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Ból Maryi – Matki Jezusa pod krzyżem, na którym umarł Jej Syn pierworodny i umiłowany. Jej dziecko. W tym to doświadczeniu trzeba nam zanurzyć
wszelkie bóle i strapienia rodziców, bo i Matka Boża, sama, tak po ludzku – doświadczyła cierpienia i współcierpienia swego Syna Jezusa Chrystusa.
To Ona prowadzi nas w ciszy naszych wszelkich cierpień ku porankowi życia i zmartwychwstania.
Powierzajmy siebie, a zwłaszcza innych – tych potrzebujących szczególnego
wsparcia sercu Maryi, wpatrujmy się w Jej oblicze pełne ufności względem
ŻYCIA, które nosiła pod swoim sercem i ku któremu prowadzi nas.
„Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż…”
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MATKA BOŻA BOLESNA
NASZA ORĘDOWNICZKA
W CIERPIENIU
Nasze życie składa się, tak jak w różańcu: i
z części radosnych i z bolesnych, i ze światła, a
także w pewnych momentach i z chwalebnych. W
zależności od okresu i okoliczności mniej czy
bardziej zależnych od nas.
Cierpienie Maryi zapowiedział Jej samej
starzec Symeon podczas ofiarowania Dzieciątka
Jezus w świątyni Jerozolimskiej: „A Twoją duszę
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu” (Łk 2, 34a. 35). Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała
szczególny udział w zbawczym dziele Chrystusa,
wiodącym przez krzyż, o czym Kościół nie zapomniał. Przez wiele stuleci obchodzono nawet dwa
święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi
Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową –
Matki Bożej Bolesnej, oraz 15 września –
Siedmiu Boleści Maryi. Oba święta zostały nakazane przez papieży w całym Kościele (przez Piusa
VII pierwsze i przez św. Piusa X drugie) i łączyły
Maryję z Krzyżem Chrystusa. Dlatego pierwsze
obchodzono w przededniu Wielkiego Tygodnia, a
drugie nazajutrz uroczystości Podwyższenia
Krzyża świętego.
Posoborowa reforma liturgiczna pozostawiła tylko drugie święto Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej i w randze wspomnienia obowiązkowego celebrujemy je 15 września. Przez
wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej,
która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci, idąc za Nim, jak mówi staropolska sentencja,
„od betlejemskiej groty, aż po szczyt Golgoty”.
Święto Matki Bożej Bolesnej skłania nas
do pochylenia się nad tymi momentami najtrudniejszymi w naszym życiu. Śmierć bliskiej osoby,
drogiej sercu, zwłaszcza dziecka, niezależnie od
tego czy było w wieku płodowym, czy kilku miesięcy, czy 5 lat czy też 42, to doświadczenie bólu
rodzicielskiego jednego z najcięższych egzystencjalnie.
To święto Matki Boskiej Bolesnej można potraktować także poniekąd jako hołd oddany
wszystkim rodzicom, matkom i ojcom, którzy
doświadczyli bólu utraty potomstwa poprzez
nagłą śmierć lub poprzez drogę towarzyszenia
umierającemu, choremu dziecku. Nieważne czy
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małemu czy dorosłemu. Po prostu własnemu
dziecku, bo takim pozostanie do końca życia niezależnie od wieku.
Osoby te szukają wsparcia i zrozumienia. Czasem
oczekują tylko wysłuchania, by komuś po prostu
powiedzieć, podzielić się bólem.
Jest ogromna rozpacz młodej matki zdesperowanej z powodu swojego małego dziecka, czy niemowlęcia, które traci niemalże na oczach z powodu choroby, błagającej o cud życia, czy zdrowia.
Jest ból kobiety po kolejnym poronieniu.
Inny jest ból, (niemalże wewnętrznie rozdzierający), rodziców martwiących się o swoje dorosłe
dzieci, którym coś nie wyszło w życiu, nie ułożyli
go sobie najlepiej: na przykład córka popadła w
chorobę, nałogi, nie może ukończyć studiów. Jest
ich bezradność, bo nie umieją, nie wiedzą jak pomóc dziecku, aby było szczęśliwe.
Jest przeszywające cierpienie matki, która straciła
w niejasnych okolicznościach dorosłą córkę za
granicą, żal i ból ogromny – bo nie była pojednana
z Kościołem – bo umarła bez sakramentów. Albo
ściskający gardło ból matki proszącej o modlitwę
za córkę czy syna, poruszające cierpienie matki,
która straciła w przeciągu kilku dni 40- letnią córkę w wyniku nagłej piorunującej choroby.
I wiele, wiele innych przykładów doświadczenia
ludzkiego cierpienia, jedynie Bogu samemu znanego.
Co z tego, że doskonale wiemy, że cierpienie i
śmierć to nieuniknione elementy naszej egzystencji. Łatwo mówić, ale gdy to się właśnie nam samym lub naszym bliskim przydarza…Wtedy łatwo już nie jest.
Te i inne ludzkie niedole zanosimy do Boga, jako
ostatniej deski ratunku, prosząc Go o ukojenie w
cierpieniu i wsparcie dla potrzebującej modlitwy.
Ludzkie słowa w takich momentach są nieporadne. Pozostaje pełne szacunku wysłuchanie, czasem ze spuszczonymi z bezradności oczyma i powierzenie tego cierpienia i zrozpaczonej osoby
Bożemu miłosierdziu.

Marta
Przewor

Tajemnica Mszy świętej
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
[...] Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. [...]
Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem
Świętym w chwale Boga Ojca. Amen”. Mówimy
niekiedy - "wyjść z siebie". Stosujemy tę metaforę
najczęściej w sytuacjach, kiedy puszczają nam
nerwy i wpadamy w furię. Tracimy wtedy panowanie nad sobą i rzadko poczytujemy to sobie za
cnotę. Inaczej jest z wielbieniem Boga. Tu również wychodzimy poza siebie. Jest to jednak świadome działanie, wyprawa z dobrze znanego własnego świata myśli, pragnień, lęków, marzeń, nadziei w krainę Bożej Obecności. W odróżnieniu
od zaślepienia gniewem, który wyrzuca nas na
swojej niszczącej fali poza kontrolowaną przez
nas przestrzeń, w uwielbieniu Boga otwierają nam
się oczy.
Widzimy więcej i z innej perspektywy.
Uwalniamy się od siebie, aby powrócić na opuszczone przez chwilę stare śmieci jako inni, odmienieni ludzie. Na skrzydłach hymnu: "Chwała na
wysokości Bogu" wzbijamy się ku Najwyższemu.
On teraz jest w centrum naszej miłującej uwagi.
On, który jest Panem, Barankiem zabitym dla naszego ocalenia, jednorodzonym Synem Ojca, gładzącym grzechy, jedynym Świętym, Panem, Najwyższym, wraz z Duchem Świętym w chwale
Boga Ojca. Jedna z prefacji mszalnych podpowiada nam następujące słowa modlitwy: „Chociaż
nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz
nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali
dziękczynienie”. Nasze hymny pochwalne niczego
Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego
zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Bóg
spokojnie poradziłby sobie bez naszej czci. Nie
jest bowiem monarchą łasym na lizusowskie pienia. My jednak bez uwielbienia Boga stajemy się
ubożsi.
Adoracja wprowadza nas w bardzo specyficzną
sytuację, kiedy to możemy uwolnić się od nieustannej licytacji, kto z nas jest ważniejszy, bardziej czcigodny, zasłużony, dostojny. Mamy szansę odkryć prawdę, że wielkość każdego z nas rodzi się z wybrania i miłości Tego, który się nad
nami pochyla. On bowiem, Wieczna Żywa Miłość, kocha i dba o stworzenie, podobne do kwiatu

na polu, który rankiem jest zielony i kwitnący, a
wieczorem więdnie i usycha. Pan, Jednorodzony
Syn Boga, Święty, Ukrzyżowany Baranek poniża
samego siebie, aby nas wywyższyć. Oto tajemnica
wielkości i godności człowieka. Uczymy się jej,
oddając chwałę Trójcy podczas Liturgii. W ten
również sposób odzyskujemy utraconą przez
grzech chwałę. Stajemy się na powrót istotami,
które swoje szczęście znajdują w dobrowolnie
zaakceptowanej zależności od Stwórcy.

