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Felietony spod ambony 
 

POLSKI MAJ 
 

 
 

Maj to je-

dyny miesiąc, 

którego polska 

nazwa pochodzi 

z języka łaciń-

skiego (Maius). 

Nazwa ta wzięła 

się od bogini Mai, uważanej za bo-

ginię przyrody. Od tego słowa wy-

wodzi się także wyrażenie  „maić”, 

czyli stroić, przyozdabiać kwiatami 

i zielenią.  

W kalendarzu chrześcijańskim 

maj jest miesiącem poświęconym 

kultowi Matki Boskiej. Przez cały 

miesiąc odprawia się  specjalne na-

bożeństwa maryjne, zwane majów-

kami lub nabożeństwami majo-

wymi. Mieszkańcy wsi spotykali 

się wieczorami koło przystrojo-

nych kapliczek przydrożnych śpie-

wając pieśni maryjne. W niektó-

rych regionach kraju dalej ta trady-

cja jest kultywowana. Majówki 

były okazją do spotkania par, 

szczególnie tych, którym przeciwni 

byli rodzice. Ze względu na to, że 

maj to miesiąc oddawania czci Ma-

ryi, panowało przekonanie, że nie 

należy brać w tym czasie ślubu. 

Obrazuje to ludowe przysłowie: 

„Ślub majowy, grób gotowy”. Czę-

sto to właśnie w maju wypadały 

Zielone Świątki, czyli święto Ze-

słania Ducha Świętego. W tym 

roku przypadają w ostatnim dniu 

maja. Ludowa obrzędowość Zielo-

nych Świątek wywodziła się  

z przedchrześcijańskich obchodów 

święta wiosny. W wigilię tego dnia 

majono domy i obejścia zielonymi 

gałązkami, zaś klepisko oraz po-

dwórze wyścielano tatarakiem.  

W niektórych regionach palono 

także ogniska. Te wszystkie za-

biegi miały na celu zapewnienie 

ochrony przed wszelkimi siłami 

nieczystymi oraz zapewnienie 

urodzaju. Z miesiącem majem 

wiąże się także zwyczaj stawiania 

majówki, zwanej także wiechą. 

Zwyczaj ten praktykowany był  

u Lasowiaków, na Orawie, Spiszu  

i Śląsku do połowy XX wieku. Ma-

jówka to wysoka, pozbawiona kory 

jodła z pozostawionymi na szczy-

cie zielonymi gałązkami przybra-

nymi wstążkami. Majówki usta-

wiane były przez chłopców po-

czątkiem maja przed domem 

dziewczyny będącej na wydaniu. 

Majówkę stawiano w nocy w ta-

jemnicy. Stawianie majówki było 

formą zalotów, często kończyło się 

oświadczynami. Czasem majówki 

stawiano  na placach gromadzkich 

– stawianie wiechy kończyło się 

wówczas i zabawą, świętowano  

w ten sposób nadejście wiosny.  

W maju prognozowano także po-

godę na nadchodzące miesiące.  

W połowie maja z reguły nadcho-

dzi duże ochłodzenie, często są 

wtedy przymrozki. W kulturze lu-

dowej ten czas określany był mia-

nem „trzech ogrodników” lub 

„zimnej Zośki”. Dopiero po majo-

wych przymrozkach sadzono do 

ziemi większość roślin uprawnych. 
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PRZYSŁOWIA  

LUDOWE NA  

MIESIĄC MAJ: 
 

Kiedy mokry maj,  

będzie żyto jako gaj. 

Gdy się maj z grzmotem  

odezwie na wschodzie,  

rok sprzyja sianu  

i zbożu w urodzie. 

Grzmot w maju nie szkodzi,  

sad dobrze obrodzi.. 

Gdy kukułka kuka w maju,  

spodziewaj się urodzaju. 

 

Z Polskim Majem związane są 

też ważne wydarzenia historyczne. 

Dla nas ważne jest: 

 

III POWSTANIE  

ŚLĄSKIE 
  III powstanie, pod wodzą Woj-

ciecha Korfantego, miało na celu 

poprawę niekorzystnego dla Pola-

ków wyniku Plebiscytu na Górnym 

Śląsku. Na mocy postanowień trak-

tatu wersalskiego, decyzję do któ-

rego państwa należeć będzie Górny 

Śląsk, oddano w ręce ludności ma-

jącej się wypowiedzieć w 1921 r. 

W plebiscycie większość ludności 

(59,6%) opowiedziała się za Niem-

cami. Na życzenie Polski dopusz-

czono do głosowania Górnośląza-

ków mieszkających poza granicami 

Śląska, ponieważ liczono na głosy 

Górnoślązaków z Belgii, Zagłębia 

Ruhry i Zagłębia Dąbrowskiego.  

W konsekwencji głosy tych ludzi 

zaważyły na wygraniu plebiscytu 

przez Niemcy.  

III powstanie śląskie wybuchło 

w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i było 

największym zrywem powstań-

czym Ślązaków w XX w. W czasie 

III powstania doszło do dwóch du-

żych bitew powstańców z Niem-

cami w rejonie Góry Świętej Anny 

i pod Olzą. Były to najkrwawsze 

starcia w czasie powstań śląskich.  

W 1922 r. podpisano w Genewie 

konwencję w sprawie Śląska, we-

dług której obszar przyznany Polsce 

powiększony został do ok. ⅓ spor-

nego terytorium. Konwencja była 

korzystna dla Polski jeśli chodzi  

o istniejące na nim obiekty przemy-

słowe. Polsce przypadło 50% hut-

nictwa i 76% kopalń węgla.  

W historii naszego narodu waż-

nym zdarzeniem jest: Konstytucja 

3 maja -1791 r.  

Konstytucja 3 maja – uchwa-

lona została 3 maja 1791 roku re-

gulowała prawo , wprowadzając 

ład do zanarchizowanych rządów 

magnaterii. 

