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Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę
różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał,
by się stała moją codzienną potrzebą.
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MARYJA – KRÓLOWA RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO
Na znak władzy królowie są przedstawiani z berłem w ręce. Berłem Najświętszej Maryi Panny
Królowej Różańca Świętego jest różaniec.
Poszczególne tajemnice różańcowe zapraszają nas
do tego, by razem z Maryją przeżywać historię
Zbawienia. Kontemplując tajemnice z życia
Maryi i Jezusa jesteśmy zaproszeni, by przyjąć
te sytuacje w swoim życiu. Uczymy się kochać
Boga i ludzi, uczymy się dobrego, świętego życia – życia szczęśliwego.
„Jestem Królową Różańca. Różaniec jest moim
królestwem, moim dziedzictwem” (Objawienia
Matki Bożej do Barbary Kloss).
Już w 1475 roku na synodzie w Kolonii,
Matce Bożej przyznano tytuł Królowej Różańca
Świętego – wskazujący na królowanie Najświętszej Maryi Panny we wszystkich tajemnicach życia człowieka (streszczonych w różańcu).
W roku 1675 Kongregacja do spraw Rytów zezwoliła na używanie tytułu Królowej Różanca Świętego w Litanii Loretańskiej. Natomiast
w 1883 roku papież Leon XIII polecił, aby w tej
litanii była to forma: „Królowo Różańca Świętego
– módl się za nami”. W XX wieku Matka Boża
potwierdziła ten tytuł w kilku objawieniach np.:
”Jestem Królową Różańca Świętego” (do ks. Stefana Gobbiego); a w (Kerizinen Francja 1938 roku): „Ponieważ dzisiaj na świecie istnieje także
dążenie do dobra, duch zła wziął się do dzieła.
Usiłuje on wpłynąć na dobro i skierować je w
złym kierunku. Wobec tego niebezpieczeństwa
jestem i pozostanę Królową Świętego Różańca”.
„Ja jestem Różańcową Królową…Mam takie
skromne prośby i wymagania, a nie są one spełnione”…(do Barbary Kloss).
Wprawdzie na temat uznania lub odrzucenia tych
objawień Kościół jak dotąd się nie wypowiedział,
ale historia zna takie przypadki, gdzie przez długie
lata trzeba było czekać na akceptację, choćby wobec objawień siostry Faustyny.
Początek XX stulecia został naznaczony
powstaniem bazyliki Królowej Różańca Świetego
w Lourdes. Odtąd, w całym świecie zaczęły się
pojawiać sanktuaria pod tym wezwaniem, tak, że
dzisiaj jest ich kilkadziesiąt. Do najbardziej znanych, oprócz Sanktuarium Lourdzkiego, trzeba
zaliczyć: Sanktuaria w Fatimie i w Pompejach.
Ale i na drugiej półkuli znane są Sanktuaria Królowej Różańca Świętego: na przylądku św. Mag-
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daleny w Kanadzie, w Andoccollo w Chile i w
Manili na Filipinach.
Na szczególną uwagę zasługuje sanktuarium we włoskich Pompejach, które powstało z
inicjatywy wcześniejszego wyznawcy kultu szatana, później – wielkiego Apostoła Różańca Świętego – błogosławionego Bartolomea Longo.
Świątynia ta, jako miejsce słynące ze szczególnych łask, szybko uzyskała status bazyliki, która
już w 1894 roku została uznana za najważniejsze
sanktuarium różańcowe na świecie, a jej kustoszem jest każdy kolejny papież.
Tę światową stolicę Królowej Różańca Świetego,
nieustannie nawiedzają miliony pielgrzymów z
całego świata. Ale najliczniej przybywają na najważniejsze tutaj Święto Królowej Różańca Świętego, przypadające na dzień 7 października,
które zaczyna się już dwa dni wcześniej, czyli 5
października. Tego dnia po wieczornej Mszy
świętej, ulicami Pompejów wyrusza procesja z
relikwiami Błogosławionego Bartola, złożonymi
w dużej szklanej trumnie. Na koniec tej pięknej
procesji, na niebie pojawiają się fajerwerki by w
ten sposób okazać radość, że zaczęło się pompejańskie świętowanie. Już od końca XIX wieku
Święto Królowej Różańca Świetego poprzedza
Święta Noc Modlitwy w Pompejach i w Polsce.
„Kto szerzy różaniec, będzie zbawiony!” – bł.
Bartolo Longo ...
Błogosławiony Bartolo Longo, założyciel słynnego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w
Pompejach przyszedł na świat 10 lutego 1841
roku w Latiano w południowych Włoszech. Pobożni rodzice, przekazali mu najwyższe wartości
duchowe i nauczyli go także modlitwy różańcowej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia
prawnicze, które zakończył doktoratem. Tu „zaraził się” duchem laickim i oddał się modnym w
tym czasie praktykom spirytystycznym. Jako kapłan szatana przez całe lata wyśmiewał Kościół
katolicki i księży. Wrócił do wiary dzięki przyjaźni z profesorem Vincenzo Pele. Porzucił błyskotliwie rozpoczętą praktykę sądowniczą na rzecz
działalności religijnej. Jak kiedyś św. Paweł pod
Damaszkiem, tak on – oświecony łaską Bożą,
zwrócił się do Boga, co ma czynić, by odpokutować za swoje grzechy. „Jeżeli pragniesz spokoju
duszy i kiedyś jej zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo różańca świętego, bo ten co to czyni, nigdy
nie zginie”. Tak obiecała Matka Boża św. Dominikowi. Longo podniósłszy ręke do góry na znak
przysięgi rzekł: „Jeżeli Twoja obietnica, Matko
jest prawdziwa, to na pewno odzyskam spokój

sumienia i będę zbawiony, bo nie opuszczę tej
krainy, dopóki nie rozszerzę Twego nabożeństwa
różańcowego stąd jak najdalej”.
Longo dotrzymał obietnicy. Został świeckim tercjarzem dominikańskim i poświęcił życie Maryi
Różańcowej. Aby podkreślić upodobanie do modlitwy różańcowej, przyjął imię brata ROSARIO.
Zaczął w okolicy katechizację i szerzenie Różanca. 13 października 1875 roku sprowadził do
Pompejów, (do podupadłej parafii) wizerunek
Maryi Różańcowej, który nazwał: „Narzędziem do
realizacji jedenego z największych zamierzeń Bożego Miłosierdzia”. Ten fakt ożywił religijnie
miejscową społeczność. Wraz ze swoją małżonką
rozwijał w Pompejach działalność misyjną, zakładał sierocińce, domy opieki dla dzieci więźniów,
żłobki, szkoły i warsztaty pracy dla miejscowej
młodzieży. Na gruzach starego miasta, gdzie ciążyła pamięć o starożytnej, ponurej tragedii, powstało dzięki niemu nowe miasto – miasto
KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ. Miasto co roku
odwiedza 4 miliony pielgrzymów.
Bartolo Longo jest fundatorem Zgromadzenia
Sióstr Różańca Świętego w Pompejach. Jako tercjarz dominikański zwracał się w imieniu Maryi
do świata, rozpowszechniał Jej chwałę i głosił Jej
cuda. Temu celowi służyło czasopismo „Różaniec
Nowej Pompei”. Dawny satanista, oddany konwertyta, szanowany prawnik i opiekun sierot
przeżył 85 lat. Grobowiec Longi i Jego żony znajduje się w krypcie sanktuarium.

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA

Obietnica Matki Bożej, że ten kto propaguje Różaniec, zostanie zbawiony, spełniła się, gdyż
Papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Apostoła Różańca Świętego – Bartolo Longo ceremonią beatyfikacji w dniu 26 października 1980
roku.
Marta Przewor

Od Maryi przesłanie
niech nam serca poruszy,
by odmawiać RÓŻANIEC
dla zbawienia swej duszy.

Pius nazwał Cię Maryjo
Matką Bożą Zwycięską,
gdyż w słowach tych się kryją
wiara a także męstwo.
Lepanto wyzwoliło
w papieżu dziękczynienie,
przyznając z wielką siłą
Twój udział w zwyciężenie.
Rok później Grzegorz Trzynasty
czyni Różańca święto
dla Największej Niewiasty,
zwąc Matką Niepojętą.
Matka Boża różaniec
wręcza zakonnikowi,
bo ma stanowić szaniec
pomocny grzesznikowi.
We wszystkich objawieniach
o różańcu tak głosi,
że czyścić ma sumienia,
wręcz o modlitwę prosi.
Jest sanktuariów wiele
Mateczki Różańcowej:
w sandomierskim kościele,
w Krakowie i Braniewie.