„Módlmy się"
Liturgia jest unikalnym połączeniem bierności i zaangażowania. Słowem, które opisuje ten
paradoks jest "uczestnictwo". Zakłada ono najpierw nasze wejście w coś, co jest większe i bardziej obiektywne niż nasze nastawienie i własny
wkład. W pewnym sensie nie mamy wpływu na
przebieg wydarzeń podczas Eucharystii. Następujące po sobie czynności zostały ukształtowane w
historii, począwszy od Liturgii odprawianej w
Świątyni Jerozolimskiej. Kolejność gestów, słów,
symboli, cały ich biblijny background jest zapisem wielkiej przygody jaką było spotkanie Ludu z
Bogiem.
Liturgia jest dzięki temu największą i najpiękniejszą galerią arcydzieł, zgromadzonych
przez wieki w jednej przestrzeni. Niektóre ze
"zbiorów" są wypożyczone od naszych starszych
braci Żydów. Pierwsza Eucharystia była przecież
oparta na paschalnej modlitwie Izraela, zwanej
sederem. Symbole, takie jak pokropienie wodą,
ogień, kadzidło, są wspólnym, archetypicznym
dziedzictwem całej ludzkości. Widzimy je zaprzęgnięte w modlitwę ludzi religijnych w wielu bardzo różnych tradycjach duchowych. Wszystkie te
elementy zostają wprowadzone do Liturgii jako
ścieżki zbiegające się w jednym punkcie, którym
jest Żywy Bóg. Nie są to byle jakie, raz przedeptane dróżki na skróty. Wyznaczyli je ludzie, którzy, idąc za odruchem serca i oświeceni Boską
mądrością, autentycznie podążali ku "Umiłowanemu swej duszy".
Kościół podczas Mszy nie proponuje nam
przypadkowych modlitewnych formuł. Nie ma
parafialnego rankingu na "modlitwę tygodnia",
która w dowód uznania byłaby odmawiana podczas Eucharystii. Zwracamy się do Boga słowami,
które zrodziły serca świętych. W ten sposób wezwanie wypowiedziane przez kapłana: "Módlmy
się", jest zaproszeniem do włączenia się w wielki
hymn uwielbienia, przebłagania i prośby, który
rozbrzmiewa echem wypełniającym wieki. Nie
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jesteśmy sami - ogarnia nas tajemnica miłości, w
której uczestniczyło przed nami i nadal jest w niej
obecnych wielu naszych braci i sióstr z bardzo
odległej i niedalekiej przeszłości.
Po wezwaniu przewodniczącego Liturgii zapada
milczenie (przynajmniej tak być powinno). Jest to
przestrzeń dla osobistego odnalezienia się w tym
wielkim Słowie-Oracji, które nas zagarnia.
Uczestnictwo ma się teraz wyrazić w zaangażowaniu poprzez przebudzenie własnego serca. Ma
ono zacząć bić w harmonii z innymi. Aby włączyć
się z pożytkiem w modlitwę Kościoła, musimy w
samotności stanąć przed Bogiem, aby, tak jak potrafimy, wypowiedzieć wobec Niego naszą miłość, wiarę, pragnienia. Jest to czas na wzbudzenie
intencji - przedstawienie Panu osób, spraw, które
chcemy oddać w Jego ręce.

"Oto Słowo Boże"
Pismo święte to niezwykle pociągający
świat, tajemniczy ogród, w którym przechadza się
Pan. Kto raz znalazł się w tym świecie, niełatwo
go opuści. Bogactwo owego ogrodu staje przed
nami otworem, gdy podczas Eucharystii czytamy
Księgę Życia. Czym właściwie jest Biblia? Najpierw warto sobie uzmysłowić, że okres jej powstawania obejmuje kilkanaście wieków. Szmat
czasu niewiarygodnej przygody, kiedy Bóg stopniowo odsłaniał swoją twarz w historii Ludu, który sobie wybrał. Wszystko zaczęło się właśnie od
wybrania, propozycji, aby pójść razem w drogę:
Izrael i jego Pan. W trakcie tej wędrówki przez
wieki ludzie pojmowali coraz więcej z tajemnicy
Boga, który dawał się poznać poprzez to, co czynił i mówił. Ci o najwrażliwszym sercu, przekazywali przychodzącym po nich wszystko, co zdołali zrozumieć z wielkości, dobroci, miłosierdzia
Tego, który ich prowadził jako Wierny Opiekun.
Dokonywało się to najpierw poprzez słowo
mówione, opowiadanie o dziełach Pana, a dopiero
później w formie pisanej. Zdumiewający jest fakt,
że Bóg wydał swoją tajemnicę tak różnorodnej
wrażliwości poszczególnych ludzi, pozostawiając
im wolność wyrazu poznanej prawdy. Każdy z
tych, których On wybrał, mówił czy pisał o odkrywanym Bogu na swój sposób. Jedni czynili to
opowiadając o ważnych, milowych wydarzeniach
z życia Ludu prowadzonego przez Pana: przymierze z Abrahamem, wyjście z Egiptu, wędrówka
przez pustynię, zdobywanie Ziemi Obiecanej,
narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa, dzieje Kościoła. Inni sięgali po fikcję
literacką, aby za pomocą barwnych opowieści
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przekazać to, o czym zostali pouczeni przez Boga.
Ludzie, których nazywamy prorokami, głosili
usłyszane wprost od Pana słowa Jego pouczenia,
miłosierdzia, gniewu z powodu czynionego zła,
obietnic pełnych nadziei. Znajdziemy też w Biblii
mnóstwo poezji, bo tam, gdzie jest miłość, musi
pojawić się i wiersz. Wiele kart Księgi pulsuje
modlitwą, która jest najszerzej otwartym oknem
do serca oświeconego wieczną prawdą. Wszystkie
te drogi ujawniania tajemnicy Boga, zwieńczone
powstaniem jednej Księgi, były objęte Jego dyskretną i mocną opieką.
Wszystko po to, by słowa zapisane w Biblii niosły najczystszą prawdę o Panu Bogu. Raz
jeszcze musimy uświadomić sobie, że ta właśnie
Objawiona Prawda nie została wyrażona w jakichś
naukowych terminach, ani nawet w formie tajemniczo-niezrozumiałego języka, do którego dostęp
mieliby jedynie wybrani. Na kartach Biblii jest
samo życie; ludzie rodzą się, walczą, kochają,
zdradzają, przebaczają, płaczą, skaczą ze szczęścia, żenią się, wychodzą za mąż, mają dzieci,
wreszcie spotyka ich śmierć. Te zwykłe i niezwykłe doświadczenia Bóg uczynił miejscem ujawniania tajemnicy swojego wewnątrzboskiego życia.
Nasze zrozumienie, zachwyt i posłuszeństwo
Słowu Boga będą możliwe tam, gdzie nauczymy
się Go słuchać, pozostając wrażliwi na wydarzenia naszego życia. Gdy z większą uwagą będziemy śledzić to, co niesie codzienność, łatwiej dotrze do nas Światło. Bowiem i my jesteśmy prowadzeni przez Pana, a w trakcie tej drogi On stopniowo się nam objawia. Dla ludzi mających
otwarte serca Biblia może stać się pomocą w
spotkaniu Boga. Bóg mówi do nas podczas Mszy
świętej przez swoje Słowo. Przez wieki formowania się Biblii zatrudnił On tak wielu różnych pośredników swego Objawienia, aby dotrzeć do
każdego, kto będzie szukał Prawdy, sięgając po tę
niezwykłą Księgę.
Opr. Ks. J.B.

Z PARAFIALNEJ AMBONY
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu
Pan wasz przyjdzie” /Mt 24, 42/. I tu nie chodzi
tylko o Paruzję, o przyjście na końcu świata, kiedy
staniemy wszyscy przed Bogiem i będzie ukazane
wszelkie dobro i zło i zamysły serc wobec
wszystkich. Chodzi również o to spotkanie z
każdym z nas w dniu naszej śmierci. Chrystus
dzisiaj przypomina nam: nasze życie podobne
jest do oczekiwania na umówione spotkanie. To
znaczy jesteśmy przekonani, że do tego spotkania
dojdzie. Nie wiemy tylko gdzie i kiedy. Więc
jesteśmy w trochę lepszej sytuacji jak ten oczekujący na tego ewentualnego złodzieja, który
może przyjść, albo nie. A i tak Chrystus nakazuje
czuwanie. W naszym przypadku nasze czuwanie
ma być po prostu życiem, a życie czuwaniem. Ale
nie jest to czuwanie bezmyślne, bo takie czuwanie
jest często męczące, nie do wytrzymania. Czuwanie, o którym mówi Chrystus jest połączone
z wiernością, roztropnością.
Co znaczy biblijne „czuwać”? To znaczy
Boga nie spuszczać z oczu. To znaczy iść z Bogiem przez życie. Biblijne „czuwać”, to układać
swoje życie po Bożemu, nie po swojemu, to
służyć Bogu Jedynemu z całego serca, z całej
duszy, ze wszystkich sił, kochać Go. Ktoś
powiedział, że on służy jednemu panu – tylko
sobie. Nie Bogu, tylko sobie. A nie brakuje takich
ludzi. Tylko, że oni nie wierzą, że dojdzie do
spotkania, że Bóg zapyta. My jako kapłani, rozmawiając czasem z wami, gdy podejmujecie przeróżne decyzje w życiu, mówimy: Przygotuj sobie
tylko odpowiedź – nie mnie, nie kapłanowi w
kancelarii. Przygotuj sobie odpowiedź Panu Bogu,
który zapyta: dlaczego? Dlaczego Mnie nie
uwierzyłeś, że jest życie po śmierci, że masz perspektywę, że cię kocham, że… No, dlaczego?
Wiele znaków ci w życiu dawałem, zostałem dla
ciebie w Eucharystii, tyle cudów, które nawet nie
zauważyłeś, tyle razy Mojej Matce pozwalałem w
świecie interweniować. Nawet nie zorientowałeś
się, co mówiła i o czym … Powiedz, dlaczego? I
nawet tu na ziemi, w tym momencie, przy tej całej
małej naszej mądrości i cwaniactwie, nie jesteś w
stanie udzielić takiej odpowiedzi. Bo,
co
powiesz? Że grzech jest w kościele? Jest i będzie.
A świętości nie widzisz? Nie znasz jednego dobrego człowieka? Ja znam bez liku. A ty nie
znasz? To oczy trzeba otworzyć. Nie widziałeś
ludzi żyjących po Bożemu, święcie?