Autorami Konstytucji 3 maja 

byli Król Stanisław August Ponia-

towski, Ignacy Potocki i Hugo 

Kołłątaj. Nie obeszło się bez prze-

szkód podczas obrad w trakcie któ-

rych uchwalono Konstytucję.  

W czasie obrad Sejmu Czterolet-

niego wielu posłów, pracujących 

na zlecenie państw ościennych 

(Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeci-

wiało się powołaniu ustawy zasad-

niczej. Okazja nadarzyła się 3 

Maja 1791 roku, wówczas wielu 

przeciwników konstytucji nie po-

wróciło jeszcze z Wielkanocnego 

urlopu. Po siedmiogodzinnych ob.-

radach Sejm zatwierdził konstytu-

cję, a król Stanisław August Po-

niatowski ją podpisał. Twórcy 

Konstytucji 3 Maja określili ją 

jako „ostatnią wolę i testament ga-

snącej Ojczyzny”. 

Konstytucja wprowadzała trój-

podział władzy na ustawodawczą, 

wykonawczą i sądowniczą. Ogra-

niczała immunitety prawne oraz 

przywileje szlachty zagrodowej, 

tak zwanej gołoty. Celem ograni-

czeń względem szlachty było zapo-

bieżenie możliwości przekupstwa, 

biednego szlachcica przez agentów 

obcego państwa. Konstytucja po-

twierdzała też przywileje miesz-

czańskie nadane w akcie prawnym 

z 18 kwietnia 1791 roku. Według 

tego aktu, mieszczanie mieli prawo 

do bezpieczeństwa osobistego, po-

siadania majątków ziemskich, 

prawo zajmowania stanowisk ofi-

cerskich i stanowisk w administra-

cji publicznej a także prawo naby-

wania szlachectwa. Miasta miały 

prawo do wysłania na Sejm 24 ple-

nipotentów jako swoich przedsta-

wicieli, którzy mieli głos w spra-

wach dotyczących miast. Akt ten 

obejmował pospólstwo opieką 

prawa i administracji rządowej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_w_rejonie_G%C3%B3ry_%C5%9Bw._Anny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Olz%C4%85
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/246-stanislaw-august-poniatowski.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/246-stanislaw-august-poniatowski.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/246-stanislaw-august-poniatowski.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/246-stanislaw-august-poniatowski.html
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źródło: www.polskatradycja.pl 

Konstytucja 3 maja znosiła ta-

kie „narzędzia władzy szlachec-

kiej” jak liberum veto, konfedera-

cje, sejm skonfederowany oraz 

ograniczała prawa sejmików ziem-

skich.  W dniu ustanowienia Kon-

stytucji 3 maja przestaje istnieć 

Rzeczpospolita Obojga Narodów  

a w jej miejsce zostaje powołana 

Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona 

zostaje też wolna elekcja, która  

w wieku XVIII w ogóle się nie 

sprawdziła, jej miejsce zastępuje 

władza dziedziczna, którą po 

śmierci Stanisława Augusta Po-

niatowskiego miał przejąć władca 

z dynastii Wettynów.  Aby czuwać 

nad bezpieczeństwem wprowadzo-

no stałą armię, której liczebność 

miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, 

oraz ustanowiono podatki w wyso-

kości 10% dla szlachty i 20% dla 

duchowieństwa – gołota, miesz-

czanie i chłopi byli zwolnieni z pła-

cenia podatku.  Katolicyzm został 

uznany za religię panującą, jedno-

cześnie zapewniono swobodę wy-

znań, choć apostazja wciąż była 

uznawana za przestępstwo. Aby 

Konstytucja była zawsze aktualna 

co 25 lat miał się zbierać Sejm 

Konstytucyjny, który miałby pra-

wo zmienić zapisy w konstytucji. 

           

Opr. czego 

 

 

W JAKIM CELU JEZUS  
ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ? 

 

 
 

"ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ..." 

Wszystko, czego dokonał Chry-

stus, a więc Jego przyjście na świat, 

nauczanie, działalność, męka, 

śmierć, zmartwychwstanie, wnie-

bowstąpienie i zesłanie Ducha 

Świętego, zasługuje na miano 

zbawczych wydarzeń, gdyż przez 

to wszystko świat może się dźwi-

gnąć z nędzy grzechowej i dostąpić 

pojednania z Bogiem, może zjed-

noczyć się w prawdzie i miłości. 

Dzięki tym zbawczym tajemnicom 

ludzkość może osiągnąć wieczne 

zbawienie. Zbawczym wydarze-

niem było również zstąpienie Chry-

stusa do piekieł, czyli do otchłani.  

Teksty Katechizmu o zstąpie-

niu Chrystusa do piekieł:  

Jezus Chrystus "zstąpił do niż-

szych części ziemi. Ten, który zstą-

pił, jest i Tym, który wstąpił" (Ef 4, 

9-10). Symbol Apostolski wyznaje 

w tym samym artykule wiary zstą-

pienie Chrystusa do piekieł i Jego 

zmartwychwstanie trzeciego dnia, 

ponieważ On sprawił, że w miste-

rium Jego Paschy z głębi śmierci 

wytrysnęło życie:  

Jezus Chrystus, Twój Syn zmar-

twychwstały, który oświeca ludz-

kość swoim światłem i z Tobą żyje 

i króluje na wieki wieków. Amen 

(Mszał Rzymski, Wigilia Pas-

chalna, Exsultet). 

Liczne wypowiedzi Nowego 

Testamentu, według których Jezus 

został wskrzeszony "z martwych" 

(Dz 3, 15; Rz 8, 11; 1 Kor 15, 20), 

https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/246-stanislaw-august-poniatowski.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/246-stanislaw-august-poniatowski.html
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zakładają, że przed zmartwych-

wstaniem przebywał On w krainie 

zmarłych (Por. Hbr 13, 20.). Takie 

jest pierwsze znaczenie, jakie prze-

powiadanie apostolskie nadało 

zstąpieniu Jezusa do piekieł; Jezus 

doświadczył śmierci jak wszyscy 

ludzie i Jego dusza dołączyła do 

nich w krainie umarłych. Jezus 

zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, 

ogłaszając dobrą nowinę uwięzio-

nym duchom (Por. 1 P 3, 18-19.).  