Ryszard Boczoń

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
PAŹDZIERNIK
Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w
Kościele. Módlmy się, aby wierni świeccy, a
szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym
stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
Intencja parafialna: Niech Matka Boża poprzez
modlitwę różańcową wyprasza nam łaskę zatrzymania pandemii koronawirusa.
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SIŁA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Na czym polega siła modlitwy różańcowej?
Różaniec od początku stał się modlitwą, która
została nie tylko zaaprobowana, ale przede
wszystkim umiłowana w Kościele. Widzimy to w
życiu i historii świętych, a szczególnie założycieli
zakonów czy zgromadzeń zakonnych, ale też w
życiu prostych i zwyczajnych ludzi. Do odmawiania różańca nawoływała sama Maryja podczas
wielu swoich objawień i dała obietnicę, że kto
będzie się modlił w taki sposób, będzie ocalony i
ocali świat od nieszczęść spowodowanych przez
grzech. Święty Jan Maria Vianney mawiał, że
jedno „Zdrowaś Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym piekłem. Warto
pomyśleć, co się tam dzieje, gdy odmawiamy cały
różaniec, gdy modli się nim całe grono ludzi, czy
też gdy modli się tymi słowami cały Kościół.
Wielu świętych mawiało, że różaniec niszczy
każde dzieło szatana. Święty Ludwik Grignion
de Montfort mówił też, że słowa modlitwy różańcowej są najpiękniejszymi gratulacjami,
jakie złożył Archanioł Maryi, a my wypowiadając te słowa składamy osobiste gratulacje Maryi. Pięknie to ujął również św. Franciszek z
Asyżu (jeden z październikowych patronów): Gdy
wymawiam „Zdrowaś Maryjo” wtedy uśmiecha
się do mnie całe niebo, cieszą się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani. Jednym z ważnych
momentów w historii świata czy Kościoła jest
bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku, która
okazała się zwycięska – jak wierzono dzięki mocy
modlitwy różańcowej. Intencją tej modlitwy była
obrona chrześcijaństwa, a w tym Kościoła. Nie
była wymierzona przeciwko człowiekowi, ale
przeciwko temu, co zagraża człowieczeństwu –
przeciwko wrogości zrodzonej przez grzech.
Modlitwa różańcowa jest więc nie tyle przesuwaniem paciorków, ale oddaniem się w obronę
Najświętszej Maryi Panny w momencie niebezpieczeństwa. Oddając się w opiekę Maryi pozwalamy Jej zanieść nas przed Tron Boga. Modląc się
bowiem na różańcu, przyzywamy Jej wstawiennictwa i razem z Nią wypowiadamy słowa modlitwy, wspólnie z Nią uwielbiamy Boga.
Wypowiadając słowa modlitwy różańcowej i powtarzając cyklicznie te same słowa, odpowiadamy
też na słowa św. Pawła, który zachęcał pierwsze
wspólnoty chrześcijańskie do nieustannej modlitwy. Już w pierwszych wiekach ludzie odmawiali
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po kilkadziesiąt czy kilkaset razy tę samą modlitwę. Pustelnik Paweł z Teb, by nie pogubić się w
tym powtarzaniu kładł na kolanach kamienie i po
odmówieniu danej modlitwy zrzucał jeden z nich.
Święty Pachomiusz czy święty Benedykt z Nursji
– ojcowie modlitwy – robili sobie sznur z pętelkami – który przypominał dzisiejszy różaniec.
Zwolnij!
Dzisiejsza forma różańca z ułożonymi stałymi
częściami i tajemnicami zaprasza nas do czegoś
głębszego i ważniejszego niż tylko pozornie nudnego przesuwania potocznie nazwanych korali. W
tej modlitwie chodzi też o coś więcej niż traktowanie jej czasem jakby miała magiczną moc. Coraz częściej ulegamy pokusie, by ją tylko odmawiać i nawet może podejmować wyzwania mające
na celu nawet i dobre intencje, tak jak nowenna
pompejańska, ale jednocześnie gubimy i tracimy
to, co staje się jej istotą. Odnosimy też czasem
takie wrażenie, że i w Kościele o tym zapominamy, gdy w październiku podejmujemy tą modlitwę, a jednocześnie podchodzimy do niej na zasadzie „zaliczenia”, szybkiego odmówienia – bo
trzeba, ale nie mamy na nią zbyt dużo czasu. Różaniec potrzebuje i zaprasza nas do tego, żeby
się zatrzymać, żeby zwolnić i pozwolić się poprowadzić Duchowi Bożemu tak jak to zrobiła
w swoim życiu Maryja. Nie da się zrozumieć
różańca ciągle gdzieś pędząc i chcąc ciągle tylko
coś załatwiać. Sensem zrozumienia tej modlitwy
jest słowo, które tak często używał papież Jan
Paweł II liście apostolskim Rosarium Virginis
Marie ogłaszając jednocześnie Rok Różańca
Świętego i dodając kolejną część różańca.
Kontemplacja.
Siła tej modlitwy nie tkwi w ilości – w tym jak
dużo jej odmówimy, ale jak mocno ona nas
wciągnie i jak rozpali nasze serca. Jeśli zatracimy w różańcu charakter kontemplacyjny, to będziemy ciągle do niej podchodzić albo z przymusu
albo na sposób magiczny. Poszczególne tajemnice
zapraszają nas do tego, by razem z Maryją przeżywać historię Zbawienia i w tej historii zobaczyć
wielkie dzieło Boga. Kontemplując tajemnice z
życia Maryi i Jezusa jesteśmy zaproszeni, by nie
tylko podziwiać to, co się kiedyś wydarzyło, ale
by przyjąć te sytuacje w swoim życiu. Powtarzanie słowa za słowem i wpatrywanie się z Maryją
w serce Boga sprawia, że jesteśmy obdarowywani
tak jak Ona pełnią łask. To wypowiadanie „komplementów” wobec Maryi i składanie jej róż, jest
momentem zachwytu jak dobry jest Bóg. To noto-

ryczne powtarzanie słów jest napełnianiem swojego serca Dobrą Nowiną.

silniejsi i łatwiej będzie nam znieść przeciwności
losu.

Nie tylko październik
Październik nie jest jedynym miesiącem na różaniec. Jest on jedynie motywacją i zaproszeniem,
by każdego dnia otwierać swoje serce na spotkanie z Bogiem. Jest lekarstwem na nasze niepokoje,
lęki, obawy, które nosimy w swoich sercach i wypowiadaniem wobec nich, że Bóg jest z nami – tak
jak jest z Maryją. Jest zaproszeniem Boga do naszych radości i sukcesów i podziękowaniem, że są
one tak naprawdę owocem działania w naszym
życiu Bożej łaski. Odmawianie różańca wtedy nie
staje się przymusem czy magicznym dziełem, ale
przywilejem. Odmawianie różańca jest zaszczytem, do którego zaprasza nas Bóg.

Jak wspominał nasz Papież Jan Paweł II
często widział swojego ojca klęczącego i przesuwającego paciorki różańca w dłoni. To na pewno
było wzorcem i kształtowało Karola Wojtyłę, który swoje życie zawierzył całkowicie Maryi. Bowiem najlepszym wychowaniem młodego pokolenia jest dawanie wzoru i przykładu. Jeśli więc
odmawianie różańca stanie się częścią naszej codzienności, to zyskamy na tym nie tylko my, lecz
również nasi najbliżsi.

Marta Przewor

POMOŻE NAM MODLITWA
RÓŻAŃCOWA…
Już koniec lata za nami. Matka Boża Różańcowa tak pięknie barwami się mieni. Nie popadajmy w przygnębienie, tylko cieszmy się pięknem jesieni oraz plonami, które zbierzemy. Ale
plony, to nie tylko to co materialne, ale również
owoce naszej pracy duchowej. Bowiem tak bardzo
ważne jest, abyśmy pracowali nad naszym charakterem, usuwając z życia grzechy, które nas niszczą
niczym chwasty glebę, aby w jesieni życia zebrać
plony obfite i stanąć przed Bogiem w czystości
serca. Ważna jest więc ciągła praca nad sobą niczym na ugorze, ale sami jesteśmy słabi prośmy
więc o pomoc nieustannie Matkę Bożą.
A niebawem więcej sposobności ku temu
będziemy mieli, bo zbliża się październik więc
częściej różaniec do ręki weźmiemy. I może tak
do niego przylgniemy (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy), że już nigdy się z nim nie rozstaniemy, a
modlitwa różańcowa będzie częścią naszej codzienności. Wraz z nią odczujemy bliskość Różańcowej Matki Boskiej. Może na co dzień nie
zdajemy sobie sprawy z tego jak ciężkie było życie na ziemi Boga – Jezusa i Matki Jego. Narzekamy na to, że nam źle i ciężko. Wymagamy od
życia tak wiele. A przecież Jezus urodził się w
stajni i choć był Bogiem, to razem z Maryją i Józefem żyli tak skromnie i ubogo. Może więc częste odmawianie różańca nie tylko w październiku
pozwoli nam ubogacić duchowo i zmienić na lepsze siebie. A być może dzięki temu staniemy się

