tą bronią pój‐
dą w świat po Polskę! („Noc na Krem‐
lu”).

I poszli szaleni, zażarci, (…)
jak zawsze za honor się bić.

(„Czerwone maki”)
Latem 1942 r. Armia Andersa zosta‐
ła – w porozumieniu z Brytyjczykami –
ewakuowana do Iranu z przeznacze‐
niem do ochrony tamtejszych pól nafto‐
wych. Razem z nią opuściło ZSRR
ok. 40 tys. cywilów. Na Bliskim
Wschodzie Armię Andersa połączono
z innymi oddziałami Polskich Sił Zbroj‐
nych, a w lipcu 1943 r. przeformowano
w II Korpus Polski, który wiosną 1944 r.
został włączony do działań na froncie
włoskim. Trwały walki o Monte Cassi‐
no, by przełamać Linię Gustawa i otwo‐
rzyć wojskom alianckim drogę na
Rzym. Po trzech nieskutecznych natar‐
ciach na Wzgórze, 24 marca gen. Oli‐
wer Leese zaproponował gen. Wł.
Andersowi zdobywanie tej twierdzy. 11
maja odczytano żołnierzom II Korpusu
rozkaz Dowódcy: Kochani moi Bracia
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i Dzieci! Nadeszła chwila bitwy. (…)
Obok nas walczyć będą dywizje brytyj‐
skie, amerykańskie, kanadyjskie, nowo‐
zelandzkie, walczyć będą Francuzi,
Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie,
które nam przypadło, rozsławi na cały
świat imię żołnierza polskiego. (…) Żoł‐
nierze – za bandycką napaść Niemców
na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bol‐
szewikami, za tysiące zrujnowanych
miast i wsi, za morderstwa i katowanie
setek tysięcy naszych sióstr i braci, za
miliony wywiezionych Polaków jako
niewolników do Niemiec, za niedolę
i nieszczęście Kraju, za nasze cierpienia
i tułaczkę – z wiarą w sprawiedliwość
Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze
świętym hasłem w sercach naszych:
Bóg, Honor i Ojczyzna. Generał dywi‐
zji Władysław Anders. Główną siłą ata‐
kująca czwartego natarcia (operacja
Honker, 1119 maja) miał stanowić II
Korpus Polski. Przed bohaterami przy‐
szłych zdarzeń rozciągał się niezwykły
obraz: Maki czerwienią pokrywały każ‐
dy załomek gruntu. Nocą słowiki wy‐
dzierały się jak oszalałe. Roje
świetlików pokrywały stocza płonącymi
nitkami. Wyżej świetlne pociski żłobiły
niebo. Trupy i maki, słowiki i wycie ne‐
belwerferów, świetliki i świetlne pociski
– tworzyły misterium, w którym nad za‐
klęśniętymi w głazach, miękkociałymi
istnieniami chodziła śmierć.(M. Wań‐
kowicz: „Szkice spod Monte Cassino”).
Atak rozpoczął się 12 maja o godz. 1,00.
Pierwsze uderzenie ujawniło szczegól‐
nie trudne warunki walki: nierozpozna‐
ny (rozkazem gen. Leesea chcącego
ukryć przed Niemcami obecność Pola‐
ków) teren walki, co skazywało na po‐
ruszanie się idących do ataku na oślep,
w całkowicie zaminowanym i nieosło‐
niętym terenie walki. Oto krótkie fragm.
relacji M. Wańkowicza: (…) miny eks‐
plodują pod nogami. Strzelec Bułat, któ‐
remu mina urwała nogę, wstaje, woła:
„Koledzy, przeze mnie, oczyszczę wam
drogę” i pada wzdłuż całym ciałem na
ścieżkę, detonując pod sobą dalsze mi‐