Krainę zmarłych, do której zstą-

pił Chrystus po śmierci, Pismo 

święte nazywa piekłem, Szeolem 

lub Hadesem (Por. Flp 2, 10; Dz 2, 

24; Ap 1, 18; Ef 4, 9.), ponieważ ci, 

którzy tam się znajdują, są pozba-

wieni oglądania Boga (Por. Ps 6, 6; 

88, 11-13.). Taki jest los wszystkich 

zmarłych, zarówno złych, jak  

i sprawiedliwych, oczekujących na 

Odkupiciela (Por. Ps 89, 49;1 Sm 

28, 19; Ez 32, 17-32.), co nie ozna-

cza, że ich los miałby być iden-

tyczny, jak pokazuje Jezus w przy-

powieści o ubogim Łazarzu, który 

został przyjęty "na łono Abrahama" 

(Por. Łk 16, 22-26.).  

 "Jezus Chrystus, zstępując do 

piekieł, wyzwolił dusze sprawiedli-

wych, które oczekiwały swego Wy-

zwoliciela na łonie Abrahama" 

(Katechizm Rzymski, I, 6, 3.).  

Jezus nie zstąpił do piekieł, by 

wyzwolić potępionych (Synod 

Rzymski (745): DS 587., ani żeby 

zniszczyć piekło potępionych (Por. 

Benedykt XII, Cum dudum: DS 

1011; Klemens list Super 

quibusdam: DS 1077., ale by wy-

zwolić sprawiedliwych, którzy Go 

poprzedzili (Por. Synod Toledański 

IV (625): DS 485; por. także Mt 27, 

52-53.).  

"Nawet umarłym głoszono 

Ewangelię..." (1 P 4, 6). Zstąpienie 

do piekieł jest całkowitym wypeł-

nieniem ewangelicznego głoszenia 

zbawienia. Jest ostateczną fazą me-

sjańskiego posłania Jezusa, fazą 

skondensowaną w czasie, ale 

ogromnie szeroką w swym rzeczy-

wistym znaczeniu rozciągnięcia 

odkupieńczego dzieła na wszyst-

kich ludzi wszystkich czasów  

i wszystkich miejsc, aby wszyscy 

ci, którzy są zbawieni, stali się 

uczestnikami Odkupienia.  

Chrystus zstąpił więc do ot-

chłani śmierci (Por. Mt 12, 40; Rz 

10, 7; Ef 4, 9.), aby umarli usłyszeli 

"głos Syna Bożego, i ci, którzy 

usłyszą", żyli (J 5, 25). Jezus, 

"Dawca życia" (Dz 3, 15), przez 

śmierć pokonał tego, "który dzier-

żył władzę nad śmiercią, to jest dia-

bła", i wyzwolił "tych wszystkich, 

którzy całe życie przez bojaźń 

śmierci podlegli byli niewoli" (Hbr 

2,14-15). Od tej chwili Chrystus 

Zmartwychwstały ma "klucze 

śmierci i Otchłani" (Ap 1, 18), a na 

imię Jezusa zgina się "każde kolano 

istot niebieskich i ziemskich, i pod-

ziemnych" (Flp 2,10):  

Wielka cisza spowiła ziemię; 

wielka na niej cisza i pustka. Cisza 

wielka, bo Król zasnął, ziemia się 

przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął 

w ludzkim ciele, a wzbudził tych, 

którzy spali od wieków... Idzie, by 

odnaleźć pierwszego człowieka, 

jak zgubioną owieczkę. Pragnie na-

wiedzić tych, którzy siedzą zupeł-

nie pogrążeni w cieniu śmierci; by 

wyzwolić z bólów niewolnika Ad-

ama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, 

idzie On, który jest ich Bogiem i 

Synem Ewy... "Oto Ja, twój Bóg, 

który dla ciebie stałem się twoim 

synem... Zbudź się, który śpisz! Nie 

po to bowiem cię stworzyłem, byś 

pozostawał spętany w Otchłani. Po-

wstań z martwych, albowiem je-

stem życiem umarłych" (Staro-

żytna homilia na Wielką i Świętą 

Sobotę: PG 43, 440 A. 452 C; por. 

Liturgia Godzin, II, Godzina czytań 

z Wielkiej Soboty).  

1. Jaką prawdę o zbawieniu 

ludzkości wyraża zstąpienie 

Chrystusa do piekieł? 1 P 3,18-19  

Józef z Arymatei zdjął ciało Je-

zusa z krzyża i położył w grobie 

wykutym w skale, w którym nikt 

jeszcze nie był złożony (por. Łk 

23,53). Śmierć Jezusa nie zakoń-

czyła jednak Jego zbawczej działal-

ności. Św. Piotr mówi, że Zbawi-

ciel „zabity na ciele” poszedł ogło-

sić zbawienie duchom zamkniętym 

w więzieniu, czyli w otchłani (por. 

1 P 3,19).   

Stwierdzenie to wyraża prawdę, 

że Jezus Chrystus jest Zbawicielem 

wszystkich ludzi, nawet tych, któ-

rzy umarli przed Jego przyjściem 

na świat. Zstąpienie do piekieł 

oznacza, że nikt na świecie nie 
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został pozbawiony zbawczej po-

mocy Bożej, nawet jeśli żył przed 

narodzeniem Jezusa Chrystusa. 

Zstąpienie do piekieł nie oznacza 

oczywiście, że Chrystus był przez 

jakiś czas „potępiony” w piekle. Ta 

prawda wiary mówi o tym, że Zba-

wiciel obdarował życiem wiecz-

nym także tych ludzi, którzy uro-

dzili się przed Jego pojawieniem się 

w naszej historii, a którzy nie od-

rzucili Jego łaski.  

2. Co znaczy, że Chrystus jest 

jedynym Zbawicielem wszyst-

kich ludzi? 1 Tm 2,3-6; J 3,14-18  

Ojciec niebieski posłał swego 

Syna na świat, aby zbawił wszyst-

kich ludzi, którzy nie odrzucą Jego 

łaski. Jezus umarł za wszystkich. 