Różaniec, to życie od zwiastowania – narodzenia Jezusa, aż do wniebowstąpienia – wniebowzięcia. To całe życie z radościami i cierpieniami Jezusa i Matki Bożej. Życie piękne duchowo lecz jakże ciężkie i bolesne. Tak często miecz
boleści przeszywał te Boskie dusze. Lecz zarówno
Matka Boża jak i Jezus godzili się na wszystko.
Zwiastowanie i „ oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według twego słowa” oraz słowa
Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym „Ojcze jeśli
chcesz zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie
moja wola lecz Twoja niech się stanie”. Zarówno
Pan Jezus jak i Matka Boża godzili się z wolą Boga. A nam czasami tak bardzo ciężko jest się pogodzić z własnym losem. Może więc pomoże nam
w tym modlitwa różańcowa. Uczestniczenie w
życiu Jezusa oraz Jego Matki poprzez śledzenie
tajemnic różańcowych. Ponadto gorliwa modlitwa ma siłę i można wyprosić wiele łask. Zabierajcie również na nabożeństwa różańcowe wasze dzieci, aby podobnie jak nasz Papież Jan
Paweł II mając za wzór swoich najbliższych od
najmłodszych lat uczyli się gorliwej modlitwy
oraz mieli świadomość tego, że modlitwa jest
bardzo ważnym elementem życia każdego
człowieka. Bowiem teraz coraz częściej nie potrafią się modlić. A jeśli my dorośli nie damy przykładu oraz nie uświadomimy dziecku, że modlitwa jest tak bardzo ważna, to w życiu dorosłym
trudno będzie się takiej osobie modlić.
Zachęcam więc wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych i życzę tego,
abyście poprzez Waszą gorliwą modlitwę wyprosili wiele łask i uczynili życie lepszym oraz szczęśliwszym.
Wiesława Mruk
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CZŁOWIEK W WALCE
ZE ZŁYM

NEGACJA
ISTNIENIA DIABŁA

Prof. Wanda Półtawska w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, zwróciła uwagę na największe dla nas współczesnych zagrożenie, jaką jest
wszechobecna negacja istnienia diabła.
Banalizując zagrożenia, zachęcając młode pokolenie np. „do przytulania swojego demona”, w
konsekwencji może dojść do odejścia od Boga,
degradacji moralnej nie tylko jednostek, ale całych społeczeństw.
Święty Jan Paweł II w encyklice „Centesimus
annus” zauważył, że „Negacja Boga (...) prowadzi
do takiego ukształtowania porządku społecznego,
w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Konsekwencją negacji istnienia
Złego, braku piekła jest coraz bardziej zakorzenione we współczesnym, (zagubionym w chaosie)
człowieku, przeświadczenie o swojej bezgrzeszności”. Jan Paweł II stwierdza: „Przywrócenie właściwego poczucia grzechu jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trapi człowieka naszych czasów. Poczucie grzechu odbuduje się jednak jedynie przez
jasne odwołanie się do niezmiennych zasad rozumu i wiary, zawsze głoszonych przez naukę moralną Kościoła” („Reconciliatio et paenitentia”
18).
Grzechu nie można traktować lekkomyślnie. Sprowadza on na człowieka największe nieszczęście, jakim jest potępienie. Pismo Święte
uświadamia nam, że największym nieszczęściem
i zagrożeniem dla człowieka jest trwanie w
grzechu śmiertelnym. Świadomie i dobrowolnie
popełniony grzech śmiertelny zrywa więzy łączące człowieka z Bogiem, a więc prowadzi do najstraszniejszej śmierci, którą jest śmierć ducha.
Korzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania,
gdyż to dar Chrystusa, poprzez który przywraca
ludziom zagubioną wolność i godność dzieci Bo-
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żych. Nie trwajmy w grzechach, nie odkładajmy
spowiedzi i nawrócenia na później. Po popełnionym grzechu starajmy się w ciągu maksimum 24
godzin pójść do spowiedzi i wyrwać się spod panowania szatana. Brak spowiedzi sprawia, że
grzech się szybko zakorzenia i rozsiewa, jak
chwast.
Jak najszybciej zanurzmy się w Bożej odkupieńczej Męce. W Jego ranach jest nasze życie!
Nie przyzwyczajajmy się do zła, gdyż doprowadzi to nas do zobojętnienia, a nawet zabicia
wrażliwości naszego sumienia. Nie przyzwyczajajmy się do zła w życiu osobistym, w życiu społecznym.
Ot, choćby warto się zastanowić: Czy razi
nas jeszcze np. zło czy fałsz, sączące się z mediów?
APARAT DIABŁA
Diabeł ma wśród ludzi wielu swoich popleczników. Jednym z nich jest telewizja.
Oto wypowiedź szatana podczas egzorcyzmów z książki Pellegrino Ernetti „Pouczenia
Złego Ducha": „Telewizja..., ach telewizja... jest
moim aparatem, to ja ją wymyśliłem..., aby zniszczyć poszczególne dusze i całe rodziny... rozdzielam je, rozpraszam moimi programami, przebiegłymi i przenikającymi do głębi... ach telewizja
jest ośrodkiem przyciągania, gdzie przyciągam też
wielu księży, zakonników i siostry, zwłaszcza w
godzinach po północy. Nie pozwalam im modlić
się: hahaha... w jednym momencie pokazuję się na
całym świecie... słuchają mnie i oglądają wszyscy... dość dobrze pomagają mi moi wierni słudzy,
magowie, czarownice, wróżbici z kart i rąk, astrologowie... hahaha!”.
Badania potwierdzają, że telewizja zdominowała
nasze życie, nie zastanawiamy się nad rozliczeniem przed Bogiem z czasu, z dobrze wykorzystanego czasu, czasu danego nam na pomnażanie
dobra. To medium wyjątkowo nastawione jest na
demoralizację, zwłaszcza najmłodszych, tu toczy
się walka o rząd dusz. Zadziwiające, że katolicy
narażają się na sączenie jadu antychrześcijańskich
i niemoralnych treści. W skali rocznej, według
„Rzeczpospolitej” scen graniczących z pornografią, bądź jawnie pornograficznych, można zobaczyć odpowiednio w: TVP1 - 4576, TVP2 - 5044,
Polsat - l5288. TVN – 16016. Można zatem
określić telewizję jako elektronicznego mordercę sumienia, zwłaszcza dzieci, które nie mają
jeszcze ugruntowanej wiary.
Jak je chronić przed śmiercią sumienia?

Kolejnym narzędziem diabła, na które
zwróciła uwagę Pani Półtawska jest dyskoteka.
Oto wypowiedź Lucyfera z „Pouczenia złego ducha”: „Dyskoteki.... wspaniałe... są to moje pałace
ze złota, gdzie przyciągam najlepsze nadzieje społeczeństwa, które czynię moimi, niszcząc ich dusze
i ciała... tysiące ich unoszę ze sobą przez alkohol,
narkotyki i seks..., ach, nieustanne żniwo... ja jestem prawdziwym królem świata, a nie wasz Bóg,
którego ukrzyżowałem”.
Niestety nasze czasy to neopogaństwo.
Zły pod pozorem dobra wciska się we wszystkie
dziedziny naszego życia, a wszystko jak zauważamy musi być magiczne, tajemne. Modna jest
magia, a ta jak mówi Pismo Święte jest jedną z
największych obrzydliwości w oczach Boga. Tak
łatwo lekarze sięgają po homeopatię zakorzenioną
w okultystycznym ruchu New Age.
Modne są dziś psychotechniki, często stosowane
nie tylko w szkołach, przedszkolach, w biznesie,
byleby łatwiej zdobyć wiedzę, sukces, pieniądze,
ale za cenę utraty swojej osobowości, tożsamości,
swojej wieczności, bo za tymi metodami stoją
okultystyczne inicjacje – wchodzisz pod władanie
Złego.
Warto pamiętać o spustoszeniu i inicjacji
okultystycznej w „Harrym Poterze”, czy destrukcyjnym wpływie „Zmierzchu”. Bądźmy czujni,
walczmy o wieczność swoją i najmłodszych, bo to
o nich diabeł teraz toczy batalię!!!
Maj 2011