Fotografia: plutonowy Emil Czech odgrywa
Hejnał Mariacki na ruinach klasztoru,
Wikimedia Commons, domena publiczna

ny. Korzystając z jego ofiary inni prze‐
skakują dalej (…) Wiele ofiar
pochłonęły zatajone, ukryte, „wrosłe
w głazy”, eksplodujące bunkry. Czasa‐
mi udawało się wytropić taki bunkier po
błyskach  za cenę uciętych nóg: Gorgo‐
lewski unosi się na rękach, mimo że każ‐
dy ruch wywołuje strzały, pokazuje
kierunek: „O, tu bunkier, panie kapita‐
nie, w krzakach o dziesięć metrów”.
Celny pocisk strzelca wyborowego tra‐
fia go w pierś. Pada z jękiem (…) Gor‐
golewski podnosi się ponownie,
z trudnością, pokazuje Łotoczce bun‐
kier: „Strzelaj!” Pojedynczy strzał z ka‐
rabina – dostał w głowę. „O Jezu, trzeci
raz!” krzyknął i głowa opadła na ziemię.
Zbliżający się z opatrunkiem towarzysz
Słyszy, jak umierający mówi dwukrot‐
nie, coraz ciszej: ”Niech żyje Polska!”.
Niemców ogarniało szaleństwo bitew‐
ne; bezwzględni, okrutni, podstępni.
Oto kiedy przywołany gestem rannego
niemieckiego kapitana sanitariusz zbli‐
ża się, by założyć mu opatrunek, ranny
przebija sanitariusza nożem. Jakże inny
poziom człowieczeństwa ujawniają na‐
si żołnierze. Ze schronu jeszcze nie zdo‐
bytego Niemcy wystawiają białą
chustkę, ppor. Kowalski zbliża się
w przekonaniu, że i ta załoga się podda‐
je, ale to był podstęp: ppor. Kowalskie‐
mu seria szmajsera przecina udo.

Wówczas nasi żołnierze chcą zlikwido‐
wać jeńców. Dowódca 18. Baonu, ppłk
Domon rzuca się, żeby temu przeszko‐
dzić, zawadził o minę, pada ranny. Ale to
jeńców uratowało. Rozstrzygające o lo‐
sach bitwy zdarzenia nastąpiły w na‐
stępnych dniach; 16 maja 16. Lwowski
Batalion Strzelców zdobył strategiczne
dla Niemców „Widmo”, opanowano
wzgórza „593” i „569”, następnego
dnia kolejne. Znamienne jest to, że słab‐
nący w boju Polacy odzyskiwali ducha
walki pod wpływem zaintonowanej
pieśni: „Jeszcze Polska nie zginęła”, że
umierający krzepili walczących głośno
wyrażoną intencją swej ofiary, np.: „Za
Polskę i dla Polski” lub zawołaniem:
„Pamiętajcie, że jesteście Polakami”.
W nocy z 17 na 18 maja Niemcy opu‐
ścili klasztor, a nad ranem 18 maja poja‐
wiła się biała flaga. Patrol 12. Pułku
Ułanów Podolskich wkroczył do ruin
klasztoru i na ocalałym murze zatknął
proporzec swego Pułku oraz polską fla‐
gę. Zaś w samo południe polski żoł‐
nierz, plutonowy Emil Czech, odegrał
hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo
polskich żołnierzy. Polskie oddziały
kontynuowały czyszczenie kolejnych
wzgórz z wojsk nieprzyjaciela oraz zdo‐
bywali dalsze pozycje nieprzyjaciela.
Ale już 20 maja dowódca 15. Grupy Ar‐
mii skierował do II Korpusu Polskiego

rozkaz, w którym dziękował za zwycię‐
stwo: Żołnierze II Polskiego Korpusu!
Jeżeliby mi dano do wyboru między któ‐
rymikolwiek żołnierzami, których bym
chciał mieć pod swoim dowództwem,
wybrałbym Was – Polaków. Prasa rela‐
cjonowała: Polacy szli do ataku z lekkim
sercem i z pogardą śmierci, jakiej nikt ni‐
gdy nie widział u innych żołnierzy. Dro‐
ga do wiecznego miasta została otwarta;
4 czerwca do Rzymu wkroczyli Amery‐
kanie. A II Korpus Polski w nowych ak‐
cjach wyzwalał w lipcu Loreto
i Ankonę.