Jest ich bez liku. Ale to
są ci, którzy otworzyli
Bogu drzwi swojego
serca, swojego domu.
Nie widziałeś ich? To
kiepskie
masz
towarzystwo. Zmień towarzystwo!
Chrystus o naszej przyszłości powiedział nam
wiele. To najważniejsze, że się z nami spotka, że
zapyta. Nigdy nie jest obojętny nasz los. Tak
naprawdę, nie Bóg będzie nas sądził, lecz nasze
czyny, nasze słowa, gdy staniemy przed Bogiem. I
nie możemy być wtedy zdziwieni, że jest Niebo
ale, że jest i potępienie. Bo przecież słyszeliśmy o
tym w życiu wiele razy. No, to kto nas przekonał
do kłamstwa, że tak nie jest? To proste – kto
przekonał. Dlaczego Mi nie uwierzyłeś? Mam
nadzieję, że nikt z nas nie usłyszy takiego
pytania. Jak mogło cię zaskoczyć, że nikt z nas nie
usłyszy takiego pytania. Jak mogło cię zaskoczyć,
że twoim powołaniem jest świętość , czynienie
dobra. Żyj tak, by za tobą szedł uśmiech,
życzliwość, dobro. To jest twoja codzienność.
Jeżeli tak nie jest, nie możemy siebie nazwać
ludźmi roztropnymi, mądrymi, czuwającymi. A
przecież takie serce Bóg nam dał i takiego serca
będzie od każdego z nas oczekiwał.
Prosimy gorąco dzisiaj, dla każdego z nas
o to czuwające życie, o życie, które jest czuwaniem – tym nieustannym uzgadnianiem
swoich decyzji, swojego życia z Panem Bogiem.
To wcale nie jest trudne. Ile niektóre rządy, czy
ludzie, ministrowie, ile płacą pieniędzy doradcom,
bo zdają sobie sprawę, że nie są dobrymi we
wszystkim. I tych ludzi nawet na urlop nie
puszczają a jeżeli już, to muszą być 24 godziny na
dobę pod telefonem. Ty masz takiego Doradcę,
tylko nieporównanie mądrzejszego – źródło
mądrości, źródło miłości. Masz z Nim kontakt 24
godziny na dobę? Zanim podejmiesz decyzję
dzwonisz do eksperta? Na kolana padasz przed
Najświętszym Sakramentem? Czy wiesz lepiej
wszystko? Człowiek mądry wie, kogo pytać o
życie, o przyszłość, o szczęście. Amen.
Kazanie ks. Stanisława Ruszela – 30 VIII 2018
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SIERPIEŃ !
– To miesiąc, w którym wszystkie drogi prowadzą do duchowej stolicy naszej Ojczyzny – do
Królowej Polski – Pani Jasnogórskiej.
– To miesiąc patriotycznych rocznic.
– To miesiąc Narodowej trzeźwości Polaków.
Ze wschodu i z zachodu, z południa i północy w deszczu i spiekocie tysiące pielgrzymów
od Tatr i od Bałtyku podąża do Matuchny Narodu
Polskiego ładować „akumulatory wiary” i wynagradzać bluźnierstwa, jakich dopuściły się istoty
ludzkie, mieniące się Polakami.
To tu w Jasnogórskim Sanktuarium znajduje się
cudowny wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Święty Papież Polak Jan Paweł II to miejsce
nazwał ,,Stolicą Duchową Narodu Polskiego” i o
tym miejscu mówił ,,Tu zawsze byliśmy wolni, tu
bije serce narodu, w sercu Matki”. Maryja sama
wybrała sobie Polskę za swoje Królestwo i przez
całe wieki broni tego Narodu i chroni przed utratą
wiary. Za Jej wstawiennictwem po 123 latach niebytu na mapach świata Polska odzyskuje niepodległość.
A w niespełna dwa lata po tym, to Polskie Wojsko
(pozbierane z trzech armii zaborczych) w dniu
największego święta Maryjnego – w dniu Wniebowzięcia Maryi daje odpór nawałnicy bolszewickiej, tym którzy walczyli z Bogiem, niszczyli
świątynie, profanowali Najświętszy Sakrament.
Naród doświadczony przez I wojnę światową
wiedział, że pomocy może szukać tylko u Boga i
Jego Matki. Naród trwał w modlitwie na klęczkach przed Najświętszym Sakramentem w każdej
świątyni, a ulicami większych miast odbywały się
procesje Eucharystyczne. I Pan wysłuchał umęczonego narodu polskiego i dał zwycięstwo nie
tylko nam ale uchronił całą Europę.
Obecnie 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – to święto kościelne i równocześnie Narodowe – Dzień Wojska Polskiego,
hołd wielkiemu zwycięstwu jakie przyszło przez
Maryję.
To Maryja Królowa Narodu Polskiego na czas
okupacji sowieckiej wyprosiła dla Kościoła w
Polsce wielkich pasterzy, którzy nieustannie zawierzali Jej, sprawy Kościoła i Narodu.
Prymas Polski Kardynał August Hlond na łożu
śmierci powiedział ,,Jeżeli przyjdzie zwycięstwo,
będzie to zwycięstwo Maryi”. Zaś jego następca
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński
mówił ,,wszystko postawiłem na Maryję”.
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Za naszych czasów i na naszych oczach spełniły
się ich słowa. Dokładnie w trzydziestą rocznicę
śmierci Prymasa Kardynała Augusta Hlonda odbyła się inauguracja pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II, który całym swoim życiem powiedział Maryi ,,Totus Tuus – cały Twój”. Cały świat
powinien pamiętać, że gdyby nie było Papieża
Polaka, to w Polsce nie byłoby zrywu, który bez
rozlewu krwi przyniósł wolność wszystkim narodom zniewolonym przez walczący z Bogiem komunizm.
W tym rok przypada 75 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego. To wyjątkowy czas
nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale dla wszystkich polskich patriotów, bo była to największa
akcja zbrojna podziemia (ogólnonarodowa) w
okupowanej przez Niemców Europie. W ramach
planu ,,Burza” równocześnie w największych
miastach Polski w Wilnie, Lwowie i Warszawie.
Dlatego w tym dniu najważniejsza jest pamięć o
tych wspaniałych młodych ludziach nieraz chłopcach i dziewczętach, którzy bohatersko poświęcili
życie za sprawę najważniejszą, jaką jest
WOLNOŚĆ OJCZYZNY. To ONI są przykładem
dla dzisiejszej młodzieży, dla tego pokolenia Polaków. Ich postawa mówi im, że o wartości trzeba
ciągle walczyć, że hasło Bóg Honor Ojczyzna
jest ponadczasowe – zawsze aktualne. Powstanie
Warszawskie jest dumą całego narodu. Dlatego
zawsze jak pierwszego sierpnia usłyszysz o godz.
17.00 wycie syren, zatrzymaj się gdziekolwiek
będziesz, odmów modlitwę, oddaj IM CZEŚĆ.
Św. Jan Paweł II napisał:. ,,Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz
patriotyzmu”.
Sierpień miesiącem trzeźwości narodu polskiego od 35 lat. To w 1984 roku Kościół stanął
do walki z powszechnym upijaniem się Polaków.
Podjęto Krucjatę Trzeźwości Narodu Polskiego, w
kościołach wystawiano księgi abstynenckie, do
których, każdy mógł wpisać podjęte zobowiązania
trzeźwości. Propagowano bezalkoholowe uroczystości kościelne, takie jak: wesela, chrzcinyitp. To
się przyjęło. Przy parafiach powstały kluby ,,AA”
(Anonimowego Alkoholika), w których pracują
specjaliści od uzależnień. Niejednokrotnie obejmując opieką, pomocą całą rodzinę. Kościół
szczególnie w sierpniu modli się o trzeźwość narodu polskiego, naszych rodzin i naszą osobistą.
Postawmy sobie pytanie: czy przez te 35 lat Polacy wytrzeźwieli ? Czy wręcz przeciwnie ? Czy o
alkohol jest łatwiej, czy trudniej ?

Zobaczmy jak to jest w mieście, którego patronką
jest Maryja Niepokalana. Trzeba przyznać, że
włodarze tego miasta stoją w pierwszym szeregu
w PROMOWANIU, dostępności wszelkiego alkoholu. Coraz częściej słyszy się o nowootwartym
sklepie całodobowym z alkoholem. W każdym
spożywczym sklepie jest alkohol. Przy stacji CPN
otwiera się sklep i w nim chleba nie ma, jest alkohol. Stąd wniosek, że naszym mieszkańcom do
życia najbardziej potrzebny jest alkohol. Ta dbałość o dostępność przeniosła się na nasz piękny
betonowy rynek, ustawiając budki z piwem. I tu
muszę pochwalić za ten pomysł, bo to, co czasem
dzieje się na rynku (walenie w bębny od rana do
wieczora) nie da się słuchać na trzeźwo. Dopełnieniem jest piękna scena przy której stoją „równie piękne” toi toje.
A wokół mieszkają często ludzie starsi, chorzy,
którzy przed tym hukiem nie mają schronienia,
zamknięcie okien nie daje nic.
To mogło się wydarzyć także w naszej gorlickiej
świątyni… Opowiadanie z książki M. Staweckiej
,,Smak życia”.
,,W niedzielę jak co tydzień idą na Mszę. Te same
twarze, ci sami ludzie. Ale jest ktoś nowy. Do kościoła wchodzi w łachmanach, pijany, zataczający
się starszy człowiek. Chce uklęknąć, ale się przewraca. Wszyscy odsuwają się z obrzydzeniem.
Wreszcie udało się mu jakoś uklęknąć. To klęcząc,
to przewracając się i mamrocząc coś pod nosem
przetrwał całą Mszę. Wszyscy wyszli on jeszcze
został. Pod kościołem stała grupka osób, która
głośno dyskutowała na temat pijaka, że śmierdzi,
że po co on tu przyszedł . Obok stał zakonnik z
kapturem, którego nigdy tu nie widzieli. W pewnym momencie zakonnik odezwał się: Dlaczego
krytykujecie tego pijanego, dlaczego nie spojrzycie na siebie. On pragnął tu przyjść. Pragnął choć
chwilę spędzić z Bogiem. Jego pragnienie było tak
silne, że pierwszy raz w swoim życiu odstawił butelkę od ust i poszedł do kościoła na Mszę, żeby
porozmawiać z Bogiem. A czy pragnienie, któregoś z was było tak silne ? Czy zostawilibyście coś
tak bardzo ważnego, jak dla niego była ważna ta
butelka i przyszlibyście tu ? Czy wasze pragnienia
były równie silne ? Jego ofiara została przyjęta. A
wasza, którzy tylko krytykować umiecie ?
A Bóg dojrzał w nim człowieka – istotę, którą umiłował. Po czym zakonnik oddalił się i znikł im z
oczu”.
Przyrzeczenie abstynencji i modlitwa za uzależnionych ma ogromny sens, bo daje im siłę zawołania do Boga ,,pomóż mi być trzeźwym”.
Polecam program telewizyjny OCALENI .
J. Załęska