Nawet ludzie żyjący przed 

narodzeniem Jezusa Chrystusa mo-

gli osiągnąć zbawienie dzięki 

Niemu, o czym świadczy prawda o 

Jego zstąpieniu do piekieł, czyli do 

otchłani.   

Podobnie też każdy człowiek, 

który narodził się po przyjściu na 

świat Zbawiciela, tylko dzięki 

Niemu osiąga życie wieczne. Jezus 

bowiem jest odwiecznym Słowem 

Bożym, które „oświeca każdego 

człowieka, gdy na świat przycho-

dzi” (J 1,9). Każdy zatem człowiek 

otrzymuje od Chrystusa tyle łaski, 

ile potrzebuje do osiągnięcia zba-

wienia. Jeśli więc będzie z nią 

współpracował, osiągnie szczęście 

wieczne.   

Zmartwychwstały Chrystus przez 

swojego Ducha może doprowadzić 

do życia wiecznego każdego czło-

wieka, niezależnie od tego, gdzie 

żyje, kiedy i w jakiej religii się uro-

dził. Nie ma żadnych przeszkód dla 

zmartwychwstałego Pana, który 

przechodził nawet przez zamknięte 

drzwi (por. J 20,26). On może do-

trzeć do każdego serca ludzkiego. 

Jeśli jednak człowiek chce osiągnąć 

wieczne zbawienie, musi współ-

działać z otrzymaną łaską. Im komu 

więcej jej dano, tym większych bę-

dzie się oczekiwać owoców, np. od 

chrześcijan (por. Łk 12,48). Wielu 

ludzi osiąga zbawienie dzięki Chry-

stusowi, choć wcale nic o Nim nie 

słyszało (por. Mt 25,31-46).  
 

ks. dr M. Kaszowski 

 
 źródło: teologia.pl 

 

 

10 ZDAŃ POCIESZENIA DLA RODZICÓW 
NA CZAS ZARAZY 

 

 

    Gdy rośnie frustracja, gdy 

emocje biorą górę, staram się 

przypomnieć sobie jedno z 10 

poniższych zdań. 
 

     Dzieci próbujące zrobić (lub 

zbojkotować) prace zlecone przez 

szkołę. Rodzice próbujący dopilno-

wać dzieci i wykonać swoje zobo-

wiązania zawodowe. A codzienna 

logistyka sama się nie zrobi… Gdy 

rośnie frustracja i emocje biorą 

górę, staram się przypomnieć sobie 

jedno z 10 poniższych zdań. 

 

1. Jeszcze będziemy się  

z tego śmiali 

 

Bo przecież wszystko się kiedyś 

kończy, nawet chwile najtrudniej-

sze. Wspomnienia jakie po nich zo-

staną, w dużej mierze zależą od 

tego, jak do danej sytuacji podcho-

dzimy dziś. 

 

2. Czy warto tracić  

również relację? 

 

Bo przecież domowy rozgardiasz 

generuje wiele strat. Coś się stłukło, 

coś zalało, coś sfrustrowało, coś ze-

złościło, a coś zgubiło. Wchodząc w 

spiralę emocji, możemy stracić nie 

tylko czas czy przedmiot, ale też re-

lację z bliskimi. 

 

3.To ja tu jestem dorosłym 

 

Bo przecież jeśli rodzic (człowiek 

raczej dojrzały i ukształtowany) ma 

trudność z wytrzymaniem trudnej 

sytuacji, to o ile trudniej jest 

dziecku? A jeśli ktoś ma dać przy-

kład bycia „ponad” i „mimo”, to 

czyż nie właśnie rodzic? 
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4. Na jaki temat są trudne  

reakcje mojego dziecka? 
 

    Bo przecież napięcia, które się 

pojawiają nie biorą się znikąd. 

Może jest jakiś „kolec”: strachu, 

złości, oczekiwań, który mogę po-

móc mojemu dziecku „wyjąć”. 

Przecież to jest moje kochane 

dziecko, które sobie z czymś (lub 

samym sobą) nie radzi. 
 

5. Sam wybieram  

w jakie emocje wchodzę 
 

Bo przecież mamy władzę nad 

sobą. Jedni większą, inni mniejszą, 

ale wszyscy ją mamy. To ostatecz-

nie ja wybieram, jaki sposób myśle-

nia o danej sytuacji wybieram oraz 

w jakie emocje wchodzę. 
 

6. Jak byśmy się teraz zachowali, 

gdyby w domu byli goście? 

 

Bo przecież obecność innych na-

rzuca nam pewne ramy zachowań. 

A będąc wyłącznie w rodzinnym 

gronie, zdarza się przesuwać gra-

nicę. W której sytuacji jestem bliżej 

bycia tym, kim naprawdę chcę być? 
 

7. Czy aby nie kończą  

mi się zasoby? 
 

Bo przecież: zmęczenie, głód, hałas, 

niedospanie i inne czynniki zmniej-

szają odporność na trudne sytuacje. 

Jakich zasobów teraz mi brakuje? 

Co mogę zrobić, żeby je uzupełnić? 

A co stanie się, jeśli nie uzupełnię 

„paliwa”? 
 

8. To jest jak gra  

w policjantów i złodziei 
 

Bo przecież każdy w rodzinie od-

grywa jakąś rolę i nie mając świado-

mości, wpisuje się w pewien sce-

nariusz. Uświadamiając sobie, że to 

rodzaj gry, łatwiej przejąć władzę 

nad własną listą dialogową. 
 

9. Siedzenie w domu  

jest niczym w obliczu choroby 

 

Bo przecież to czego doświadczam, 

jest codziennością wielu przewlekle 

chorych. A tych kilka tygodni za-

mknięcia w czterech ścianach jest 

niczym w obliczu ewentualnej cho-

roby. 
 