Czy widzisz ten rząd białych
krzyży?
Tu Polak z honorem brał ślub

Miejsc Pamięci Narodowej z jakże
prawdziwą i zobowiązującą inskrypcją:
Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy
polegli wierni w jej służbie. To także za‐
proszenie skierowane do nas – Polaków
wszystkich pokoleń, aby być na tym
szczególnym miejscu, by pochylać się
nad grobami bohaterów – często niemal
dzieci (osiemnasto, dziewiętnastolet‐
nich chłopców), by przypatrzyć się nie‐
mym głazom, by pozwolić się wzruszyć
widokiem czerwonych maków. W tym
roku na Monte Cassino też zakwitną
maki – czerwone!  wyrosłe z żyznej
gleby, nasyconej polską krwią, krwią
pulsującą niewyobrażalnym męstwem
 zrodzonym z tęsknoty za Niepodległą,
z miłości do Ojczyzny.
Krystyna Wojda

(„Czerwone maki”)
Maj. Zbliża się 75. rocznica polskiej
wiktorii na Monte Cassino. Pod Wzgó‐
rzem „593” – „Górą Ofiarną” spoczy‐
wają doczesne szczątki bohaterówofiar
tamtych heroicznych zmagań; moich
i Twoich – naszych Braci; tysiąc sie‐
demdziesiąt grobów – Cmentarz na
Monte Cassino. Wejścia pilnują dwa
ogromne orły o potężnych szponach, ze
skrzydłami husarskimi. Pośrodku 16
metrowy Krzyż Virtuti Militari z wiecz‐
nie płonącym zniczem. Na najwyższym
tarasie bryła głazu – ołtarz. W miejscu
centralnym jest mogiła dowódcy –
gen. Władysława Andersa, zmarłego
w Londynie, w 26. rocznicę rozpoczę‐
cia bitwy o Monte Cassino, 12 maja
1970 r. To jedno z najważniejszych

Józef Czapski: „Na nieludzkiej ziemi”, fragm. XXVII „Od męki wygnania…”
Meszched w nocy: półprzytomne ze snu
dzieci i ich opiekunki odwieziono do pol‐
skiego zakładu dla dzieci, skąd już dalej mi‐
ały być przerzucone do Bombaju. (…)
Wówczas w Meszchedzie, dokąd wieści
o wojnie dochodziły dalekie i stłumione, nie
miałem jeszcze wyobrażenia ani gdzie –
w Iranie, Iraku, Palestynie czy Egipcie –
będzie się tworzyć armia polska, ani czy
nasza droga do Polski będzie szła przez
Kaukaz czy Bałkany. Że szlakiem wo‐
jennym tej armii będą Włochy, Monte Cas‐
sino, Ancona, Bolonia, a potem czeka nas
dalsze wygnanie, nie przychodziło mi do
głowy. (…) Wysiedlone półtora miliona
obywateli polskich przez Stalina w głąb
Rosji, trupy dzieci wyrzucane na stacjach
Lwowa i Tarnopola przez okna bydlęcych
wagonów, zapchanych wywożonymi
ludźmi w okrutna zimę 1940 roku,

wygłodzenie, wyniszczenie całych prow‐
incji, dziesiątki i setki tysięcy kobiet, rzuco‐
nych w goły step, ależ na tle Azji to wszystko
wydaje się straszliwie normalne, różni się
tylko rekordem ilości. Co znaczy człowiek?
Włócząc się po ulicach Meszchedu,
dowiadując się strzępami jego historii,
uderzał mnie wówczas nie kontrast, ale
podobieństwo naszych przeżyć, azjatyck‐
ość tych plag. (…) Ale Azjata Stalin jeszcze
ponadto wyrwał z serca i zniszczył
w każdym człowieku, który mu się poddał
– świat modlitwy. Tu było nie podobieńst‐
wo, ale kontrast Sowietów z tą Azją, która
mi się objawiała w Meszchedzie i ten kon‐
trast rzucał się w oczy na każdym kroku.
(…) Już pierwszego dnia po przyjeździe do
Meszchedu odwiedziłem naszą ochronkę.
(…) Zakład dla dzieci polskich (jest ich
w zakładzie 240), świetnie zorganizowany

i zaopatrzony, mieści się w skrzydle zakładu
dla 400 dzieci irańskich. (…) Już kilka
transportów poszło do Indii. (...)