Gdzie kapliczka tam Polska,
nasza Ojczyzna
A Ojczyzna, to rodzina rodzin. W naszej małej
stróżowskiej Ojczyźnie 25 czerwca rodziny modliły się podczas Mszy Świętej sprawowanej przez
naszego rodaka tegorocznego prymicjanta ks.
Kamila Bambrowicza obok kapliczki Matki Bożej
Tuchowskiej. Modliliśmy się jak co roku o błogosławieństwo Boże w rodzinach stróżowskich, w
pracy na roli, oraz o ustrzeżenie nas od klęsk żywiołowych. Polecaliśmy Bogu dusze naszych
przodków.
Była to szczególna uczta duchowa zgotowana nam
przez naszego ks. Kamila, który przez szereg lat
usługiwał do tych Mszy Świętych, a w tym roku
po raz pierwszy to On sprawował ofiarę Mszy
Świętej. Sprawował w pełnym słońcu, w ogromnym upale. Uczestnicy pochowali się w cieniu
płotu, drzew. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy. W ogrodzie u Asi uczestników było ponad
70, pomimo że termin Mszy Świętej nie był ogłoszony. Wszystkim uczestnikom tego modlitewnego spotkania niech błogosławi Matka Boża Tuchowska, a szczególnie niech ma w opiece drogę
kapłańską ks. Kamila. W imieniu wszystkich rodzin stróżowskich z całego serca dziękuję za serdeczność nam okazaną, za piękne tłumaczenie
poszczególnych części Mszy Świętej, za Słowo
Boże oparte na Ewangelii dnia. Po Mszy Świętej
odśpiewaliśmy Litanie do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. A potem w serdecznej atmosferze,
(co było jakże miłą niespodzianką) udzielał błogosławieństwa prymicyjnego każdemu z osobna
(ogromnie wzruszeni nasi seniorzy) W tym czasie
ministrant z sąsiedztwa rozdawał prymicyjne obrazki, a gospodarze tego miejsca częstowali słodkościami. Cieszymy się że sztafeta pokoleń modlących się w tej kapliczce i obok niej trwa, ci
najmniejsi to V pokolenie. Za wszystkie lata
wspólnej modlitwy: BOGU NIECH BĘDĄ
DZIĘKI !
Janina Załęska
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„SOS OJCOSTWA”
– XXV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich (SRK) Diecezji Rzeszowskiej.
Co roku pod koniec czerwca członkowie (SRK)
spotykają się na Walnym Zgromadzeniu. Tym
razem było to XXV Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze SRK. Odbyło się ono 29 czerwca b.
roku w Tyczynie. Uczestniczyli w nim wybrani
delegaci w liczbie 1 delegat na 5 członków Koła.
Zebranie rozpoczęło się koncelebrowaną
Mszą świętą w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie, sprawowaną przez Ks.
Proboszcza parafii ks. dr Mariana Czenczka oraz
ks. Mariana Raźnikiewicza – asystenta diecezjalnego SRK.
W wygłoszonej homilii Ks. Proboszcz nawiązał do czytania z tego dnia - uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła, a główny wątek to odpowiedź na pytanie: Gdzie jest nasze miejsce we
wspólnocie Kościoła?, Jakie jest miejsce SRK w
Kościele?, Dlaczego kochamy Kościół?
Kochać Kościół to kochać Chrystusa, gdyż Syn
Boży utożsamia się z Kościołem. Kościół stoi na
straży godności człowieka od narodzin do śmierci.
Kościół zawsze jest wierny – zawsze będzie bronił
godności ludzkiej. Jest wspólnotą, która stale się
odnawia i oczyszcza, jest naszą rodziną, jest
wspólnotą, która ma wielką moc, gromadzi się w
imię Boże.
Dalsza część zebrania odbyła się w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie. W sprawozdaniu merytorycznym za ubiegły rok prezes SRK Poseł Kazimierz Gołojuch przedstawił najważniejsze działania, które odbywały się przede wszystkim w Kołach.
Jest to formacja chrześcijańska, czyli
kształtowanie i doskonalenie się na drodze do
świętości zarówno członków wspólnot SRK, jak i
innych rodzin poprzez prowadzone modlitwy,
pielgrzymki, dni skupienia, katechezy, wykłady,
redagowanie artykułów i gazetek.
Formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży – na koloniach, na różnorodnych spotkaniach,
w świetlicach przyparafialnych, gdzie prowadzi
się elementy wychowania katolickiego poprzez
modlitwę, katechezę, a na koloniach podczas codziennej Mszy świętej.
Troska o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
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Działania charytatywne – kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, półkolonie,
paczki dla dzieci z okazji spotkań świątecznych,
czy ze św. Mikołajem. Działalność charytatywna
– to również pomoc w odbudowie kościołów na
Ukrainie i pomoc dla Rodaków za wschodnią granicą, oraz dla krajów misyjnych i misjonarzy pełniących w nich posługę.
Zebrani delegaci udzielili Zarządowi absolutorium za działalność finansową i merytoryczną.
Głosy w dyskusji wyrażały troskę o rodzinę i młode pokolenie. Zadawano sobie pytanie:
Jak ratować rodzinę? Słabość rodziny w dużym
stopniu wynika ze słabości odpowiedzialności
ojców w rodzinie, z braku wychowania do ojcostwa. Pani dr Wanda Półtawska sformułowała
hasło: „SOS OJCOSTWA”. Inicjatywa ta ma na
celu głównie przebudzenie mężczyzn, by dostrzegli swoją rolę w małżeństwie, rodzinie a także w
Kościele.
Tam gdzie brakuje ojca (nie tylko fizycznie),
gdzie brakuje ojca w wychowaniu, gdzie jest jedynie odpowiedzialność materialna, pojawia się
zagrożenie, a nawet niebezpieczeństwo. Zagrożone staje się macierzyństwo matki i los dziecka.
Nie ma przecież żadnego dziecka bez ojca, a
aborcja nie jest czynem kobiecym. Zagrożeniu
ulega życie i rodzina.
Potwierdzają to dane statystyczne: 90 %
bezdomnych czy dzieci uciekających z domu pochodzi z rodzin bez ojca, 85 % młodzieży trafiającej do więzień wychowało się bez ojca i td. Zdaniem dr Półtawskiej kryzys męskości jest następstwem nieodpowiedzialnego wychowania chłopców, braku przygotowania do powołania w małżeństwie i rodzinie. Walne Zgromadzenie wysunęło wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały „SOS
OJCOSTWA”, mającej na celu „mocniejsze”
propagowanie odpowiedzialności ojców w rodzinie, o upowszechnienie pracy duszpasterskiej
wzmacniającej mężczyzn w ich rolach, o podjęcie
działań formacyjno – modlitewnych na terenie
diecezji oraz parafii mających na celu ratowanie
rodziny poprzez ratowanie ojcostwa.
Wyrażamy wdzięczność Ks. Proboszczowi
parafii w Tyczynie, Ks. Marianowi Raźnikiewiczowi, Kołu Parafialnemu SRK w Tyczynie za
organizację spotkania i serdeczne przyjęcie.
Marta Przewor

POMAGAJ ROZSĄDNIE
Za oknami jeszcze lato. Pomimo, iż noce chłodniejsze i pięknie wieczorem grają świerszcze. Dorośli z urlopu wracają dzieci do szkoły się wybierają. Na wsiach praca w pełni, bo chociaż zbiory
zbóż już zakończone, to jeszcze tak wiele prac
przed zimą pozostało do wykonania. Większość z
nas wywodzi się ze wsi więc wiemy jak wygląda
praca przez cały rok. To ciężka praca. Nieraz w
pocie czoła bez urlopu i wytchnienia. Przecież
zwierzętom nie można powiedzieć, aby najadły
się na zapas ponieważ wybieramy się na odpoczynek. I tak od rana do wieczora, dzień po dniu w
pocie czoła, bez wytchnienia rolnik pracuje, aby
wyżywić rodzinę, nas „ludzi miastowych” i może
zgromadzić zapasy, bo nie wiadomo czy w następnym roku susza nie będzie jeszcze większa, a
przez nią mniejsze zbiory. Martwimy się często na
zapas, a tak naprawdę nie wiadomo co przyniesie
jutro. We wcześniejszych artykułach wspominałam o tym, że Bóg troszczy się o nas. Musimy mu
tylko zaufać. Teraz może będę mniej delikatna i
przytoczę inne słowa w odniesieniu do żniw i pełnych spichlerzy, które miały wystarczyć na długo.
A Bóg powiedział – głupcze nie ciesz się, bo jeszcze
tej
nocy
odejdziesz
(umrzesz).
Często zapominamy o tym, że nasze życie na ziemi nie jest wieczne i pędzimy, aby zgromadzić
w „spichlerzach” jak najwięcej. Pewno zastanawiacie się co za głupoty piszę. Przecież w mieście
nie ma spichlerzy, bo i po co. Wystarczą piwnice
na przetwory. To prawda, ale ja piszę w przenośni. Naszym spichlerzem często są konta bankowe
i gromadzone dobra. Owszem, zabezpieczenie jest
potrzebne jako gwarancja spokoju, bo może zdarzyć się choroba w rodzinie, czy wydatki na
kształcenie dzieci. Nie zapominajmy jednak o
tym, że nadmiar zajęć dodatkowych nie zawsze
jest korzystny dla dziecka, a studentowi również
nie musimy sponsorować wszystkich zachcianek.
Pozostaje jeszcze kwestia naszego złego gospodarowania zasobami, które posiadamy. Często
wydajemy za dużo – niepotrzebnie ciężko zarobione pieniądze. Wystarczy przyjrzeć się zakupom
przedświątecznym w ciągu całego roku. Najpierw
kupujemy, stojąc w dużych kolejkach ogromne
ilości towaru ( irytując się przy tym ) , a później
znaczną część tych zakupów wyrzucamy. Jeśli
jeszcze mieszkamy na wsi i posiadamy zwierzęta,
to niektóre artykuły spożywcze wykorzystamy
jako paszę. Natomiast w mieście wyrzucimy do
śmietnika i częściowo nakarmimy pasożyty.
Więc może mniej zabiegajmy o dobra materialne,