 10. Czego uczy mnie ta sytuacja? 
 

Bo przecież każda sytuacja może 

czegoś nauczyć. Co dzięki niej zy-

skuję? Czy potrafię znaleźć zalety 

zamknięcia z rodziną na niewielkiej 

powierzchni? Co dobrego chciał-

bym, by ten czas przyniósł dla na-

szej rodziny?  

 

Źródło: www.pl.aleteia.org 

 
 

 

„LITANIA” DO WIRUSA 
 

 
 

 „Drogi wirusie, walka z tobą toczy się na śmierć i życie. A ja, na przekór, nie chcę dziś walczyć z tobą.  

Chcę ci nawet dziękować. Choć wiem, że nie będzie to mile przyjęte przez brać internetową. 
 

Dziękuję ci, że wstrząsnąłeś moim życiem. Pozwoliłeś mi odkryć, że jestem zależny od czegoś Większego  

niż mój rozum, że jest KTOŚ, kto cały czas był przy mnie, choć tego nie widziałem. 
 

Żyłem dotychczas tak, jakby Pana Boga nie było.  

Dziękuję ci, że mam szansę odzyskać wzrok. Jak ślepiec z Ewangelii. 
 

Dziękuję ci, skryty wojowniku, że zaaresztowałeś mnie w moim własnym domu z moją żoną i moimi dziećmi. 

Wiem już, dlaczego moja żona chodzi smutna i dlaczego moje dzieci zamykają się w swoich pokojach.  

Przy posiłkach próbuję podtrzymać rozmowę, ale nie idzie mi to łatwo. 
 

Dziękuję ci, wirusie, że zatrzymałeś fabryki i samochody. Ziemia odetchnęła  

i nad fabrykami nie widać już czarnych, smolistych chmur. Czytałem, że do Wenecji przypłynęły delfiny.  

A pani Maja Komorowska jeździ po Warszawie rowerem. Ludzie to widzieli. Potwierdzą, że mówię prawdę. 
 

Jak wielu z nas, mam kredyt we frankach. Jeśli go nie spłacę, wtedy zabiorą nam mieszkanie.  

Płaczę i dziękuję ci równocześnie, że powrócę na wieś do domu mojej matki, że ją wreszcie zobaczę. 
 

Dziękuję ci też, że mój ukochany Kościół: lud Boży, biskupi i ja sam,  

mamy szansę nawrócenia, oczyszczenia i powrotu do Jezusa na niespotykana do tej pory skalę! 

Amen”. 

https://misyjne.pl/temat/koronawirus/
https://misyjne.pl/temat/koronawirus/
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NI MA ŁATWO … 
 

 
 

Jezderkusie, i dali niy wiymy co bydzie dali. Z koż-

dej strony coś kożom, abo zakazujom. Mondre głowy 

nom tłokom do łepow coby my siedzieli w doma,  

wiync siedzymy i mogymy sie flygować do woli. Noj-

gorzi majom ci, co bez wzglyndu na wszystko chcie-

liby na tyn przikłod wybznyć na torg, abo do tego,  

a niy inkszego sklepu, o pracy zawodowej już niy 

spomna. 

Kuckani i forskani nigdy niy było zdrowe i bez-

pieczne, a co dopiyro terozki. Kożom telefonować 

miyndzy sobom, ale zdarzo sie, jak zadzwonisz, to tyn 

Ktoś abo sie uczy, abo robi, zaglondo na serial, rzyko 

czy łoglondo i łoczywiście uczestniczy we Mszy Św. 

Dobrze, że chocioż Kościoły momy we mediach. 

Mogymy sie modlić, widzieć roztomańte Świątynie, 

co som łod nos blisko i daleko, i to fest. 

 

Wiela z nos mo nadzieja, że jakoś to przetfomy. 

Pra, że ja ? 

Trza walczyć, poszukiwać rozwionzań, bo samo, 

to bezmała może yno grzmieć i sie blyskać. 

Na różne sposoby momy spyndzać czas. Roz tyż 

oma z opom wybrali sie na przechadzka po dość wy-

sokich schodach, co by wiyncyj ruchu mieli. Idom  

i łogromnie im długo i ciynżko. We pewnym momyn-

cie oma przistowo i pyto: te przipomi mi my wla-

zujymy czy ślazujymy po tych schodach? 

Życza Wom przede wszystkim zdrowio,  jasnomo-

drego nieba, ciepluśkigo i świyżego luftu łoroz naj-

szumniejszych chwilow w życiu / szczególnie Muter-

kom z łokazji Ich Świynta /.  Żodyn nos niy zapew-

nioł, że bydzie łatwo. Kurcze felek, kartofelek mono 

doczkomy sie normalności. Daj Boże.  Pa. 

Danka

 

                                            

  

 

W tym roku w naszym kościele,  

zgodnie z decyzją ks. Arcybiskupa 

będą odprawiane w tygodniu  
po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00,  

w niedzielę po Mszy o godz. 17.00 

Zachęcamy do udziału w transmisjach 

Mszy św. o 18.00 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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INTENCJE I PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

NA MIESIĄC MAJ 2020 
 

Papieska intencja modlitewna: za diakonów. 

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła. 
 

PIĄTEK 01.01 – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA - I pt mies. 

8.00 – w int. Stanisława i Pawła w kolejną roczn. urodzin  

10.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za + Matyldę i Maksymiliana Szymura, + synów 

Waltera, Alfreda, Erwina i córkę Marię, męża Joachima   

18.30 – uroczyste rozpoczęcie nabożeństw majowych  
 

SOBOTA 02.05 – UROCZ. NMP KRÓL. PL – I sob.  