Józef Czapski (1896‑1993) artysta malarz,
pisarz, współzałożyciel paryskiej „Kultury”.
Uczestnik wojny polsko‑bolszewickiej
w 1920 r. w I Pułku Ułanó w Krechowieckich.
Odbył studia malarskie w Krakowie i Pary‑
żu. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany jako
o icer rezerwy, dostał się do sowieckiej nie‑
woli. Przebywał w obozach w Starobielsku
i Griazowcu. Zwolniony z obozu wstąpił do
Armii Polskiej gen. Andersa i z jego polece‑
nia poszukiwał zaginionych w Rosji polskich
o icerów i żołnierzy. Swój wojenny szlak
skoń czył w kampanii włoskiej. Od 1947 r. aż
do śmierci mieszkał w Paryżu, współtwo‑
rząc mies. „Kultura”, malując, pisząc. Jest au‑
torem książek: „Pankiewicz”, „Wspomnienia
starobielskie”, „Na nieludzkiej ziemi”, „Oko”,
Tumult i widma”, „Patrząc”.
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ziękujemy Panu Bogu i Matce
Najświętszej za Jerycho Różań‐
cowe, które odbyło się w naszej parafii
w Kościele Matki Bożej Częstochow‐
skiej w dniach 2430 marca 2019 r. Dzię‐
kujemy też za wszystkie pozostałe,
z ubiegłych lat, parafialne „Jerycha”,
których było dotychczas siedemnaście.
Szczególny udział w tej nieustającej
modlitwie miały grupy parafialne, któ‐
re realizowały ustalony program.
Uczestniczyli w tej modlitwie nie tylko
mieszkańcy Zielonki, lecz także War‐
szawy, Ząbek, Marek. Mamy wielką
nadzieję, że Pan Bóg przyjmie modli‐
twę uczestników Jerycha Różańcowe‐
go i wyleje Swoje łaski, o które się
modliliśmy.
Intencje modlitw w czasie „Jerycha”
obejmowały sprawy Kościoła Święte‐
go i wypełnienie Woli Bożej przez du‐
chowieństwo i świeckich. Modliliśmy
się o pokój na świecie, niepodległość
naszej ojczyzny i jej stałą wierność Bo‐
gu. Błagaliśmy Pana Boga o nawróce‐
nie grzeszników, o obronę życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci, o usunięcie z życia Narodu Pol‐
skiego błędnych ideologii i dewiacji.
Mówiąc ogólnie, modliliśmy się o zwy‐
cięstwo dobra nad złem w każdej dzie‐
dzinie naszego życia. Modlitwa
różańcowa była przeplatana pieśniami,
litaniami, koronkami, różnymi modli‐
twami i cichą adoracją według inwencji
poszczególnych grup parafialnych.
Uczestnicy mieli też możliwość skupić
się na osobistej modlitwie, przedstawia‐
jąc Panu Bogu swoje marzenia, dzięk‐
czynienia,
problemy,
prośby.
Modliliśmy się przed Panem Bogiem
w Przenajświętszym Sakramencie,
a nasze intencje i modlitwy składaliśmy
w ręce Matki Bożej. To Matka Boża
w wielu objawieniach prosiła o modli‐
twę różańcową, najlepiej odmawianą
codziennie.
Słowo Jerycho w nazwie Jerycho
Różańcowe nawiązuje do historii ze
Starego Testamentu. Według Księgi Jo‐
zuego silnie obwarowane miasto Jery‐