więcej się dzielmy z innymi i nie zapominajmy
o tym, aby w dodatkowych zajęciach naszych
dzieci uwzględnić umiejętne gospodarowanie zasobami, które posiadają i dzielenia się nimi z innymi w miarę naszych możliwości i potrzeb innych.
Pozostała jeszcze kwestia pomocy innym.
Pomagajmy, ale również umiejętnie. Ludzie czasami doceniają naszą pomoc, ale często jest tak, że
sprawdza się powiedzenie: „dasz komuś palec, to
łapie za rękę”. Pomagając, nie pozwólmy się wykorzystywać. I niekoniecznie zawsze pomagajmy
finansowo. Bo nawet jeśli komuś brakuje na podstawowe środki do życia, to można pokierować
taką osobę do ośrodków pomocy społecznej. Te
instytucje naprawdę pomagają. Chciałam jeszcze
wspomnieć o czymś bardzo ważnym. Jeśli jesteśmy osobami, które otrzymały pomoc, to postarajmy się to docenić i nie wymagajmy od innych
zbyt dużo. Wiem, to z własnego doświadczenia.
Pewnego razu poszłam na jeden z oddziałów szpitalnych złożyć życzenia świąteczne ( nieważne
jaki to był oddział i w jakiej miejscowości się
znajdował). Radość pracowników była bardzo
duża, ale zdziwienie nie mniejsze. Moje zdziwienie również było duże kiedy usłyszałam „takie
rzeczy się nie zdarzają. Tutaj ludzie najczęściej
przychodzą ze skargą, bardzo rzadko podziękować, a żeby ktoś przyszedł złożyć życzenia”. Później pytałam inne osoby w innych instytucjach i
potwierdziły to samo. To nie znaczy, że te instytucje są złe, tylko czy my potrafimy docenić dobra,
które otrzymujemy od innych, ciągle nam mało i
nieustannie narzekamy. Może pora to zmienić i
zacząć cieszyć się drobiazgami i tym co posiadamy, wówczas życie stanie się o wiele bardziej
proste i piękne.
Wiesława Mruk

ATRAKCYJNY
WYPOCZYNEK DZIECI
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło
przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach od 25
lat pomaga rodzinom potrzebującym wsparcia
m.in. organizując atrakcyjny wypoczynek wakacyjny dla dzieci. Jak co roku kolonia miała również na celu pracę wychowawczą i edukacyjną.
Uczestnicy kolonii byli z różnych gorlickich szkół
i klas. Było także siedmioro dzieci wraz z opiekunką z Doliny na Ukrainie. Okres ten bez telewizora i dostępu do internetu był okazją do wspól-
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nej rozmowy, wymiany doświadczeń i zawarcia
nowych przyjaźni – to czas integracji.
Wypoczynek połączony był (jak zawsze)
z rekolekcjami. Codzienna Msza Święta sprawowana przez Ks. Józefa Buczyńskiego połączona
z rozważaniami, wspólna modlitwa poranna
i wieczorny Apel Jasnogórski stanowiły ważną
część każdego dnia, bowiem pomagały wszystkim
w refleksji i realizacji dobrych postanowień.
Dzieci modliły się chętnie i spontanicznie oraz
uczestniczyły w nabożeństwach religijnych. Zasady dobrego zachowania, wzajemna współpraca,
pomoc i szacunek dla drugiego człowieka – to
wartości przekazywane i umacniane podczas kolonijnych zajęć. Od samego początku organizowania wypoczynku dla dzieci wdrażamy i pogłębiamy wychowanie religijne. W pracę wychowawczą trzeba też koniecznie „wkładać” serce.
Dzieci bywają zranione brakiem miłości, co najczęściej wiąże się z chorobą naszych czasów: brakiem dla nich czasu oraz różnymi innymi zagrożeniami rodziny.
Tegoroczna kolonia trwała od 7 – 17
sierpnia b.roku. Uczestniczyło w niej 46 dzieci.
Miejscem pobytu był Dom Kolonijny we Władysławowie Wypoczynek ten rozpoczęliśmy pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Polskiego Morza w Swarzewiu, gdzie poznaliśmy
historię sanktuarium, cudownej figurki i jej ukoronowania. Przewodnik podkreślił przywiązanie
do wiary i miłość do ojczyzny ludzi tego terenu,
którzy od 36 lat pokonują ponad 600 km w pieszej
pielgrzymce z Helu do Częstochowy.
Dużą atrakcją dla dzieci była wycieczka do
Słowińskiego Parku Narodowego i ruchome wydmy w Łebie. Ze szczytu Łąckiej Góry roztacza
się niesamowity widok, który sprawia, że możemy
się poczuć jak na prawdziwej pustyni. Wydmy Łeba i znajdujące się na jej obszarze
ruchome piaski tworzą przepiękny pustynny krajobraz, unikatowy w Europie,
zwany często polską Saharą. Również
zwiedzanie „Wyrzutni” było dużą atrakcją
(zwłaszcza dla chłopców). Wycieczki
były doskonałą okazją do poznawania
ciekawych zakątków i bogatej historii
naszej Ojczyzny. Poznając różne obszary
naszego kraju dzieci poszerzyły i utrwaliły wiedzę historyczną oraz zdobyły wiele
wiadomości i umiejętności z dziedzictwa
kulturowego. Doskonałą okazją do poznania historii i kultury regionu była wizyta w wilii gen. Józefa Hallera, popularnie nazwanej "Hallerówką".
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Wiele emocji dostarczyła wizyta w Ocean
Parku we Władysławowie. Można tam „suchą
nogą” spacerować tuż obok rekinów, orek czy
wielorybów. W Ocean Parku była okazja spotkać
się ze zwierzętami morskimi, wykonanymi w skali
1:1, w tym największym na świecie 34 metrowym
płetwalem błękitnym i również dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy o ich podwodnym życiu.
20 hektarów pełnych atrakcji; wodospad, żywe
rekiny i ryby tropikalne, wioska rybacka, ryby
rzeźbione z drewna, maxi klocki i wiele innych.
W czasie pobytu nie zabrakło wesołej zabawy. Radosnym wydarzeniem były wspólne
śpiewy, tańce integracyjne, konkursy i pogodne
wieczory. Największym powodzeniem cieszyły
się kąpiele w morskich falach pod bacznym okiem
ratowników i pobyt w Aquaparku w Redzie. Kolonię zakończyła Msza święta dziękczynna w
Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.
Zorganizowanie wypoczynku we Władysławowie możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji
w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz pracy całego personelu kolonii w ramach wolontariatu.
Koordynator projektu i lekarz – Marta
Przewor, kierownik kolonii – pani Izabela Krupa,
wychowawcy: Maria Urban, Małgorzata Serwońska, Ks. Józef Buczyński, Natalia Ohonovska.
Dobra organizacja wypoczynku to zasługa pani
kierownik. Serdeczna atmosfera panująca na kolonii - to efekt wielkiego zaangażowania i serca
okazywanego dzieciom przez wszystkich opiekunów. Największą radością były efekty naszej pracy widoczne w tym, że dzieci z wielkim zaangażowaniem i posłuszeństwem korzystały z całego
programu.
Marta Przewor