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ –
OBROŃCA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
29 września Kościół Katolicki obchodzi Święto
Michała Achanioła. Jest On kojarzony z najwyższymi mocami Boga Wszechmogącego. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Św. Michał jest Księciem Aniołów, który
ma klucze do nieba. Jest nie tylko aniołem sądu i
Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia.
Ma On „ważyć” dusze na Sądzie Ostatecznym.
Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół czci go jako swego opiekuna.
Za pontyfikatu papieża Leona XIII (18781903) masoneria nasiliła swoją działalność i przystąpiła do mocnego ataku na Kościół katolicki.
Dlatego Leon XIII wydał encyklikę Humanumgenus, 20 kwietnia 1884 roku, w której ukazał
główne założenia masonerii, jej strukturę, metody
działania, zagrożenia, jakie stwarza, i sposoby jej
przeciwdziałania. 13 października 1884 roku papież Leon XIII miał wizję, w której Chrystus rozmawiał z szatanem. W objawieniu tym szatan
przekonywał, że w ciągu stu lat uda mu się zniszczyć Kościół. Wybrał dla tego celu XX wiek, a
efekty diabelskiej działalności są nam doskonale
znane – dwie wojny światowe, przerażająca plaga
aborcji, rewolucja seksualna…
Jednak Boży Kościół wciąż trwa i będzie trwał!
Leon XIII wiedział, że Chrystus nieprzypadkowo
obdarował go wizją. Natychmiast po jej ujrzeniu
papież spisał treść modlitwy, którą nakazał odmawiać wszystkim kapłanom po zakończeniu
Mszy świętej i każdemu wiernemu indywidualnie.
O tej powinności przypomniał papież Jan Paweł II
24 maja 1987 roku, gdy przybył jako pielgrzym
do słynnego sanktuarium Św. Michała Archanioła
na górze Gargano. Odmawiajmy zatem także osobiście tę modlitwę, by przyczynić się do odparcia
ataków szatana i zwycięstwa Kościoła nad jego
wrogami. Modlitwa ta posiada moc egzorcyzmu.
Nie możemy ustawać w tym dziele. Jest to potężna broń duchowa.
Oto jej treść: „Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a
Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.
Marta Przewor
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Czy Polska może być przedmurzem
chrześcijaństwa?
12 września obchodzimy wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Okoliczność wprowadzenia go do kalendarza liturgicznego całego
Kościoła ma ścisły związek z Polską.
Papież Innocenty XI ustanowił to wspomnienie w
całym Kościele powszechnym dla przypomnienia
zwycięstwa odniesionego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1863 przez króla Jana III Sobieskiego. Król Polski zwyciężył pod Wiedniem z wypisanym na sztandarach imieniem Maryi.
Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683
roku, to ostatnie wielkie zwycięstwo Polaków,
przed rozbiorami naszej Ojczyzny. Na kolejne tej
miary zwycięstwo trzeba było czekać do Cudu
nad Wisłą. Obie bitwy stoczone były w obronie
chrześcijaństwa, pokazując światu, że historia ma
przede wszystkim wymiar nadprzyrodzony.
Dobrze rozumiał to Jan III Sobieski i rycerze, którzy z nim „pociągnęli” – z własnej woli, bezinteresownie – pod Wiedeń. Szli do bitwy z wezwaniem „Jezus, Maryja”, wcześniej odśpiewali „Bogurodzicę” i uczestniczyli w Mszy Świętej na
wzgórzu Kahlenberg, gremialnie przyjmując Komunię Świętą. Decydujący atak husarii na tureckie
zastępy prowadził sam król, błogosławiąc swoje
rycerstwo obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
Kwiat rycerstwa i Narodu, przedstawiciele rodów
szlacheckich zatrzymali raz na zawsze zbrojną
ekspansję islamu w Europie. Gdyby Wiedeń poddał się armii Kara Mustafy, przesądzony byłby los
Rzeczypospolitej, o czym dobrze wiedział tak
wytrawny wódz i przewidujący polityk, jakim był
Jan III Sobieski. Ale polskim królem kierowało
coś więcej niż polityczne kalkulacje. Chrześcijański władca ma przecież obowiązki wynikające ze swej wiary – jest odpowiedzialny za
prawo Boże we własnej wspólnocie i w rodzinie
narodów.
Dlatego śmiesznie brzmią głosy tzw. rewizjonistów historii, którzy pytają, jakie korzyści odniosła Polska, spiesząc z odsieczą pod Wiedeń. Zwycięstwo 1683 roku przypomniało „tradycyjną rolę
Polski w historii chrześcijańskiej Europy; dowiodło, że Rzeczypospolita, mimo wszystkich jej słabości, była zdolna do pełnienia tej roli”.
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Czyny Boże dokonane poprzez Polaków – to ten
ukryty, najważniejszy sens historii i tajemnica
duszy polskiej. Walcząc w dobrej sprawie, możemy i dziś odnosić zwycięstwa, „o jakich wieki
przeszłe nigdy nie słyszały”.
Czy obecnie Polska może być przedmurzem
chrześcijaństwa Europy?
Musimy sobie zdać sprawę, że teraz szaleje wojna
ideologiczna. Jak przed przeszło 100 laty, tak
również teraz musimy pokazać (oczywiście nie w
zbrojnej walce), że zależy nam na Polsce, w której Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, uszanowana jest rodzina, Kościół, każdy człowiek.
Król Polski Jan III Sobieski po zwycięstwie oddał
Bogu chwałę. Tak samo my pod płaszczem Maryi
chcemy oddać chwałę Panu Bogu. Naszą bronią
wobec zła jest Różaniec, na tę oręż wskazuje
Maryja podczas objawień w wielu miejscach, w
tym w Gietrzwałdzie.
Trwa atak na rodzinę oraz na ludzkie życie, niszczone są wszelkie wartości chrześcijańskie. Zagrożeń jest bardzo wiele, szukamy środków ich
pokonania. Matka Boża podaje nam Różaniec
jako najlepszy z nich. Chcemy być narzędziami w
Jej rękach, aby przemieniać najpierw siebie, swoje
rodziny, Naród i cały świat.
Ale musimy postawić sobie pytanie, co powinniśmy zmieniać jako NARÓD, jako wspólnoty, rodziny, jako Kościół na polskiej ziemi, w naszym
polskim domu. Co zrobić, aby ratować naszą Ojczyznę?.. Ten czas powinniśmy wykorzystać dla
odrodzenia Polski w duchu chrześcijańskim i narodowym.
Marta Przewor

Tajemnica Mszy świętej c. d.
Chleb dla Pana
Wielką tajemnicą komunii z Panem jest wzajemność. Nie tylko my spożywamy Jego Ciało, On
także chce nas "spożyć". Jak może się to dokonać? Jak tajemnica śmierci i zmartwychwstania,
ofiarowana nam w Eucharystycznym Chlebie, ma
się objawić w nas, przemieniając nas na strawny
dla Pana chleb? Najpierw ważna prawda o tym, że
całe dzieło paschalnej przemiany znajduje się naprawdę w rękach Pana Jezusa. To on w Szabat
zrywał kłosy i rozcierał ziarna, aby je spożyć
(uczniowie sami z siebie, bez zachęty ze strony
Jezusa, nie odważyliby się na takie przekroczenie
Prawa [por. Mk 2, 23]). Kiedy więc Jezus w szabat łuskał zboże, to znaczy, że jeszcze się nie
skończyło stwarzanie człowieka. W rękach Pana
jest dalej kontynuowane. Dlatego Chrystus nie
odpoczywa w ów dzień, ale na nowo stwarza
człowieka. Stwarza, czyniąc dla siebie pokarm.
Przemiana, która się w nas dokonuje, jest objęta
łaską Jezusa, naszego Odkupiciela.
Nie jest to wywalczanie sobie o własnych siłach
nowej moralnej jakości. Tą ścieżką powędrował
Pelagiusz, surowy niezrzeszony mnich brytyjski,
który twierdził: „Doskonałość jest możliwa do
osiągnięcia poprzez mozolne wysiłki woli i można
ją utrzymać za cenę stałej praktyki. Łaska nie jest
konieczna. W Boski sposób Pan łączy nasze wysiłki ze swoją pracą”. Gdybyśmy mogli zobaczyć,
jak delikatnie - szanując nasz wkład w to dzieło Pan stwarza nas na nowo w naszym człowieczeństwie, nawrócilibyśmy się w jednej chwili. Poszczególne etapy przemiany naszej osobowości
(umieranie, aby powstawać do życia) możemy
sobie mataforycznie wyobrazić poprzez przywołanie etapów "rodzenia się" chleba.
Ziarno oddzielane od plew.
Wtedy jest straszna zadyma. Plewy fruwają, jest
hałas, sypie w oczy. Odpada to, co jest zbędne,
niepotrzebne, co się nie nadaje do jedzenia. Cały
wewnętrzny hałas, który zaczyna być słyszany w
ciszy, milczeniu. Nieustannie trwające dialogi z
samym sobą, bicie się z myślami, z całym chaosem nagromadzonych słów, skojarzeń. Człowiek
stworzony do dialogu ze Stwórcą zagaduje samego siebie na śmierć. Pan uczy słuchać i mówić.
Milczenie jest "dmuchawą", dzięki której ulatują
wszelkie puste, jałowe słowa, wyobrażenia, nagromadzona ponad miarę i niepotrzebna już wie-