JERYCHO RÓŻAŃCOWE
ZADANIE WYKONANE I CO DALEJ
cho miało być zdobyte przez Izraelitów
według wskazówek Boga Jahwe. Ar‐
mia izraelska okrążała przez siedem dni
mury miasta. Na czele pochodu szli ka‐
płani, którzy grali na trąbach, a za nimi
wojsko niosło Arkę Przymierza. Po tych
dniach mury miasta runęły i Jerycho zo‐
stało zdobyte. W naszym prostym rozu‐
mowaniu chcielibyśmy, aby Jerycho
Różańcowe, które trwa siedem dni
i sześć nocy, dało taki sam rezultat –
zwycięstwo, a grzech w każdej postaci
został pokonany. Modlitwa jerychowa
dała niejedno zwycięstwo, wiele łask
niejednej osobie i sprawie. W maju te‐
go roku minie 40 lat od zwycięskiego,
pierwszego Jerycha, które zapewniło
możliwość przyjazdu papieża Jana
Pawła II do Polski.
Na wojnę, którą prowadzimy na zie‐
mi przeciwko złu, składa się wiele bi‐
tew. Jerycho Różańcowe dzięki
Niepokalanej Matce jest wygraną bi‐
twą. Pełne zwycięstwo – pokój i Króle‐
stwo Boże jest w rękach Pana Boga.
Wojna toczy się o ludzkie dusze i powin‐
niśmy być zaangażowani w tę walkę.
Szykujmy się więc do kolejnej bitwy.
Pamiętajmy o tym, że Matka Boża za‐
wsze zwycięża, a walka u Jej boku jest
zaszczytem.
Z przekazów Matki Bożej, różaniec
jest doskonałą bronią, a w wielu sytu‐
acjach jedyną. W Gietrzwałdzie w cza‐
sie objawień w 1877 r. Matka Boża
powiedziała, że gdyby Polacy wzięli do
ręki różaniec i odmawiali go codzien‐
nie, nie musieliby walczyć o wolność,
bo byłaby im dana. Anatol Kaszczuk,
twórca Jerycha Różańcowego, mawiał,
że skoro Matka Boża jako Stolica Mą‐
drości mówi, aby odmawiać różaniec,
to Jej prośba jest dla niego rozkazem. W
naszym kościele Matki Bożej Często‐
chowskiej, mamy tę łaskę, że dwa razy
w ciągu dnia parafianie odmawiają ró‐
żaniec: rano po ostatniej Mszy Świętej
i przed wieczorną Mszą Świętą.

Z doświadczeń wielu osób wiemy, że
nie jest łatwo włączyć do codziennych
obowiązków modlitwę różańcową.
Czasem trudno odmówić choćby jedną
dziesiątkę. Zdarzają się też tacy ludzie,
którzy zniechęcają do odmawiania ró‐
żańca, nazywając go kobiecym nabo‐
żeństwem, dobrym dla nieuków,
nudnym, odklepywanym. Modlitwa
różańcowa ma być pogłębieniem wia‐
ry i znajomości ewangelii, odczytywa‐
niem Woli Ojca, wzrostem szacunku do
Królowej Świata. Powtarzając słowa
wypowiedziane przez wysłannika nie‐
ba: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan
z Tobą”, rozważamy postawę Maryi we
wszystkich tajemnicach Jej Syna pro‐
wadzących do odkupienia, do zwycię‐
stwa życia nad wieczną śmiercią.
Cieszymy się, że w naszej parafii,
mimo pewnych trudności, udaje się
zmobilizować siły i ofiarować Matce
Bożej różańce, dzięki którym wyjed‐
na nam, parafii, ojczyźnie i Kościoło‐
wi Świętemu wiele łask.
Joanna Raczyńska

Zbawiciel zmartwychwstał,
Robert Anning Bell (1897)

Redaguje: ks. Kazimierz Seta
Wspó łpraca: Krystyna Kot
Krystyna Wojda
Skład i łamanie: Krystyna Kot
logostrefa24.pl
Para ia MB Częstochowskiej w Zielonce
ul. Jagielloń ska 10, tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego

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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órko moja, mów światu całemu
o niepojętym miłosierdziu moim.
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było
schronieniem i ucieczką dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzesz‐
ników. W dniu tym otwarte są wnętrzno‐
ści miłosierdzia mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła miłosierdzia mojego; która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii św., do‐
stąpi zupełnego odpuszczenia win i kar;
(...) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żad‐
na dusza, chociażby grzechy jej były jako
szkarłat” (Dz. 699). Te słowa przekazał
Pan Jezus siostrze Faustynie po wypowie‐
dzeniu swego pragnienia, aby pierwsza
niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia. Po wielu latach od śmierci
siostry Faustyny (5.10.1938 r.), podczas
uroczystości Jej kanonizacji 30 kwietnia
2000 r., Papież Jan Paweł II ustanowił
Święto Miłosierdzia Bożego. Stało się ono
dniem mobilizacji do propagowania mi‐
łosierdzia w czynie i modlitwie. „Błogo‐
sławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Podczas
konsekracji świątyni miłosierdzia w Kra‐
kowieŁagiewnikach św. Jan Paweł II wy‐
powiedział słowa nawiązujące do św.
Faustyny: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski roz‐
niecić. Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia”. Stąd zrodziła się inicjatywa
powstawania Domowych Ognisk Miło‐
sierdzia, tj. ognisk modlitwy i czynienia
miłosierdzia. Rodzina lub znajomi groma‐
dzą się raz w miesiącu na wspólnej modli‐
twie, aby wspierać tych, którzy naszej
modlitwy potrzebują. Modlimy się także
za miejsca, w których żyjemy, aby uwal‐
niać się od wpływu złego. Nasi animato‐
rzy duchowi  księża Michał Dłutowski
i Mariusz Bernyś czuwają nad treścią tych
spotkań, podczas których odmawiany jest
Różaniec, Koronka do Bożego Miłosier‐
dzia poprzedzona Nowenną, Litania i Akt
zawierzenia rodziny Bożemu Miłosier‐
dziu.
Oto przykazania do stosowania w ro‐
dzinach, podane na rekolekcjach czcicie‐
li Bożego Miłosierdzia:
• Nie wypominaj w słowach zła, które
ktoś popełnił w rodzinie (nie narzekaj).
• Staraj się widzieć dobro, a nie zło,
w osobach stanowiących twoją rodzinę
(spojrzenie miłosierne).
• Myśl o tym co możesz dać z siebie,
a nie otrzymać od innych (nie oczekuj).

OGIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

• Błogosław, a nie przeklinaj (przeba‐
czaj).
• Ufaj wszechmocy Bożego miłosier‐
dzia mimo wszelkich przeciwności (nie
trać nadziei).
• Zapomnij zło i dawaj szansę zacząć
od nowa (obdarz zaufaniem).
• Zanurzaj swoją rodzinę w Bożym mi‐
łosierdziu korzystając z form kultu (od‐
szukaj tych, którzy potrzebują pomocy).
Spotykamy się wspólnie  co kwartał 
w Dniach Skupienia, podczas których od‐
bywa się formacja naszych grup modli‐
tewnych. Korzystamy również z pomocy
wydawnictw książkowych, pisanych
przez naszych kapłanów (biblioteka Mi‐
sji św. Faustyny).
W dniu 22 lutego każdego roku piel‐
grzymujemy do Płocka, aby przeżyć ko‐
lejne rocznice pierwszych objawień Pana
Jezusa – św. Faustynie (w roku 2019 była
88 rocznica). Tam po Mszy św. w Bazyli‐
ce Katedralnej, nawiedzamy kaplicę ob‐
jawień, aby w niej adorować Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i poczuć at‐
mosferę tego świętego miejsca.
W każdy pierwszy piątek miesiąca Do‐
mowe Ogniska Miłosierdzia spotykają się
na czuwaniu przebłagalnym za Ojczyznę,
ostatnio w Bazylice Najświętszego Serca
Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej
w Warszawie. Cykle czuwań ustalane są
przez naszych kapłanów na 9 miesięcy
(w formie nowenny), obecny trwa od
września 2018 r. do maja br.
By rozpowszechniać świadectwo Bo‐
żego miłosierdzia w Polsce i na świecie,
w 2011 r. powołano do życia Fundację
PROMIEŃ BOŻEGO MIŁOSIER‐
DZIA. Fundacja prowadzi działalność
charytatywną, wychowawczą i edukacyj‐
ną w duchu posłannictwa Bożego miło‐
sierdzia, pomaga samotnym matkom,
przeciwdziała patologii i uzależnieniom
wśród młodzieży i realizuję wiele szczyt‐
nych zadań. Marzeniem, może najtrud‐