7.30 – różaniec wynagradzający NS NMP 

8.00 – 1. w intencji wynagradz. Niepok. Sercu NMP 

 2. w intencji małżeństw, szczególnie tych przeżywają-

cych trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęcenie 

rodzin oraz łaskę trwania w całkowitej abstynencji, 

trzeźwości i czystości dzieci i młodzieży naszej parafii 

3. za + Anielę Oślizło 

10.00 – w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 

18.00 –  za ++ Różę i Hieronima Bednorz, ich rodziców, 

córkę i zięcia  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

NIEDZIELA 03.05 – 4 ND WIELKANOCNA 

8.00 – za ++ Edwarda Karwat, rodziców, Alfonsa Karwat, 

dwie żony oraz Elżbietę i Romana Kubica  

10.00 –  za + Anielę Oślizło  

12.00 – za + Teresę Kuś – od Zosi i Kazika oraz cioci Haliny  

17.00 – za + Aleksandrę Koch   

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

19.30 – za ++ Gertrudę, Marię i Ludwika Kiełkowskich  
 

PONIEDZIAŁEK 04.05 – św. Floriana   

8.00 – 1. w intencji opiekunów kapliczki 

 2. za + Zygmunta Chroszcz w 18 rocznicę śmierci  

18.00 – za + Anielę Oślizło 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

WTOTEK 05.05 – dzień powszedni  
18.00 – 1. ku czci św. Antoniego w intencjach rodzin: Pier-

chała, Ludwik, Kozub, Szymura, Łatkowskich, Fiałkow-

skich, Paszek i pracowników ich firm o błogosławień-

stwo, pomyślność we współpracy oraz światło Ducha 

Świętego w prowadzeniu działalności; w intencji redakcji 

parafialnej gazetki Niepokalana, Parafialnej Rady Dusz-

pasterskiej, pracowników klasztoru; Budowniczych sta-

jenki Bożonarodzeniowej; w intencji rodzin: Gatnar, Go-

liński, Pydyn, Wawoczny, Szymura, Węglorz, Nowrot, 

Cieślak, Moroń, Kapała – o błogosławieństwo Boże, 

Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji posługują-

cych w parafialnych grupach i wspólnotach duszpaster-

skich dzieci, młodzieży i dorosłych; w intencji chorych, 

cierpiących i starszych wiekiem parafian, którzy poprzez 

swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie wspomagają na-

szą parafię oraz wspólnotę Braci Mniejszych na 

Zamysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów i ofia-

rodawców klasztoru i parafii, szczególnie w tym czasie epi-

demii. 

2. za+ Małgorzatę Mnich  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

Ad libitum – za + Anielę Oślizło (w kaplicy klasztornej) 
 

ŚRODA 06.05 – ŚWIĘTO AP. FILIPA I JAKUBA 

8.00 – rezerwacja RDD 

18.00 – 1. za + Waltera Buhl 

2. za + Anielę Oślizło 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

CZWARTEK 07.05 – dzień powszedni  

18.00 – 1. za Jerzego Cobkało 

2. za + Anielę Oślizło 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

PIĄTEK 08.05 – UROCZ. ŚW. STANISŁAWA 

8.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za ++ Martę i Ludwika Gatnar  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

SOBOTA 09.05 – dzień powszedni  

8.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za + Norberta Fajkis, ++ rodziców i teściów  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

NIEDZIELA 10.05 – 5 ND WIELKANOCNA 

8.00 – za + Stanisława Dębskiego w kolejną roczn. śmierci  

10.00 –  w intencji Justyny w 40 rocznicę urodzin   

12.00 – za parafian 

17.00 – za ++ Alojzego Robenek, żonę Antoninę i dzieci 

oraz dusze czyśćcowe  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

19.30 – za + Anielę Oślizło 
 

PONIEDZIAŁEK 11.05 – dzień powszedni  

18.00 – 1. za + Stefanię Popczyk w 4 rocznicę śmierci  

2. za + Anielę Oślizło 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

WTOTEK 12.05 – dzień powszedni  

8.00 – za + Anielę Oślizło (30) 

18.00 – w int. Zofii i Damiana Szebera w 30 roczn. ślubu 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

ŚRODA 13.05 – DZIEŃ FATIMSKI  

17.30 – różaniec fatimski  

18.00 – 1. W intencji czcicieli BM Fatimskiej 

2. za + Jana Miodowskiego w rocznicę śmierci 

3. za + Łucję Kapsa  

Po Mszy św. – procesja fatimska i Apel Maryjny  
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CZWARTEK 14.05 – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA  

18.00 – 1. za ++ Maksymiliana i Elżbietę Chłodek  

2. za + Annę Barteczko (1) – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

PIĄTEK 15.05 – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA   

7.45 – wyczytanie zmarłych z wypominek 

8.00 – 1. za + Annę Barteczko   

2. za ++ z rocznych wypominek 

18.00 – 1. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia 

2. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy – o zdrowie 

i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa i Felicji 

3. za ++ Romana i Zofię Rostek 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

SOBOTA 16.05 – ŚWIĘT.  ŚW. ANDRZEJA BOBOL. 

8.00 – 1. Rezerwacja RDD 

 2. za + Annę Barteczko    

18.00 – o zdrowie i opiekę MB w rodzinie Widera i Ma-

tuszczyk oraz w int. Hanny Widera w roczn. urodzin  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

NIEDZIELA 17.05 – 6 ND WIELKANOCNA 

8.00 – za ++ Eufemię i Franciszka Konsek 

10.00 –  za + Jana Paszka w rocznicę śmierci oraz Marię  

i Józefa Paszków 

12.00 – za + Annę Barteczko 

17.00 – w int. rodzin Bogu wiadomych   

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

19.30 – za ++ Łucję i Gerarda Oleś i dziadków z obu stron  
 

PONIEDZIAŁEK 18.05 – DZIEŃ PRZYM. SZENSZ. 