dza o Nim. Odpadają iluzje. Ziarna mają zostać
połączone w jedność ciasta. Każde z ziaren zawiera w sobie samym całe życie. Muszą zostać roztarte i złączone z wodą. Chcę, posługując się tym
obrazem, powiedzieć o trzech wymiarach naszego
trwania w czasie: przeszłość, która posiada własne
życie w naszej świadomości i podświadomości, od
niej oddzielna, posiadająca własne życie teraźniejszość i tak samo funkcjonująca przyszłość. Każdy
z tych wymiarów ma tendencję i możliwość życia
całkowicie niezależnym życiem. Wydarzenia z
przeszłości, w postaci wspomnień, leżą w magazynie pamięci i powracają jako epizody. Każde z
nich jest jak oddzielne ziarnko. Niekiedy nie potrafimy odnaleźć związków łączących je ze sobą.
Od przeszłości można uciekać w pracoholizm
teraźniejszości, zapełniając czas nieskoordynowanymi działaniami. Od męczącej teraźniejszości
można uciekać w inne życie - w marzenia, plany wtedy przyszłość zaczyna żyć własnym życiem.
Chodzi jednak o to, żeby całe życie było dla Pana.
Żeby zobaczyć swoje życie jako całość przez Niego zagarniętą. Coś z tej tajemnicy przeżył święty
Augustyn, kiedy pisał Wyznania. Jest tam wielkie
ogarnięcie całego życia i zobaczenie go w całej
okazałości, aż po wymiar eschatologiczny (już
poczuł się w niebie, jak sam o tym pisał). Augustyn rozkruszał epizody przeszłości przez żal i
doszukiwał się, (wiedziony łaską), prowadzącej
go Opatrzności. Wyznania to rozmowa z Bogiem,
obecnym w całym życiu świętego. Wyznaje Mu
grzechy, wiarę i miłość. "Woda" Opatrzności połączyła w jedność wszystkie wymiary życia Augustyna.
Zaczyn
"Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali
nowym ciastem" (1 Kor 5, 7). "Kwasem" są
wszystkie nasze chaotyczne pasje i pożądania.
Ten zaczyn musi być zastąpiony nowym. Stary
kwas powoduje, że ciasto się psuje, niszczeje. W
taki właśnie sposób jesteśmy niszczeni przez namiętność posiadania, która zostawia w sercu niesmak i odbija się goryczą: nic bowiem na tym
świecie nie może nas nasycić. Ilekroć łapczywie
rzucimy się na cokolwiek, co nie jest Bogiem,
doświadczymy, jak nam się to kwaśno odbije.
"Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza" (1 Kor 5,
6). Nie ma tak wielkiego znaczenia, wobec ilu
rzeczy będziemy zniewoleni namiętnością posiadania i znalezienia w nich szczęścia. "Odrobina
kwasu..." Nowy zaczyn, który sprawia, że wyrastamy, to duchowe ubóstwo. Bóg staje się naszym
jedynym pragnieniem.
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Pieczenie
Chleb musi zostać wypieczony w piecu samotności. Bolesny ogień. Bez niego, i to odpowiednio
długo podtrzymywanego, wyszedłby z ciasta zakalec. Cała przemiana, jakiej w nas dokonuje Pan,
działając w wyobraźni, pamięci, woli, potrzebuje
dobrych warunków, które doprowadzą do szczęśliwego końca. Każda ucieczka od samotności w
przypadkowe spotkania, płytkie relacje będzie
utrudniała przemianę osobowości tak, byśmy mocą Paschy-Eucharystii stali się chlebem dla Pana.
Osobista rozmowa
Kiedy jesteśmy na przyjęciu u bliskiej nam osoby
i przychodzi czas życzeń, wtedy najpierw ktoś w
imieniu zebranych wygłasza mowę pochwalną i
składa życzenia. Potem wszyscy jednym głosem
śpiewają "sto lat", "niech ci gwiazdka pomyślności" itp. Następnie każdy osobiście podchodzi do
solenizanta i zamienia z nim kilka ciepłych zdań,
dziękując za zaproszenie i życząc wszystkiego, co
najlepsze. Niejednokrotnie już w trakcie przyjęcia
co bliżsi znajomi dosiadają się do gospodarza,
żeby porozmawiać w cztery oczy i cieszyć się
jego świętem. Podobnie dzieje się na Mszy świętej. Kapłan w imieniu Kościoła uwielbia Boga i
prosi o Jego łaskę dla zebranych. Wszyscy razem
poprzez śpiew i modlitwę dziękują Panu za Jego
dobroć i cieszą się Jego obecnością.
Ale jest również w trakcie Mszy miejsce na rozmowę w cztery oczy z Panem Jezusem. Na wyrażenie osobistej radości, życzeń, powiedzenie o
tym, co słychać, co wydarzyło się dobrego lub
przykrego w ostatnim czasie. Jest miejsce na osobiste zwierzenia, czułe spojrzenie. Tym momentem jest chwila po przyjęciu Komunii świętej,
kiedy można usiąść czy klęknąć w ławce, zamknąć oczy i sam na sam pobyć z Panem. Ostatnio stwierdziłem, że nie jest wcale łatwo patrzeć
drugiemu człowiekowi w milczeniu w oczy. Spojrzenie gdzieś samo ucieka. Podobnie nie jest wcale prostą rzeczą trwać przed Panem w ciszy, swoimi słowami dziękując Mu za Jego dar, za miłość.
Ale bez takich intymnych chwil nie sposób przeżyć Mszy jako czegoś, co jest moje, bliskie. Nie
tylko ogólne, dla mas. Gospodarz przyjęcia pragnie, żeby każdy z jego gości poświęcił Mu specjalny czas na spotkanie w "cztery oczy". W taki
sposób celebrujemy Komunię - On trwa w nas, a
my w Nim (por. J 17, 23).
Błogosławieństwo i rozesłanie
Cała liturgia Eucharystii kończy się błogosławieństwem kapłana. Jest ono głoszeniem zebranym w
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Kościele Dobrej Nowiny: Jesteście wybranymi
Pana, tymi, nad którymi On z miłością się pochyla. Jesteście Jego dziedzictwem, Jego domem,
któremu błogosławi. Wasze szczęście to wierność
Pana. On składa wam obietnicę pozostania na
zawsze z Ludem, który wykupił na własność oddając życie na krzyżu. Ta przynależność jest waszym szczęściem i nadzieją. Bóg nigdy was nie
porzuci. Udzielonej łaski sam będzie strzegł i ją
umacniał. Oto posyła was w codzienność, abyście
mogli doświadczać owoców przemiany, jakiej
dokonał. Idźcie - jesteście posłani. Nie spoczywajcie na laurach, nosicie w sobie życie, które ma
się rozwijać.
Otrzymaliście światło, którego nie wolno ukryć
pod korcem. Zamieszkuje wasze serca Trójca
Święta - najpotężniejsze Źródło nowego istnienia.
Stawajcie się podobni do Niego. Pozwólcie Mu do
głębi przeobrazić swoje myśli, odczucia, pragnienia. Odtąd zaczyna się wielka przygoda, do której
Jezus zaprosił swoich uczniów, mówiąc: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał [...]"
(J 15, 16).
Fascynujące zaproszenie Pana do udziału w łasce
Eucharystii rozciąga się na całe nasze życie. Opis
powstawania strawnego dla Pana chleba, przy
którym zatrzymaliśmy się, mówiąc o Komunii
świętej, to ostatecznie nic innego jak moralna
przemiana, która dokonuje się w niełatwym spotkaniu naszego grzechu i Jego miłosierdzia.
Opr. Ks. J. B.