niejszym do zrealizowania, jest budowa
Domu Miłosierdzia w Nowej Osucho‐
wej, który ma służyć jako dom rekolek‐
cyjny
i
kontemplacyjny
dla
poszukujących Boga  zarówno rodzin jak
i osób samotnych, jako poradnia dla osób
uzależnionych, jako miejsce odpoczynku
dla pielgrzymujących do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polski w Nowej
Osuchowej. Zakupiono już działkę, jest
projekt, a z Bożą i ludzką pomocą z pew‐
nością uda się zrealizować plany.
Wróćmy jeszcze do naszych dni sku‐
pienia, które odbywają się, jak dotychczas,
w trzech miejscowościach: Niepokalano‐
wie, Nowej Osuchowej i Skarżysku Ka‐
miennej. 16 marca br. pielgrzymowaliśmy
do Niepokalanowa. Dzień rozpoczęła
Msza św. w Kaplicy Sanktuarium św.
Maksymiliana. W tej kaplicy modlił się
Święty, a bracia zakonni składali śluby.
Przed kaplicą, przy ulicy stoi figurka Nie‐
pokalanej, którą Ojciec Maksymilian po‐
stawił na teresińskim polu należącym
jeszcze wówczas do księcia Jana Druckie‐
go – Lubeckiego. Tu czuje się atmosferę
tego najstarszego miejsca Klasztoru Nie‐
pokalanej. Po Mszy św. wysłuchaliśmy
konferencji ks. Michała Dłutowskiego,
w której poruszał aktualne zagrożenia mo‐
ralne czyhające na dzieci i młodzież oraz
metody przeciwdziałania. Po krótkiej aga‐
pie przeszliśmy do Kaplicy Adoracji przy
Bazylice, aby w ciszy oddać troski na‐
szych rodzin i Ojczyzny  Panu Jezusowi
i Jego Matce, Maryi. Kaplica Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu, to
jedno z 12 Światowych Centrów Modli‐
twy o Pokój. Zrealizowały się pragnienia
Ojca Maksymiliana, aby w Bazylice trwa‐
ła wieczysta adoracja Najświętszego Sa‐
kramentu, aby Monstrancją stała się figura
Najświętszej Maryi Panny, w której sercu
znajduje się Jezus Eucharystyczny. Tak to
dokładnie wygląda. Cudownie rozświe‐
tlona, naturalnej wielkości postać Maryi,
ma otwarte dłonie  w geście zaproszenia.
Okrywa Ją srebrna szata, a pod sercem
umieszczona jest Hostia Święta. Postać
Niepokalanej otaczają jakby promienie
słoneczne, tworząc świetlistą, niemal nie‐
materialną poświatę. Wokół Niej natural‐
nej wielkości lilie i 12 gwiazd
z apokaliptycznej wizji św. Jana lub z Cu‐
downego Medalika. Pan Jezus
Dok. s. 8.
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Wiersze
1.
Chyba polubię wczesnymi wieczorami
Patrzeć na ściany bloków na Bródnie

Co ich męczy nad życie?
Czego pragną?

Rozświetlone setkami żarówek w salonach
Są takie dziwacznie ciepłe i pełne
W jednym pewnie jedzą kolację
W drugim oglądają serial, pani suszy włosy
A w trzecim trwa kolejna awantura o niewiadomo już co
Albo na odwrót, bo to różnie się układa
Przypomniało mi się mieszkanie dalekiej ciotki
Najtypowsze z typowych chyba nawet z boazerią
Mieli łóżko do masażu z Mango
Na którym leniłem się z pasem wibrującym na brzuchu
Pamiętam kota, herbatę i różaniec wieczorem
Byłem gdzie indziej
Bezpieczny, spokojny, poza
Chciałbym na chwilę wejść do jednego z mieszkań na
Bródnie
Napić się herbaty, porozmawiać
Obejrzeć Jaworowicz i niczym się nie martwić
Ale i tak trzeba by wrócić do swojego bloku
Jak wraca się czasem z czarodziejskiej krainy
Usiąść z laptopem w salonie, zrobić kilka pompek
Porozmawiać z ojcem, spróbować z Bogiem
I już
2.
W końcu zauważyłem ojca
Schodził po schodach ze starówki
Poznałem jego pstrokaty szalik
Lekką siwiznę i papierosa
Schodził zwyczajnie — jak wszyscy
Gdybym na niego nie czekał
Pewnie nie zwróciłbym uwagi
Pomimo nieodłącznych atrybutów
Jego historia
I ile w niej Boga
Wiem... mniej więcej
A reszty co schodzi
Ni to w tłumie ni osobno?
Jak i kogo kochają?