Pielgrzymowaliśmy po Ziemi Lubelskiej –
dzień drugi
Po noclegu w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Firlej (znajdującym się w miejscowości o
tej samej nazwie , wśród sosnowych lasów, w
dolinie dawnego biegu Wieprza ) wyruszyliśmy
do odległego o niecałe 15 km Lubartowa. W niedzielny poranek uczestniczyliśmy w Mszy Świętej
w Sanktuarium św. Anny . Dziewięć lat temu nawiedziliśmy już to sanktuarium i w numerze
12/2010 naszej gazetki ukazała się notatka o tym
miejscu. Przypomnijmy krótko historię parafii. Za
datę jej powstania przyjmuje się rok 1549, kiedy
to właściciel Lubartowa Piotr Firlej ufundował
pierwszy kościół pod wezwaniem św. Apostołów
Piotra i Pawła. Kolejne drewniane kościoły posadowione w miejscu dzisiejszej bazyliki ulegały
zniszczeniu podczas pożarów. Na początku XVIII
wieku książę Paweł Karol Sanguszko wybudował
istniejącą do dziś świątynię p.w. św. Anny. Jest to
piękna budowla barokowa. W głównym ołtarzu
znajduje się obraz św. Anny Samotrzeciej ( przedstawiona jest Ona z Córką – Maryją i Wnukiem –
Jezusem, na głowach wszystkich trzech postaci
widnieją złote korony nałożone przez ks. Arcybiskupa J. Życińskiego w 2003r.). Umieszczone na
ścianach wota upamiętniają łaski otrzymane za
wstawiennictwem św. Anny. Polichromię namalowaną przez włoskiego artystę Mejera uzupełnili
w latach dziewięćdziesiątych XX w. konserwatorzy krakowscy. W prawej nawie kościoła znajduje
się sarkofag z sercami księcia Pawła Karola Sanguszki i jego żony Barbary Dunin - Sanguszkowej. Od 26 lipca 2008 roku kościół nosi tytuł
Bazyliki Mniejszej.
Po Mszy Świętej mieliśmy możliwość
zwiedzenia muzeum parafialnego. Spośród zabytków muzealnych warto wymienić : ornat ofiarowany kościołowi przez księcia P. Sanguszkę w
dniu konsekracji świątyni, monstrancje z początków XVIII wieku, kielichy, relikwiarze a wśród
nich Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego. Wystawione są też feretrony – cztery z nich z czasów
fundatora kościoła ( około 1740 r.) Ponadto znajdziemy tam zabytkowe obrazy i księgozbiór m.in.
dokumentację kościelną od 1650 roku.
Kolejnym miejscem na trasie drugiego
dnia pielgrzymki była położona około 9 km od
Lubartowa wieś Kozłówka. Zwiedzaliśmy tam
zespół pałacowo- parkowy rodziny Zamoyskich.
W godzinach popołudniowych dotarliśmy
do Chełma, gdzie nawiedziliśmy sanktuarium ma-

ryjne na „Górce”. Początkowo w miejscu obecnej
świątyni była cerkiew prawosławna ufundowana
przez króla Rusi Daniela Romanowicza. Po podpisaniu przez biskupa prawosławnego w 1596
roku aktu unii brzeskiej diecezja przeszła na katolicyzm obrządku wschodniego, a świątynia została
katedrą unicką. Budynek przechodził kolejne
remonty m.in. po zniszczeniach przez pożary,
ostatecznie jednak został rozebrany w 1735 roku i
wtedy rozpoczęto budowę nowej, większej świątyni katedralnej. Została ona wybudowana w stylu
zachodnioeuropejskiego baroku podobnym do
kościołów rzymskokatolickich. Niestety, w 1802
roku budynek spłonął. Odbudowano go w latach
1827 – 1839 a fundusze pochodziły ze skarbu
Królestwa Polskiego. Po kasacie unii w 1875r.
zamieniono świątynię na sobór prawosławny i
przebudowano w stylu bizantyjsko – rosyjskim.
Wówczas powstał m. in. istniejący do dziś czterokolumnowy portyk przed wejściem głównym. W
czasie I wojny światowej, gdy do Chełma weszły
wojska austriackie, w budynku zorganizowano
skład broni i amunicji. W 1919 roku obiekt przejął
kościół rzymskokatolicki. Przez pewien czas był
to kościół zakonu jezuitów, a od 1935 r. stał się
kościołem parafialnym księży diecezjalnych. W
czasie II wojny światowej władze okupacyjne
przekazały obiekt prawosławnym Ukraińcom a w
1944r. ponownie odzyskali go katolicy. W 1988
roku św. Jan Paweł II – papież nadał kościołowi
tytuł Bazyliki Mniejszej. W bazylice p.w. Narodzenia NMP znajduje się łaskami słynący obraz
Matki Bożej Chełmskiej. Oryginał tej bizantyjskiej ikony był namalowany na cyprysowej desce.
Według legendy miał być w 988 roku przywieziony z Bizancjum do Kijowa, a książę Włodzimierz
I miał go przenieść w 1001r. do cerkwi na górze
chełmskiej. Z kolei zapisy w kronikach mówią, że
ikonę przywiozła do Chełma siostra księcia Daniela Romanowicza – Teodora. Pewnym jest, że w
XIII wieku obraz był już w Chełmie. Pisze o nim
kronikarz Jan Długosz , że w 1262 r. Lew, syn
Daniela wieś swoją Pokrowę dla cerkwi i Obrazu
Panny Najświętszej darował. Długosz podaje też,
że obraz namalowany został na cyprysowym
drzewie. Po wprowadzeniu w XVI w. obrządku
grekokatolickiego znalazł się pod opieką unitów.
Otoczony był wielką czcią przez wiernych nie
tylko z Chełma i z Chełmszczyzny. Kazimierz
Czernicki w książce „Chełm przeszłość i pamiątki” napisał, że Bogurodzica znana była także na
Podlasiu i Wołyniu. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że w 1646 r. zakonnik chełmskiego
klasztoru św. Bazylego Wielkiego - Jakub Susza,
późniejszy biskup chełmski, wydał książeczkę z
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opisem 100 najważniejszych cudów, które dokonywały się w wyniku próśb kierowanych do Maryi. Zachowane jest też dzieło tegoż autora opisujące prawie 700 cudów i łask. W 1646 r. komisja
pod przewodnictwem Pawła Owłuczyńskiego,
biskupa samborskiego i koadiutora w Przemyślu
uznała obraz Matki Boskiej Chełmskiej za cudowny. W 1651 roku król Jan Kazimierz sprowadził obraz do Warszawy, a potem zabierał na wyprawy wojenne. Towarzyszył on królowi na przykład w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r. W
kościele znajduje się srebrne antepedium przedstawiające hołd składany Matce Bożej po wspomnianej bitwie. Antepedium jest wotum Bazylianów za zwycięstwo nad Kozakami.
Koronacja obrazu miała miejsce w 1765 roku. Po
kasacie unii ikona trafiła w ręce prawosławnych.
W 1915 roku duchowni prawosławni ewakuując
się na wschód wraz z cofającym się frontem I
wojny światowej wywieźli obraz Matki Bożej w
głąb Rosji. Kiedy w 1919 roku otwarto na Górce
kościół katolicki, w ołtarzu umieszczono kopię
obrazu znalezioną na strychu. W 1938 roku wymieniono ją na replikę sporządzoną przez chełmskiego malarza Władysława Ukleję. Obraz ten
ukoronował w 1946 roku biskup Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. A co z oryginalną
ikoną? W 2000 roku prof. Andrzej Wawryniuk
przywiózł do Chełma informację, że zaginiony
oryginał obrazu znajduje się niedaleko za naszą
wschodnią granicą, w Muzeum Ikony Wołyńskiej
w Łucku.
Z unickiego wyposażenia katedry pozostały dwa cenne obrazy z końca XVIII wieku –
„Ukrzyżowanie Chrystusa” i „Święty Onufry”
oraz dwie barokowe figury – św. Wojciecha i św.
Stanisława. Na uwagę zasługują również chełmskie krypty , które są udostępnione do zwiedzania.
Są tam pochowani m. in. biskupi uniccy. Na
dzwonnicy jest taras widokowy, z którego można
podziwiać panoramę miasta i okolic. Na terenie
sanktuarium jest też plenerowa Droga Krzyżowa i
dróżki różańcowe tzw. Rosarium. Jednym z najstarszych zabytków ( pochodzącym z 1620 r.) na
Górze Chełmskiej jest Brama Uściługska . Jest to
część dawnych obwarowań miejskich. Brama łączy zabudowania gospodarcze będące dawniej
częścią klasztoru bazylianów.
Warto przyjechać do Chełma na dłużej, by
zwiedzić dokładniej interesujące miejsca i obiekty, a przede wszystkim pomodlić się w miejscu, w
którym Matka Boża jest czczona od tak wielu
stuleci .
Dziękujemy organizatorom za trud włożony w opracowanie bardzo ciekawej trasy wy-
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jazdu i precyzyjne rozplanowanie i prowadzenie
pielgrzymki.
Barbara Osika

Pielgrzymka Parafialna do Włoch
W dniach 29 czerwca do 8 lipca br. odbyła się
pielgrzymka parafialna do Włoch. Wyruszyliśmy
z gorlickiego rynku pod przewodnictwem naszego
proboszcza, ks. Stanisława Ruszela, ks. proboszcza z Glinika, ks. Marka Urbana i ks. Ireneusza
Folcika z Rzeszowa o 3-ej w nocy. Pierwszym
naszym celem było wzgórze Kahlenberg w
Wiedniu, gdzie parę minut po 12-ej została odprawiona pierwsza Msza Święta. Potem spotkanie
z polskim księdzem opiekującum się świątynią,
przejazd przez Wiedeń i dalsza podróż na pierwszy nocleg w sąsiedztwie Tarvisio, już we Włoszech.
Drugi dzień to nawiedzanie Padwy. Msza Św.w
kaplicy przy bazylice Św. Antoniego, zwiedzanie
bazyliki, następnie przejazd do Ferrary. Ferrarę
zwiedzaliśmy z przewodniczką: katedrę (z zewnątrz), zamek Estenzów i kościół Santa Maria
del Vado – miejsce Cudu Eucharystycznego w
roku 1171.
Dzień trzeci to Asyż. Rano Msza Św w bazylice
MB Anielskiej z kaplicą Porcjunkula, wyjazd do
samego Asyżu i zwiedzanie miasta oraz bazylik
Św. Klary i Św. Franciszka. Po niezbyt długiej
dalszej podróży nawiedzenie Cascii z sanktuarium
Św Rity i dalsza jazda w okolice Rzymu.
Dnia czwartego – 2 lipca pobudka była wczesna.
Trzeba było dojechać na czas do Watykanu. O
7.30 mieliśmy tam Mszę Świętą w samej Bazylice
Św Piotra, w kaplicy Św. Józefa. Był czas na
zwiedzanie z przewodniczką oraz indywidualne.
Po południu czekał nas spacer po Rzymie: Plac
Navona z Fontanną Trzech Rzek i kościołem Św
Agnieszki w Agonii, Panteon, kościół Santa Maria
Sopra Minerva (niestety zamknięty) i obowiązkowy punkt każdego turysty – Fontanna di Trevi. Na
koniec dnia czekały nas jeszcze Święte Schody i
bazylika Św Jana na Lateranie. Święte Schody
w tych dniach były bez drewnianej okładziny, a
więc szczególne doświadczenie wchodzenia na
klęczkach bezpośrednio po schodach, po których
stąpał Zbawiciel stało się naszym udziałem.