Tak
Pierwsza Komunia z białą kokardką
jak w śniegu z ogonem ptak
ufaj jak chłopiec z buzią otwartą
Bogu się mówi - tak
Nie rycz jak osioł, nie drżyj jak żaba
wytrwaj choć nie wiesz jak
choćby się cały Kościół zawalił
Bogu się mówi - tak
Miłość zerwaną znieś jak gorączkę
z chustką do nosa w łzach
święte cierpienie pocałuj w rączkę
Bogu się mówi – tak
ksiądz Jan Twardowski

Z PARAFIALNEJ AMBONY

„Strzeżcie się uczonych w piśmie” mówi
dzisiaj do nas Chrystus. „Z upodobaniem chodzą
w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w synagogach, zaszczytne
miejsca na ucztach” czyli chcą być nieustannie
zauważani, doceniani, chcą być na pierwszych
stronach (powiedzielibyśmy dzisiaj gazet).
Ale czy rzeczywiście takie samo miejsce zajmują
w sercach Boga? Okazuje się, że niekoniecznie.
Myśleli, że mogą lud prowadzić, że są wzorem – a
u Boga było zupełnie odwrotnie. Powodem tej
dramatycznej sytuacji było to, że swoich czynów,
swoich słów, nie konfrontowali z Bożym słowem.
Bo jedyny wzorzec jaki powinien nam przyświecać to słowo Boże. I my w świetle nauki
Chrystusa, w świetle Pisma Świętego mamy swoje życie układać po Bożemu.
W pierwszą sobotę miesiąca patrzymy
zawsze na Niepokalaną a jest Ona niedoścignionym wzorem dla nas. Przecież Maryja miała swoje zdanie na każdy temat. Miała również swoje
plany dotyczące małżeństwa, życia w przyszłości.
Ale tak było do czasu, zanim słowo Boże wkroczyło z taką mocą w Jej życie. Mogła życie układać po swojemu, mogła powiedzieć, nie – dziękuję, nie wchodzę w takie relacje, ja zostanę przy
swojej pobożności. Właściwie Pan Bóg przewrócił
Jej życie „do góry nogami”. Mówiliśmy wiele
razy o tym, ale ile wynikło z tego błogosławieństwa dla świata, zbawienia dla ludzi…

Bo Boża prawda będzie
zawsze napotykać na
sprzeciw. Kogo? Szatana.
Przecież on wie do czego nas Prawda Boża może zaprowadzić, wie do
jakiego szczęścia. I robi wszystko, by człowiek
tego nie osiągnął.
Dzisiaj chcemy podziękować Bogu za to,
że do nas mówi. I prosić równocześnie, byśmy
potrafili słuchać tego słowa a w języku biblijnym
słuchać – to nie znaczy słyszeć uszami. Słuchać w
języku biblijnym – to tym słowem żyć, być temu słowu posłusznym. I prosimy by słowo Boże
w naszym życiu taki owoc wydawało. A my ze
swojego życia nie oddawajmy Panu Bogu tylko
tego co nam zbywa. I czasu i ofiary przeróżnej.
Bogu żeby posmakować chrześcijaństwa trzeba
oddać każdy wymiar swojego życia. Dopiero wtedy smakuje czym jest naprawdę chrześcijaństwo.
Zaufać do końca jak uboga wdowa.
Prosimy o wiarę, prosimy o świadectwo
pięknego ewangelicznego życia, a jako Patronkę
możemy sobie obrać Niepokalaną.
Amen.
1 sobota września – Ks. Stanisław Ruszel

Uczymy się od Maryi mówić Chrystusowi
TAK. Nie tylko wtedy, gdy nam jest to wygodne,
gdy nam to „pasuje”. Uczymy się mówić Chrystusowi TAK w każdej sytuacji życia.
Św. Paweł w Liście do Tymoteusza,
ostrzega go równocześnie, umacnia. Bo Tymoteusz głosząc naukę, spotyka ogromny sprzeciw, nie
chcą słuchać słów prawdy, bo każdy ma swoją
prawdę. I św. Paweł mówi Tymoteuszowi, że
idzie chwila, gdy Chrystusowej nauki nie będą
znosili, ale według własnych porządków będą
sobie mnożyli nauczycieli. Przyjdzie chwila, a
będą się odwracać od słuchania prawdy, a odwrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. To się dzieje
na każdym etapie życia. I w naszym życiu i tak
było w XIX w. i wcześniej za czasów Chrystusa.
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Sanktuarium Maryjne
w Gietrzwałdzie
Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie zaliczyć
należy do najważniejszych sanktuariów w Polsce.
Znane jest ono z łaskami słynącego obrazu MB
Gietrzwałdzkiej i z jedynego w Polsce oficjalnie
uznanego przez Kościół objawienia Maryi.
Kościół w tym miejscu szczyci się wielowiekową
historią. Miejscowość uzyskała akt lokacyjny 19
maja 1352 roku, i przypuszczalnie już wówczas
znajdowała się w niej drewniana kaplica. Pierwszym znanym proboszczem był Jan
Sternchen (1405-1409). W czasie wojny polskokrzyżackiej 1410-1414 wieś i kaplica zostały
zniszczone. W XV wieku postawiono jednonawowy kościół gotycki na podmurówce z kamienia, który był konsekrowany w 1500 roku pod
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, a
w 1790 roku biskup Ignacy Krasicki nadał mu
dwa nowe tytuły: świętego Jana Ewangelisty i
świętych apostołów Piotra i Pawła. W XIX wieku
dwukrotnie rozbudowywano kościół: w latach
1863-1869 i po objawieniach w latach 1878 –
1884. Po 1884 przy kościele wybudowano również organistówkę. W wieku XX, po II wojnie
światowej, gdy (od 1945 r.) opiekę przejęli Księża
Kanonicy Regularni Laterańscy, prowadzono prace, mające na celu zagospodarowanie otoczenia
kościoła. Między innymi dokonano renowacji
wnętrza kościoła, postawiono kapliczki różańcowe i dom pielgrzyma. W 2007 roku sanktuarium
wzbogaciło się o Drogę Krzyżową, której kaplice
postawione zostały na błoniach gietrzwałdzkich.
Kult MB Gietrzwałdzkiej datuje się od XVI wieku
i związany jest z obrazem MB z Dzieciątkiem,
który znajduje się w ołtarzu głównym świątyni od
co najmniej 1505 roku. Jest to obraz przedstawiający Maryję, okrytą ciemnoniebieskim płaszczem,
trzymającą lewą ręką Dzieciątko Jezus w czerwonej sukience, które prawą rączką błogosławi, a
lewą wspiera się na książce. Przy górnej krawędzi
obrazu znajduje się trzymana przez 2 aniołów
wstęga z dwoma pierwszymi wersami antyfony: Ave regina coelorum/ave domina angelorum.
Pierwszą informację o obrazie i kulcie sporządził bp. Marcin Kromer w 1583r. W 1717 obraz
został ozdobiony srebrnymi koronami. W 1967
Paweł VI udzielił zgody na koronację obrazu
Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Aktu koronacji
na dziewięćdziesięciolecie objawień dokonał 10
września 1967 prymas Polski Stefan Wyszyński, a udział w uroczystościach wziął kardynał
Karol Wojtyła.
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Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom
Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16
września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami
były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i
dwunastoletnia Barbara Samulowska, pochodzące z niezamożnych polskich rodzin. Matka
Boża przemówiła do nich w języku takim, jakim
mówią w Polsce. Matka Boża, na zapytanie
dziewczynek: „Kto Ty Jesteś?” Odpowiedziała:
"Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie
Poczęta." Na pytanie „czego żądasz Matko Boża?” padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!". Maryja odpowiadała również na wiele innych pytań i prosiła, aby
w miejscu objawienia ustawić Jej figurę. Objawienia stały się głośne w trzech zaborach. Pomimo pruskich represji i stawianych przeszkód przybywały liczne pielgrzymki ze wszysykich ziem
polskich. Wiele dobrego dla propagowania objawień zrobił między innymi niemiecki proboszcz w
Gietrzwałdzie w owym czasie, ks. Augustyn Weichsl, a w zaborze rosyjskim o. Honorat Koźmiński. Objawienia miały wielki wpływ na utrwalenie
poczucia polskości na Warmii i na odnowę życia
moralnego na ziemiach polskich wszystkich zaborów (np. duchowieństwo zaangażowało się w
walkę z plagą alkoholizmu). W stulecie objawień
(1977) Kościół zatwierdził ich treść jako autentyczną, a w 2005 roku został otworzony proces
beatyfikacyjny jednej z wizjonerek, siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej (1865-1950) ze
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.
Świątynia reprezentuje styl północnoniemieckiego
gotyku ceglanego. Obecny kształt krzyża rzymskiego uzyskała podczas przebudowy w XIX wieku. Wówczas powiększono trzykrotnie prezbiterium i dobudowano nawę poprzeczną (transept).
Od północy i południa przylegają dwie kaplice.
Wieża, w której znajduje się wejście główne postawiona jest na planie kwadratu i posiada 3 kondygnacje. Wieńczy ją strzelisty, ostrosłupowy
hełm. Na wieży znajduje się zegar z 1885 oraz
trzy dzwony. Wyposażenie wnętrza głównie neogotyckie. Polichromia stropu i ścian przedstawia
sceny z życia Maryi oraz nawiązujące do historii
objawień. Na styku stropu i ścian bocznych
widnieje rząd świętych kobiet i mężczyzn. Wśród
28 postaci przedzielonych delikatnym ornamentem widzimy po lewej stronie święte: Annę, Magdalenę, Cecylię, Barbarę, Agnieszkę, Katarzynę,
Helenę, Monikę, Rozalie, Elżbietę Królową, Jadwigę, Klarę, Małgorzatę i Notburgea, po prawej
świętych: Grzegorza, Hieronima, Augustyna, Jana
Nepomucena, Wawrzyńca, Antoniego, Pawła pu-