Rzadko Bóg pozwala mi widzieć
Że człowiek to Człowiek
Tak bardzo
3.
Potrzebna jest światu ta mrówka
Potrzebna winorośl w ogrodzie
I pordzewiała motyka
Jak kawa potrzebna wodzie
Potrzebna w oknie gazeta
Chyba storczyki chroniąca
Przed tegorocznym upałem
Przed zbytkiem promieni słońca
Potrzebna choroba dziadka
Potrzebne babci krzątanie
I znów kiszenie ogórków
Co chwilę trawy ścinanie
Potrzebny jestem w tym wszystkim
Może nie wszystkim a sobie?
Potrzebny jestem i tyle
Dokładnie po co nie powiem
4.
Pieniądze nie zawsze lubią się z bogactwem
Prostota nie musi iść w parze z prostactwem
Wiedza, się zdarza, błądzi bez mądrości
Namiętność rani...
Rani bez miłości
Co mi z fortuny, gdy mam serce chore?
Co z wspaniałości, gdy dla siebie biorę?
Gdzie wszechpoznanie, gdy Bóg w poważaniu?
Gdzie prysła rozkosz po nagłym rozstaniu?
Pomóż nam mieć, byśmy dawać umieli
I tym, którzy wyżej, by resztę ciągnęli
Daj, prócz rozumu, by wiara w nas trwała
I by w płomieniach lilia się ostała.
Daj przez Maryję, bym zawsze był skory
Pośród tych wersów szukać wciąż pokory

Szymon Krasuski
(nasz para ianin)

również
OGIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (dok.) na Zapraszamy
nasze pielgrzymki:
ukryty w sercu Maryi czeka w dzień i noc
 zapraszając do adoracji.
My również, zgromadzeni w Domo‐
wym Ognisku Miłosierdzia przy Parafii
MB Częstochowskiej zapraszamy do
tworzenia kolejnych, nowych Ognisk. To
inicjatywa wiary, nadziei i miłości na licz‐
ne zagrożenia naszych rodzin, na ich upa‐
dek moralny, na liczne uzależnienia, na
brak życia duchowego. Walczmy o nasze
rodziny, a Bóg okaże miłosierdzie dla tych,
którzy Go wzywają i przywróci wierność
i miłość.
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pieszą z Jasnej Góry do KrakowaŁagiew‐
nik w dniach 22.06. (sobota)  28.06.br.
(piątek)  szlakiem Orlich Gniazd  praw‐
dziwe rekolekcje w drodze, jak również
na Promienistą Pielgrzymkę Rowerową
dla rodzin  szlakiem mazowieckich Sank‐
tuariów. Kontakt  Bożena tel. 515 106 181.
Zachęcamy również bardzo serdecznie
do przyjmowania Pana Jezusa Miłosier‐
nego do naszych domów  wędrującego w
Jego Obrazie  w Parafii MB Częstochow‐
skiej, od października 2016 r.  Roku Mi‐
łosierdzia.

To nie jest taki sam obraz, jaki ma każ‐
dy w swoim domu – jak mówią niektórzy
Parafianie. Państwa domy nawiedza po‐
święcony i omodlony przez setki rodzin
Pan Jezus Miłosierny, który może udzie‐
lić wiele łask  uzdrowić rodzinę, uleczyć
z uzależnień  jeśli Go o to gorąco popro‐
simy. Obraz peregrynuje obecnie po ul.
Moniuszki, następnie przejdzie na ul. Ko‐
pernika, Leśną i Staszica. Prosimy, by
otworzyć drzwi Chrystusowi. Podaję kon‐
takt: Ania tel. 506 320 150 i Krystyna
tel. 720 582 149
Krystyna Wawrzonkiewicz