Dzień piąty rozpoczęliśmy u MB Śnieżnej. Kolejna przewodniczka oprowadziła nas po bazylice
Santa Maria Maggiore, po czym pokazała pobliski kościół Św Alfonsa Liguori – sanktuarium
MB Nieustającej Pomocy, prowadzony przez
OjcówRedemptorystów. To z tej świątyni rozszedł
się na cały świat kult Maryi czczonej w tym obrazie. Spacerem doszliśmy do Forum Romanum,
Koloseum, Pomnika Narodów i Kapitol, a po czasie wolnym nawiedziliśmy bazylikę Św Piotra w
Okowach z monumentalną rzeźbą Mojżesza,
dziełem Michała Anioła. Na godz. 17-tą przemieściliśmy się do bazyliki Św. Pawła za Murami
na Mszę Św. w kaplicy Św. Benedykta. Tak zakończyło się nasze zwiedzanie Rzymu.
Kolejny dzień, to podróż dalej na południe – do
Neapolu. Tam, w niewielkim kościółku p. w. Św.
Józefa i MB z Lourdes, przy uliczce Salvatore
Tommasi czekał na nas grób Sługi Bożego ks.
Dolindo Ruotolo. Była chwila na modlitwę i zapukanie do grobu autora wezwania "Jezu, Ty się
tym zajmij". Dalsza droga prowadziła nas do
Pompejów, wzdłóż Zatoki Neapolitańskiej, u podnórza spokojnego na szczęście Wezuwiusza. Tam
nawiedziliśmy Sanktuarium MB Pompejańskiej
i obejrzeliśmy pozostałości antycznych Pompejów. Na kolejne 2 noclegi udaliśmy się do San
Giovanni Rotondo.
Dzień siódmy, piątek był "spokojniejszy". Rano
Msza Św. w podziemiu kościoła MB Łaskawej,
zwiedzanie, odprawienie Drogi Krzyżowej na
zboczu wzgórza Castellano. (pomysłodawcą Drogi Krzyżowej był sam Św. O. Pio, którego figura
stoi na jej początku) i nawiedzenie nowoczesnego
kościoła, w którego podziemiach spoczywa Święty. Wczesnym popołudniem udaliśmy się autokarem na drugą stronę Półwyspu Gargano, do Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte San
Angelo. Tym razem, po powrocie był czas na
dłuższy odpoczynek i ewentualne skorzystanie z
hotelowego basenu.
Sobota była dniem nawiedzenia trzech ważnych
sanktuariów. Najpierw Lanziano – miejsce
pierwszego zanotowanego Cudu Eucharystucznego (rok 700), gdzie mieliśmy Mszę Świętą. Potem
Manopello, kryjące niezwykłą relikwię – całun z
wizerunkiem twarzy zmartwychwstałego Chrystusa, i na końcu Loreto z sanktuarium MB Loretańskiej, (mieszczącym w swym wnętrzu Nazaretański Św. Domek) i cmentarzem wojennym żołnierzy polskich. Był czas na chwilę modlitwy w bazylice i Litanię Loretańską na cmentarzu.

Niedziela 7 lipca rozpoczęła się Mszą Św. Na
terenie bazyliki w Loreto a po śniadaniu ruszyliśmy w drogę do Wenecji. Pogoda dopisała – i
pomimo zbierających się nad miastem ciemnych
chmur, zdołaliśmy przepłynąć stateczkiem i pospacerować po Wenecji, podziwiając Mosty Rialto
i Westchnień, Plac Św. Marka, Pałac Dożów, i
nawiedzić bazylikę Św. Marka. Ulewa zaczęła
się dopiero gdy opuściliśmy Wenecję i udaliśmy
się w niedługą drogę do hotelu.
Ostatni dzień naszej podróży, 8 lipca i większość
kolejnej nocy, były poświęcone podróży do Polski. Jednakże czekała nas jeszcze jedna atrakcja.
W Alpach włoskich, koło Tarvisio, miejsca pierwszego noclegu nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Patronki Europy na Monte Lussari.
Aby do niego się dostać, należało wyjechać na
szczyt kolejką gondolową (1789 m. n. p. m.). W
maleńkim kościółku, w samo południe odprawiona została międzynarodowa Msza Św. koncelebrowana, w językach: słoweńskim, niemieckim,
polskim i po łacinie. Potem wspięliśmy się na
pobliski szczyt (5 minut marszu), na którym znajduje się krzyż. Był czas na podziwianie niesamowitej panoramy Alp Julijskich i pamiątkowe zdjęcia. Niestety był to już ostatni punkt programu. Po
długiej podróży, około 3-ech godz. nad ranem 9
lipca dotarliśmy do punktu wyjścia, czyli na gorlicki rynek. W naszych sercach pozostanie pamięć
wielu wspaniałych miejsc i przeżyć, oraz
wdzięczność dla naszych Kapłanów za duchową
opiekę.

Niektóre miejsca były opisane dokładnie: Rzym:
bazylika Św. Piotra 4 /2013, bazylika Św. Pawła
za Murami 6 /2014, Lateran 12 /2015, bazylika
Św. Franciszka w Asyżu 5 /2013, Cascia 6 /2013,
Loreto 2 /2016, Monte San Angelo 9 /2012, San
Giovanni Rotondo 9 /2015. Inne zostaną opisane
w przyszłości.
EA
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Janów Lubelski – Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej Różańcowej
Powstanie kościoła w Janowie Lubelskim
wiąże się z objawieniami Matki Bożej, które miały tu miejsce w latach 1639, 1645 i 1646. Już 2
lata później stała w miejscu objawień kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP. Wojewoda sandomierski Jan Sobiepan Zamoyski umieścił w niej
obraz Matki Bożej Łaskawej Różańcowej, który
wkrótce zasłynął cudami. W latach 1659 - 1660
wojewoda ufundował nowy kościół i drewniany
klasztor dla Dominikanów. Początkowo kościół
należał do parafii w Białej. Kościół p. w. św. Jana
Chrzciciela wzniesiony został w latach 1694 –
1720. Po kasacie klasztoru Dominikanów w 1864
r. parafia została przeniesiona z Białej do Janowa.
Kościół był remontowany w wieku XVIII, przebudowany na początku XX wieku i restaurowany
w latach sześćdziesiątych i pod koniec ubiegłego
stulecia. W czasie II wojny światowej Janów Lubelski został doszczętnie spalony. Ocalał jedynie
kościół Św. Jana Chrzciciela i budynki klasztorne.
Za cud można uznać, że pocisk który spadł tuż
pod obraz Matki Bożej nie wybuchł. Dzięki temu
obecnie możemy podziwiać cudowny obraz w
Sanktuarium.
Główne wejście do kościoła prowadzi przez
XVIII-wieczną dzwonnicę na planie kwadratu,
wbudowaną w murowane ogrodzenie, otaczające
zespół kościoła. Na dzwonnicy znajduje się zegar
słoneczny z datą 1882 r. Sam kościół zaś, to murowana, barokowa budowla typu bazylikowego.
W fasadzie znajdują się dwie symetryczne wieżyczki i barokowy szczyt z obrazem Matki Bożej
między nimi, oraz sygnaturka na dachu. Do fasady
dostawiona jest kruchta przykryta dachem kopułowym z latarnią. Mroczny przedsionek, oddzielony neorokokową kratą z 1900 r., kontrastuje z
przepychem jasno oświetlonego, kipiącego bogactwem wnętrza świątyni.
Jest to wnętrze trójnawowe ze sklepieniem krzyżowym. Kunsztowne rozety zdobią
łuk tęczowy, na którym widnieje barwne malowidło przedstawiające scenę ukrzyżowania z Chrystusem na krzyżu, Matkę Bożą ze św. Janem i
Marią Magdaleną. W prezbiterium mieści się polichromowany, drewniany ołtarz z obrazem w
zwieńczeniu, przedstawiającym objawienie Maryjne. W najwyższym punkcie ołtarza umieszczony jest monogram Maryjny z rozchodzącymi się
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wiązkami promieni oraz dwóch adorujących aniołów. Najważniejszym elementem ołtarza jest
umieszczony we wnęce, wspomniany już wyżej
obraz MB Łaskawej, Różańcowej. Jest to obraz w
stylu Salus Populi Romani, wykonany prawdopodobnie w warsztacie Dominikanów w Krakowie w
XVII wieku. Głowy Maryi i Jezusa zdobią cesarskie korony z 12 złotymi gwiazdami wokół. Korale, które niegdyś zdobiły szyję Maryi, umieszczone są na bocznych powierzchniach wnęki obrazu.
Zasłonę stanowi wizerunek Św. Piotra i Pawła
przekazujących księgę Św. Dominikowi. Przy
wnęce ustawione są dwie rzeźby Świętych: Dominika trzymającego różaniec i Tomasza z Akwinu z
księgą. Przy kolumnach ołtarza znajdują się figury
Świętych – Wincentego Ferreriusza i Jacka, który
podtrzymuje monstrancję. Z prawej, przy ołtarzu,
umieszczono tron papieski z dwoma fotelami,
który był wykonany przez miejscowego mistrza
stolarskiego specjalnie dla Ojca Świętego podczas
Jego pobytu w Sandomierzu w roku 1999. Kościół
posiada również 10 drewnianych, rokokowych
ołtarzy z XVIII wieku, zdobionych rzeźbami i
płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia
Świętej Rodziny oraz świętych i męczenników
Kościoła. Na uwagę zasługuje też: rokokowa ambona, otoczona rzeźbami Świętych: Andrzeja,
Tomasza i Jana, kropielnica z drugiej połowy
XVIII w. wykonana z marmuru chęcińskiego,
polichromowane, drewniane lub kamienne rzeźby
z XIX w. przedstawiające Chrystusa umęczonego,
Świętych: Katarzynę Aleksandryjską, Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelistę, oraz renesansowy
prospekt organowy. Na terenie kościelnym znajduje się kaplica Zjawienia NMP z II połowy
XVIII w. w której umieszczono ołtarz, a później
rzeźbę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej z Dzieciątkiem. W jej podziemiu bije
źródło.
Do kościoła przylega muzeum parafialne z ekspozycją historycznych szat, ksiąg i
naczyń liturgicznych.
Odpusty w sanktuarium: 24.06 – Św. Jana Chrzciciela, 29.06 – Św. Piotra i Pawła oraz 8.09. - Narodzenia NMP. 8 września 1985 r. kard. F. Macharski dokonał aktu koronacji obrazu MB Łaskawej Różańcowej. 24 czerwca 2015 r. bp K.
Nitkiewicz nadał kościołowi tytuł kolegiaty i erygował przy nim Kapitułę Kolegiacką p. w. MB
Różańcowej.
EA