stelnika, Ludwika, Marcina, Izydora, Germana,
Alojzego, Szczepana i Jana Chrzciciela. Ołtarz
główny otaczają postacie dwunastu apostołów
oraz święci: Kunegunda, Teresa Wielka, Juliana
Falkonieri, Genowefa Róża z Limy, German, Stanisław Kostka, Bonawentura, Dominik, Kazimierz, Bernard, Franciszek Salezy oraz Henryk II
cesarz niemiecki. Centralną część ołtarza stanowi
otoczony szczególną czcią obraz MB Gietrzwałdzkiej, przesłaniany wizerunkiem MB z objawień. Po obu stronach prezbiterium znajdują się
ołtarze: MB Bolesnej po lewej i Serca Pana Jezusa
po prawej stronie. Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej
posiada rzeźbiarską grupę ukrzyżowania złożoną z
trzech postaci: Pieta, oraz święty Jan i żołnierz.
Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa, oprócz
figury Chrystusa posiada dwie mniejsze rzeźby
świętych: Antoniego i Franciszka Ksawerego.
Ponadto na przeciwległych zakończeniach transeptu mamy ołtarze MB Częstochowskiej oraz
Świętych Piotra i Pawła. Zachowane do dziś w
dobrym stanie dwa neogotyckie ołtarze boczne
nawie głównej, zawierają w nastawach figury i
obrazy. W lewym znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem i obraz Ukrzyżowania, w
prawym figura św. Józefa i obraz Przemienienia.
Z pierwotnego wyposażenia kościoła zachowała
się kamienna kropielnica kielichowa, która może
być datowana na XVII wiek, oraz gotycka rzeźba
– Pieta dodawana na ok. 1425. Na północnej ścianie kościoła wisi we wnętrzu obraz Rodziny Maryi z XVII wieku, pochodzący z nie istniejącego
ołtarza bocznego. Na południowej ścianie, stary i
zniszczony obraz św. Michała Archanioła z XVIII
wieku. Na zewnątrz kościoła we wnęce nad wejściem głównym znajduje się kamienna rzeźba
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Wokół świątyni znajduje się kilka kapliczek.
Najważniejsza jest ta postawiona w miejscu objawień. Figura Maryi w kapliczce została wykonana
wg zaleceń samej Matki Bożej i została poświęcona 16 września 1877r., w ostatnim dniu objawień. We wnęce w kapliczce zobaczyć można
kawałek klonu, na którym ukazała się Maryja.
Inna kapliczka mieści figurę św Józefa, a w pobliżu zobaczymy groby proboszcza z czasów objawień, ks. Augustyna Weichsla i jego rodziny.
Alejka grabowa z kapliczkami Różańcowymi
prowadzi do źródełka w metalowej altanie, pobłogosławionego przez Matkę Bożą.
Na mocy bulli papieża Pawła VI z dnia 2 lutego
1970 roku kościół w Gietrzwałdzie otrzymał tytuł
bazyliki mniejszej.
E.A.

XXIX Pielgrzymka Parafialna
Szlakiem kardynała Stefana
Wyszyńskiego
W nietypowych warunkach obostrzeń związanych
z pandemią odbyła się w tym roku 29 pielgrzymka
parafialna. Odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy
etap miał miejsce 27 czerwca, w przeddzień
pierwszej tury wyborów prezydenckich, i prowadził do Komańczy – czwartego, ostatniego miejsca internowania kardynała Wyszyńskiego
(27.10.1955 – 26.10.1956).
Drugi etap, pierwotnie planowany w czerwcu po beatyfikacji doszedł do skutku w dniach 10
– 13 sierpnia 2020. Pierwszy dzień poświęcony
był na dotarcie na drugi koniec Polski, do
Gietrzwałdu, gdzie przy Sanktuarium Matki Bożej mieliśmy dwa noclegi. Jeszcze tego samego
dnia wzięliśmy udział we Mszy Świętej i odwiedziliśmy źródełko. (Obszerniejsze informacje o
sanktuarium w tej gazetce). Dzień drugi przeznaczyliśmy na dotarcie do Stoczka Klasztornego,
gdzie Prymas Polski przebywał przymusowo od
12 października 1953r. do 6 października 1954r.
Było to Jego drugie miejsce internowania. Bardzo
życzliwy ksiądz proboszcz opowiedział o kościele
i internowaniu kardynała Wyszyńskiego, była
Msza Święta i możliwość zwiedzenia pomieszczeń, które w czasie swego tutaj pobytu zajmował
dostojny więzień. W drodze powrotnej do Gietrzwałdu nawiedziliśmy Głotowo – wioskę niedaleko Olsztyna, w której znajduje się piękny, osiemnastowieczny kościół pw. Zbawiciela i Kalwaria
Warmińska. Właśnie tu, na ścieżkach Kalwarii
odprawiliśmy Drogę Krzyżową, do której piękne
rozważania przygotowała jedna z uczestniczek
naszej pielgrzymki. Wcześniejszy w tym dniu
powrót na miejsce noclegu umożliwił wypoczynek i prywatną modlitwę w sanktuarium. Następny dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy
domu pielgrzymkowego i wyruszyliśmy do pierwszego miejsca internowania kardynała – Rywałdu
Królewskiego. Rywałd Królewski to niewielka
miejscowość w powiecie grudziądzkim, w województwie kujawsko – pomorskim. Jest tutaj klasztor Kapucynów i kościół - sanktuarium MB Rywałdzkiej, Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych – częsty cel pielgrzymek Romów. W tym
klasztorze Prymas spędził pierwszy, najkrótszy
etap internowania, od 25 września do 12 października 1953 roku. Podczas naszego krótkiego poby-

13

tu tutaj zwiedziliśmy izbę pamięci poświęconą
Prymasowi, pomodliliśmy się w kościele i zobaczyliśmy łaskami słynącą figurkę Maryi z Dzieciątkiem. Jeszcze tego dnia dotarliśmy do Warszawy, aby w archikatedrze Św. Jana Chrzciciela
złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po czym udaliśmy się
na nocleg w Ożarowie Mazowieckim, do domu
rekolekcyjnego im. Św. Franciszka Ksawerego
prowadzonego przez Zgromadzenie Misjonarzy
Krwi Chrystusa. Czwarty, ostatni dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy
domu rekolekcyjnego, zakończoną błogosławieństwem relikwiami Św. Kaspra del Bufalo, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Po Mszy wyjechaliśmy w kierunku Częstochowy,
aby na Jasnej Górze, w miejscu tak ukochanym
przez zarówno Prymasa Tysiąclecia jak i Papieża
Jana Pawła II spędzić choć chwilę na prywatnej
modlitwie przed obrazem Maryi Królowej Polski.
Pełni wrażeń powróciliśmy do Gorlic w godzinach wieczornych. Ale... szlak internowania
Kardynała Wyszyńskiego pozostał jakby niedokończony. Może w przyszłym roku uda się odwiedzić przedostatnie miejsce przymusowego
pobytu Prymasa od 6 października 1954 do 27
października 1955 – Prudnik, odbywając wraz z
naszymi kapłanami: Prałatem Stanisławem Górskim i ks. Janem Adamczykiem XXX Pielgrzymkę Parafialną. I może doczekamy uroczystej beatyfikacji. Jak Bóg da.
EA
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108 BŁOGOSŁAWIONYCH
MĘCZENNIKÓW II WOJNY
ŚWIATOWEJ (c.d)