8.00 – za + Annę Barteczko 

18.00 – 1. w intencji Leokadii za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,  

i zdrowie dla całej rodziny 

  2. w intencji Rodzin i Kręgów Szensztackich  

3. dziękczyn. za dar życia i pontyfik. św. Jana Pawła II 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

WTOTEK 19.05 – dzień powszedni 

18.00 – 1. w intencji rodziny Bednorz  

2. za + Annę Barteczko 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

ŚRODA 20.05 – dzień powszedni 

8.00 – za + Annę Barteczko  

18.00 – za ++ Martę i Juliusza Buhl oraz syna Henryka  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

CZWARTEK 21.05 – św. Jana Nepomucena  

18.00 – 1. za + Józefa Masny 

 2. za + Annę Barteczko  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

PIĄTEK 22.05 – dzień powszedni 

8.00 – za + Annę Barteczko 

18.00 – za ++ Marię Sikora, Henryka Dyl – od koleżanek 

i kolegów z klasy 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 

 

SOBOTA 23.05 – dzień powszedni 

8.00 – za + Annę Barteczko  

18.00 – 1. za + Bronisławę Wieczorek  

2. za + Joannę Rojek w 30 dniu po śmierci 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

NIEDZIELA 24.05 – 7 ND WIELKANOCNA 

8.00 – za + Czesława Krawczyk i ++ rodziców  

10.00 –  w int. Marii i Emila Satan w 45 rocznicę śluby 

12.00 – w int. o. Ernesta z ok. imienin zakon. i urodzin   

13.30 – chrzest: Pawła i Kacpra Bizon 

17.00 – za + Elżbietę Marcol  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

19.30 – za + Annę Barteczko  
 

PONIEDZIAŁEK 25.05 – dzień powszedni 

8.00 – za + Anielę Gaszka – od rodziny Orzeł   

18.00 – za + Annę Barteczko  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

WTOTEK 26.05 – dzień powszedni 

18.00 – 1. za ++ Stefana i Wacławę Gąsiorowskich oraz 

synową Zofię  

2. za + Annę Barteczko  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
 

ŚRODA 27.05 – dzień powszedni 

8.00 – za + Annę Barteczko  

18.00 – do Bożego Miłosierdzia za + Eugeniusza Hanaka  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

CZWARTEK 28.05 – dzień powszedni 

18.00 – 1. W intencji Ilony Firut w rocznicę urodzin 

2. za ++ Jerzego Wroniewskiego i + Irenę Laszczyk  

w 1 rocznicę śmierci 

3. za + Annę Barteczko  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

PIĄTEK 29.05 – św. Urszuli Ledóchowskiej  

8.00 – za + Annę Barteczko   

18.00 – za + Erwina Helak w 2 rocznicę śmierci  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

SOBOTA 30.05 – św. Jana Sarkandra  

8.00 – za + Annę Barteczko   

18.00 – 1. za + Wiktorię Chromik w 1 rocznicę śmierci  

2. za ++ Piotra i Maksymiliana Bombik oraz Mirelę  

i Henryka Bródka  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe 
 

NIEDZIELA 31.05 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 

DUCHA ŚWIĘTEGO  

8.00 – za ++ rodziców Marię i Roberta Koczubik  

10.00 –  w intencji Krzysztofa Kozub w rocznicę urodzin  

12.00 – w intencji Eryki Węglorz w 80 rocznicę urodzin  

17.00 – za ++ Różę i Józefa Tendera  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

19.30 – za + Annę Barteczko
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NIESPODZIEWANIE  

ZNALEŹLIŚMY SIĘ NA PUSTYNI 
 

 

Pan daje nam ten czas, by „otrząsnąć nas z odrętwienia” 

 

Chciałbym zacząć od tego, że niedawno wróci-

łem do Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 

2020. I jeśli już mówić tu o jakimś znaku, to zwra-

cam uwagę, że Franciszek opublikował ten list 7 

października 2019 roku. Chyba jeszcze nikt nie sły-

szał o koronawirusie i nie spodziewał się tego, co 

miało nadejść. Po przeczytaniu i rozważeniu tego 

Orędzia aż mnie zamurowało. 

Moim zdaniem, ten list jest opatrznościowy, głę-

boko biblijny, wręcz mistyczny. To pochodnia na czas 

ciemności, ale też szczególnego działania Boga i od-

czytywania znaków czasu. Gdy go rozważam, oczy mi 

się otwierają. I nie chodzi o to, że spełnia się cokolwiek. 

Papież nie zapowiadał wirusów, kar Bożych i kwaran-

tann. Ale Jego słowa i wskazówki pozwalają w świetle 

wiary lepiej odpowiedzieć na to, co się obecnie dzieje. 

Zachęcam więc do medytacji nad tym tekstem. 

A teraz podzielę się tym, jak Orędzie to pozwala mi 

spojrzeć na tegoroczny, specyficzny Wielki Post, który 

prawdopodobnie będzie dłuższy niż zwykle. Ten czas 

sam w sobie staje się dla mnie rekolekcjami. 

Dziś o pustyni. 

Papież czterokrotnie powtarza, że Pan dał nam 

„sprzyjający czas” lub „czas łaski” do przygotowania 

się na święta i do nawrócenia. Nazywa go „czasem pu-

styni” i zaprasza nas wszystkich: „Pozwólmy się wy-

prowadzić na pustynię, jak Izrael”. Bóg niespodziewa-

nie zgotował nam pustynię. 

Koronawirus sprawił, że 

wszyscy nagle wylądowaliśmy 

na pustyni. W kościołach pustki. 

Nagle okazało się, że Kościół to 

jednak nie sami księża. Na uli-

cach pusto. Zamarło wiele dzie-

dzin życia. Bez klienta i pracow-

nika nie ma ekonomii i rynku. 

Pandemia sprawia, że zaburzył 

się dotychczasowy porządek. 

Sypie się system, który sami 

stworzyliśmy. Nie możemy ro-

bić wszystkiego co, chcemy. 

Pustynią stały się nasze 

domy, chociaż jesteśmy razem, 

mamy co jeść, ale odpadło wiele 

rzeczy, które dotąd nas pochła-

niały. Wytwarza się nowa prze-

strzeń, być może na głębsze spotkania. Pustynią może 

okazać się drugi, nawet najbliższy, przed którym dotąd 

się uciekało w pracę, w obowiązki, w wieczne zagonie-

nie. Pustynią może stać się bezradność, co teraz począć 

z czasem. Pustynią może być cisza, bo nie wiemy, jak  

i o czym ze sobą rozmawiać. 