108 Błogosławionych Męczenników II
wojny światowej c.d.

Błogosławiony Stanisław Kostka Starowiejski
W niniejszym numerze gazetki przedstawiamy postać bł. Stanisława Starowiejskiego –
osoby świeckiej o wielkiej duchowości, oddanej
apostołowaniu zarówno w czasie pokoju jak i w
trudnych warunkach obozu koncentracyjnego.
Urodził się 11 maja 1895 roku w parafii
Ustrobna koło Krosna. Niedługo po urodzeniu
zamieszkał wraz z rodziną w Bratkówce w parafii
Odrzykoń ( obecnie diecezja rzeszowska). Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego rodzice Stanisław i Amelia z Łubieńskich byli działaczami katolickimi w Galicji. Na duchowo – intelektualną
sylwetkę błogosławionego na pewno duży wpływ
miało wychowanie w rodzinie ale także jezuickie
gimnazjum w Chyrowie, do którego uczęszczał.
W 1914 roku Stanisław zapisał się na Wydział
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak z
powodu wojny studiów nie ukończył. Od 1917
roku służył w polskich formacjach wojskowych,
brał również udział w wojnie polsko- bolszewickiej. Za zasługi otrzymał z rąk gen. Władysława
Sikorskiego Order Virtuti Militari V klasy i Krzyż
Walecznych.
W 1921 roku ożenił się z Marią Szeptycką
– prawnuczką Aleksandra Fredry, a związek błogosławił ks. prałat Franciszek Starowiejski – jego
ojciec chrzestny. Po ślubie zamieszkał wraz z żoną w Łaszczowie na Zamojszczyźnie. Był administratorem majątku swego teścia. Rodzina doczekała się sześciorga dzieci, które z domu rodzinnego
wyniosły bardzo dobre wychowanie. Codzienne
uczestnictwo w Mszy Świętej i zaangażowane
życie religijne rodziców były dla nich pięknym
przykładem wiary i poświęcenia dla bliźnich. Poza zarządzaniem majątkiem Stanisław podejmował działalność społeczną i charytatywną wśród
najuboższych. Założył darmową kuchnię oraz
ochronkę dla dzieci, wspomagał materialnie biednych. Pomagał też ludności żydowskiej i ukraińskiej. Był jednym z inspiratorów założenia Sodalicji Mariańskiej Panów Ziemi Tomaszowsko –
Zamojskiej oraz Koła Porad Sąsiedzkich. Czynnie
działał też w Akcji Katolickiej. Zorganizował w

Łaszczowie ośrodek szkoleniowo – rekolekcyjny.
W 1935 roku został wybrany prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie. Papież Pius XI uhonorował go za zasługi tytułem
Szambelana Papieskiego.
Po wybuchu II wojny światowej i po
wkroczeniu armii sowieckiej na Zamojszczyznę
Stanisław Starowiejski został aresztowany. Udało
mu się jednak uciec z niewoli sowieckiej i wrócić
do domu, gdzie nadal rozwijał działalność dobroczynną. W czerwcu 1940 roku aresztowali go
hitlerowcy. Był więziony w Rotundzie Zamojskiej
a następnie na Zamku Lubelskim. Stamtąd został
przewieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a potem do Dachau. W warunkach
obozowych również starał się być dobrym świeckim apostołem. Przytoczmy słowa współwięźnia
ks. Dominika Maja: „Pan Stanisław Starowiejski
swoją niezwykłą pogodą ducha i męstwem umacniał innych. Był apostołem i w obozie. Iluż ludziom ułatwił spowiedź świętą (…) i był nie tylko
ośrodkiem pomocy duchowej, ale też organizował
pomoc materialną, wielkodusznie dzieląc się z
bardziej potrzebującymi, nie bacząc, że go ktoś
wykorzystuje”. Ciężkie warunki obozowe, choroby i maltretowanie stały się przyczyną tego, że
trafił w Wielkim Tygodniu 1941r. do obozowego
szpitala, gdzie odszedł do Pana w niedzielę Zmartwychwstania 13 kwietnia 1941 roku.
Papież św. Jan Paweł II beatyfikował go
13 czerwca 1999 roku w gronie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Bł. Stanisław Starowiejski jest patronem Akcji Katolickiej.
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś
błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na
potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem
doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z
odpowiedzialnością za Kościół; spraw, abyśmy za
jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne,
aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami
nieustającego szczęścia w niebie. Który żyjesz i
królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Na
podst.
informacji
ze
stron
:
http://ak.org.pl/2012/modlitwy/, https://prawy.pl,
http://www.diecezja.rzeszow.pl,
http://laszczow.zamojskolubaczowska.pl
oprac. B. Osika
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KOCHAM CIĘ ŻYCIE
NAD ŻYCIE

O Sztafecie Różańcowej
z Niepokalanowa

Śpiewa pewna piosenkarka:
„Kocham cię życie nad życie”.
Śmierć oraz życie to parka
stojąca na samym szczycie.
Kto życie szanuje swoje,
ten śmierci dziecku nie zada,
za to będzie toczył boje,
śmierć w jego oczach to zdrada.
Lewica w swoim programie
zawsze aborcję popiera,
mami, że kocha, lecz kłamie,
bo życie dziecku zabiera.
Słyszę z ust ludzi wierzących,
że jest to prywatna sprawa,
to pchanie w głębinę tonących,
w kotka i myszkę zabawa.
Podwójna moralność ludzi
jest dosyć częstym zjawiskiem,
czas Boga w sercu obudzić
i przestać być chytrym liskiem.
Czas walkę podjąć o życie,
żeby nie tylko w piosence
było kochane nad życie,
ale znaczyło coś więcej.
Niech różne więc feministki
dla których fraszką jest życie,
przestaną bronić tej „czystki”,
bo zbrodnią dziecka zabicie!
Ryszard Boczoń

Jesteśmy
świadkami narastającej fali
wszechstronnie atakującego nas zła (ideologia
gender, LGBT, profanacja świętości, napady na
księży itp.). W tej sytuacji oo. Franciszkanie z
Niepokalanowa zachęcają nas do wspólnej modlitwy – nie tylko prośby o uwolnienie z niewoli
wielorakiego zepsucia nas, naszych rodzin i Ojczyzny, ale ma to być również podziękowanie
Bogu i Maryi Królowej Polski, za odzyskaną niepodległość i uchronienie nas od nawały sowieckiej
w 1920 r. (niedługo 100. Rocznica).
Podobnie jak wtedy, tak i dzisiaj, Polacy
powinni ugiąć kolana i błagać o cud. Mocno wierzymy, że jak Maryja pomogła w Cudzie nad Wisłą, tak pomoże nam i teraz. Sztafeta Różańcowa
to forma pospolitego ruszenia. Działa na zasadzie,
że jeden kończy, drugi zaczyna. Każdy uczestnik
modli się w ciągu wybranej godziny w tygodniu.
Można modlić się w domu, na spacerze, w drodze
do pracy, w kościele, w kolejce do lekarza, odmawiając dowolne części. Ważne jest to, aby ta
godzina została wypełniona modlitwą różańcową.
Osoby, które mają nieregularny czas pracy, czy
dużo obowiązków, mogą modlić się w dogodnym
dla siebie czasie, jako tzw. wolny strzelec , dzieląc
tę godzinę na mniejsze odcinki.
Zgłoszenia. Do Sztafety może dołączyć
każdy – już przyłączyła się Polonia. Nasza modlitwa ma zasięg ogólnoświatowy. Nie trzeba być
Polakiem. Maryja jest Matką wszystkich ludzi,
wszystkich zaprasza. Zgłoszenie udziału z podaniem dnia i godziny modlitwy według czasu polskiego lub przystąpienia do niej jako „wolny
strzelec” należy przesłać na adres: poczta @ niepokalanow.pl lub dzwoniąc na furtę klasztoru, tel.
46 864 22 22. Sztafeta trwa do 15 sierpnia 2020 r.
Za modlących się odprawiana jest codziennie
Msza św. Więcej szczegółów – zob. „Nasz
Dziennik”, 13-14 lipca 2019 r.
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