W tym numerze rozpoczniemy przedstawianie życia błogosławionych męczenników
związanych z archidiecezją warszawską. Obecnie
przybliżymy postać bł. ks. Romana Archutowskiego.
Urodził się 5 sierpnia 1882 roku w Karolinie. Pochodził z bogatej rodziny ziemiańskiej. Uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Pułtusku. Po
uzupełnieniu nauki w domu zdał maturę w Suwałkach, po czym wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. W 1904 roku przyjął święcenia
kapłańskie, przez rok był wikariuszem w Jeżowie
a w 1905 roku został wysłany na dalsze studia
teologiczne do Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam uzyskał tytuł magistra. Od 1910 roku
uczył religii w szkołach warszawskich. Był gorliwym kierownikiem duchowym uczniów. Jednym
z jego głównych zainteresowań były dzieje Kościoła. Napisał „Historię Kościoła Katolickiego
dla młodzieży”- podręcznik kilkakrotnie wznawiany przed wojną, był autorem ponad dwustu
haseł do „Podręcznej encyklopedii katolickiej”. W
1925 roku został dyrektorem Gimnazjum im. Św.
Stanisława Kostki. W szkole panowała dobra,
rodzinna atmosfera, co było niewątpliwie również
jego zasługą. Otaczał opieką ubogich uczniów (
zaczęto wtedy do tej elitarnej wcześniej szkoły
przyjmować również młodzież z niezamożnych
rodzin), bronił pokrzywdzonych ( również Żydów). W 1940 roku został rektorem Seminarium
Duchownego w Warszawie. Jego częste trwanie
na modlitwie i adorowaniu Najświętszego Sakramentu stanowiło wzór w formacji alumnów .
We wrześniu 1942 roku ksiądz rektor R. Archutowski został zatrzymany przez gestapo i osadzony na Pawiaku. W więzieniu był torturowany za
wiarę i gorliwość kapłańską a także za pomoc
Żydom. Pomimo cierpień mówił współwięźniom

o Bogu, spowiadał, dodawał otuchy. Wybaczał
prześladowcom, nawet, gdy musiał znosić najcięższe tortury. W marcu 1943 roku wraz z innymi więźniami został przetransportowany do obozu
koncentracyjnego na Majdanku. Początkowo
przydzielono go do prac ogrodowych. Po nasileniu epidemii tyfusu był wyznaczony do noszenia i
przewożenia zwłok do krematorium. Wygłodzony
i wycieńczony wnet sam zachorował. Zmarł w
Niedzielę Palmową 18 kwietnia 1943 roku. Jego
ciało spalono w krematorium. Jego wspomnienie
liturgiczne przypada w dniu narodzin dla nieba 18 kwietnia. Jest patronem Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Warszawie.
Od bł. Romana Archutowskiego możemy się
uczyć całkowitego podporządkowania się woli
Bożej, przebaczania, gotowości do służby i pomocy innym bez względu na narodowość i wyznawaną religię.
Na podstawie stron internetowych:
https://opoka.org.pl/, https://prawy.pl/,
http://archutowski.edu.pl
oraz książki ks. Jerzego Misiurka „Polscy święci i
błogosławieni”, Edycja Świętego Pawła 2018
opracowała B. Osika

SZTUKA UCZENIA SIĘ
Drodzy Czytelnicy,
zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, u progu
nowego roku szkolnego chcemy zaproponować
Wam w kilku kolejnych numerach cykl
artykułów, które mogą pomóc w nauce dzieciom a
pośrednio i Rodzicom, tak, by uzyskiwane przez
nie wyniki były adekwatne do wkładanego
wysiłku. Będą to sprawdzone w praktyce rady i
wskazówki, jakimi dzieli się nasz redakcyjny kolega w książce „Mały poradnik skutecznego
uczenia się”.
W treści znaleźć będzie można, m.in.:
najczęstsze przyczyny trudności w nauce, o
pamięci i jej tajemnicach, sztuce czytania i
umiejętności notowania, jak odpowiadać na lekcji,
jak
przygotowywać
się
do
powtórek,
sprawdzianów, egzaminów itp.
Życzymy przyjemnej lektury!
Redakcja

Wstęp
Po kilku miesiącach zdalnego nauczania z
powodu pandemii koronawirusa i po wakacyjnej
przerwie uczniowie wracają do swoich szkół.
Zarówno dla nich, jak i dla nauczycieli było to
nowe doświadczenie. Teraz trzeba będzie pewno
część niezrealizowanego materiału nadrobić,
utrwalić, może dłużej posiedzieć nad książkami.
Ktoś powiedział: Gdyby nie nauka, szkoła
byłaby piękną sprawą. Jest w tym trochę prawdy,
ale i rodzi się pytanie, czy rzeczywiście sama
nauka może aż tak uprzykrzać życie ucznia? A
może to skutek braku umiejętności uczenia się,
braku motywacji i warunków do nauki, a czasem
również braku wystarczających zdolności,
kłopotów z pamięcią czy zaległości wynikających
z długotrwałej nieobecności w szkole. Wiesz też
zapewne, a zdarza się to nie tak rzadko, że nawet
„trudny” przedmiot, dzięki nauczycielowi można
polubić.
Z własnego doświadczenia wiem – a
musiało upłynąć wiele lat nauki szkolnej, by to
zrozumieć, że nawet wielogodzinne ślęczenie nad
książką w domu nie gwarantuje dobrych ocen w
szkole. Nauki pedagogiczne, wspomagane przez
psychologię, bardzo obszernie opisują proces
uczenia się, w tym samokształcenia. Napisano na
ten temat wiele książek. Rzecz w tym, że na
poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej, czy
choćby pierwszej klasy szkoły średniej, w których
wprowadza się nowe przedmioty z obszernymi i
często zbyt trudnymi dla ucznia treściami, szkoła
w małym stopniu uczy młodego człowieka jak się
uczyć, a książki, które tego uczą, rzadko są na tyle
przystępnie opracowane, by uczeń mógł z nich
skorzystać. Dlatego, świadomie rezygnując z
wielu naukowych pojęć i zależności, postnowiłem uprzystępnić je w formie dobrych rad i
wskazówek sprawdzonych w praktyce szkolnej.
Tu warto dodać, że przeprowadzone badania sondażowe w wybranych szkołach powiatu
gorlickiego wyraźnie wskazują na zależność
wyników szkolnych dziecka od wsparcia go w
zakresie technik uczenia się. Badania przeprowadzono dwa lata temu w klasach piątych szkoły
podstawowej i drugich klasach gimnazjum.
Nauczyciele
zainteresowani
propozycją,
przybliżali uczniom w ciągu roku tajniki efektywnego uczenia się. Końcowe wyniki okazały się
zaskakujące. Ankietowani uczniowie wskazują na:
 poprawę ocen z poszczególnych przedmiotów,
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 lepsze, mniej stresowe i skuteczniejsze
korzystanie z lekcji,
 skrócenie czasu odrabiania lekcji w domu,
i wreszcie
 polepszenie ich samopoczucia w szkole.
Do kogo kieruję tę zachętę? Głównym adresatem
chciałbym uczynić w pierwszej kolejności uczniów szkoły podstawowej. Im wcześniej poznają
sztukę uczenia się, tym łatwiej będzie im szła
dalsza nauka. A więc warto. Spróbujmy na
początku uporządkować ważniejsze przyczyny
kłopotów w nauce.
Źródła trudności w nauce
1. Tkwiące w samym uczniu /zła organizacja
własnej pracy, brak motywacji, czyli
bodźca do nauki i zainteresowania przedmiotami szkolnymi, słaby układ nerwowy,
dysleksja, dysgrafia, niezrozumienie treści
programowych lub praktycznego ich zastosowania i w związku z tym narastanie
zaległości/.
2. Niezależne od niego /przeładowany program, błędy wychowawcze popełniane
przez rodziców, gdy dziecko nie było
wdrażane do nauki w klasach I-III, lub
samą szkołę, w której np. uczeń nie potrafi
się odnaleźć, zdarzające się niesprawiedliwe oceny, czy przerost kar,
zakazów i poleceń/.

Ponadto źródła trudności mogą tkwić w:
 nieodrabianiu zadań domowych,
 odpisywaniu zadań od kolegów,
 stronieniu od bieżącego przygotowania się
do lekcji,
 zaniedbywaniu się w regularnym powtarzaniu materiału,
 biernym uczestnictwie w lekcjach,
 nie czytaniu obowiązkowej lektury,
 uczeniu się zrywami, tylko w niektórych
okresach,
 uczeniu się w sposób nieracjonalny /pory
nocne, bez przerw/
 opanowywaniu materiału w ostatniej
chwili i to w dużych ilościach,
 nadmiernym krytycyzmie wobec siebie
/brak wiary we własne siły/,
 braku zainteresowań /zamiast koncentrować uwagę na własnym rozwoju,
dziecko oddaje się rzeczom łatwym i
przyjemnym, wśród których jedzenie,
spanie, oglądanie telewizji, gry komputerowe czy spotykanie się z kolegami
zajmują niepoślednie miejsce/.
Pewno patrzysz, która z tych przyczyn najbardziej
pasuje do ciebie. A bywa różnie. U ciebie może
być jedna, u kolegi, czy koleżanki może ich być
więcej, nawarstwiać się. Jedne są łatwiejsze do
pokonania, inne przerastają możliwości przeciętnego ucznia. Wtedy potrzebna jest pomoc starszych – rodziców, nauczycieli… Skoro to sprawa
tak indywidualna, nie jest możliwe pełne wyczerpanie tego tematu. Można natomiast pokusić się o
wyodrębnienie pewnych konkretnych metod i rad,
które na pewno ułatwią ci naukę. Ale o tym już w
następnym numerze.
Stanisław Firlit
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