Nikt nie wychodzi na pustynię z własnej woli. Dla-

czego? Bo pustynia nie nadaje się do życia. Pustynia 

odziera. Tam odczuwa się braki, tam wydaje się, że 

króluje śmierć, tam bardzo doskwierają nam nasze 

przywiązania, nawyki, których nie da się zaspokoić. 

Tam rozdziera nas głód niezaspokojenia. Ale na pu-

styni odzywa się jeszcze coś bardziej dojmującego: 

niepokój, nieprzewidywalność, brak kontroli. Nagle 

drążą nas nurtujące pytania: Co z nami będzie? Czy bę-

dziemy zdrowi? Co stanie się z gospodarką, ekonomią? 

Czy starczy nam na jedzenie? Co w życiu ważne? Jak 

długo to potrwa? Dotąd, jakoś wszystko się kręciło. Ży-

liśmy z dnia na dzień. Jakoś to będzie. 

Na pustyni jest Bóg, ale także zło i pokusa. Pustynia 

w życiu duchowym jest po to, by ujawniła się „treść” 

naszego serca, naszej głębi. Na wierzch wydobywa się 

to, co zawsze w nas drzemie, ale o ty mnie wiemy, albo 

gdy coś do nas się przebija, natychmiast zagłuszamy 

„to” gonitwą, pracą, rozrywkami, internetem. Na pu-

styni widać, jacy rzeczywiście jesteśmy. Gdy niczego 

nam nie brakuje, gdy czujemy się zadowoleni, gdy za-

chowujemy kontrolę nad życiem, łatwo możemy 

https://misyjne.pl/temat/papiez-franciszek/
https://misyjne.pl/temat/wielki-post/
https://misyjne.pl/temat/pustynia/
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oszukiwać siebie. Wtedy łatwo widzieć siebie jako bo-

haterów, łatwo polegać na sobie. 

Dlatego jak Izraelici musimy być wystawieni na 

próbę: nie ma wody, nie ma pokarmu. Jest tylko słowo. 

Rodzi się lęk, że pomrzemy. Nie wiadomo, po co ten 

Bóg nas tu wyprowadził. Tęsknimy za Egiptem, za rze-

komymi garnkami z mięsem. Bóg daje wprawdzie 

mannę i przepiórki, ale ile można tego jeść. Niedobry 

ten pokarm mizerny. Więcej, nagle okazuje się, że Moj-

żesz znika gdzieś na 40 dni. Może Bóg nas opuścił? Po-

trzebujemy znaku, potrzebujemy przewodnika. Nie 

znosimy pustki. Więc zróbmy sobie cielca ze złota, 

aby był dla nas znakiem Boga. 

Dla wielu z nas doświadczenie pustyni to brak Eu-

charystii. Chcielibyśmy Boga zamknąć w tabernaku-

lum, w zewnętrznych znakach, a Pan każe nam wejść 

w głąb. Boimy się naszej głębi. Dla innych pustynią bę-

dzie brak tradycyjnych nabożeństw, form pobożności, 

brak święconka i wielu innych spraw, które nie są rela-

cją z Bogiem, lecz jedynie podpórką, ale często czy-

nimy z nich „Boga”. Dla niektórych pustynia to czas 

zmagania z obrazem Boga, który ciągle kieruje ich ży-

ciem: Bogiem siły i wszechmocy rozumianej po 

ludzku, „Bogiem” gniewu i moralizmu. Lęk przed 

utratą takiego „Boga” skutkuje zażartym bronieniem 

jego istnienia. To niektórzy z nas bardzo go potrzebują, 

bo taki „Bóg” to nasz twór, nasz cielec ulany z naszych 

wyobrażeń, który nam odpowiada. 

Pustynia pokazuje też, że także my nie jesteśmy Bo-

giem. Jak mocno brzmią teraz słowa Papieża, iż często 

żyjemy w „zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy 

panami czasów”, a „nasze życie miałoby swe pocho-

dzenie w nas samych”. Tak nie jest. Papież w różnych 

tekstach nazywa ten sposób życia „światowością”, 

także w tym Orędziu. Światowość to nie świat, lecz 

sposób życia, to alternatywny „Bóg”, który trzyma nas 

na uwięzi i któremu beznamiętnie od-

dajemy pokłon. Światowość to „gadul-

stwo, powierzchowna ciekawość, 

zwodnicze używanie środków spo-

łecznego przekazu”. 

Światowość to życie pozbawione 

głębi, puste, powierzchowne, karmiące 

się doraźnymi celami. Życie, któremu 

brakuje wizji i celu, który wszystko 

przekracza. Światowość zamyka czło-

wieka w muszli, podczas gdy powinien 

żeglować po bezkresnym oceanie. Nie-

stety, słowa do nas często nie docie-

rają. Dlatego Pan daje nam ten czas, 

by „otrząsnąć nas z odrętwienia”. 

Musimy doświadczyć siebie całym 

sobą. Musimy zderzyć się z naszą 

skończonością, z totalną zależnością. 

I oto teraz mamy szansę „rozważyć dogłębniej” to, 

co dał nam Bóg. Przyzwyczailiśmy się do tego, że je-

steśmy chrześcijanami, że mamy sakramenty albo się 

już od nich odzwyczailiśmy, bo nie widzimy w nich nic 

wyjątkowego, uznajemy je za niepotrzebne. Nie rozu-

miemy nawet, co takiego się stało przez śmierć  

i zmartwychwstanie Chrystusa. Nie znamy Bożej miło-

ści, chociaż ciągle o niej słyszymy. Mamy samochody, 

konta, wyjazdy wakacyjne, zaspokajamy mnóstwo 

sztucznych potrzeb, które ciągle kreuje rynek. Wskutek 

tego zapominamy o Bogu, o zbawieniu. Bóg praw-

dziwy się nam trochę znudził. Mamy poczucie, że nic 

większego spotkać nas nie może. Dlatego pustynia 

musi nam zabrać naszych „Bogów” , bo już nie wiemy, 

że „żyć, samo żyć, nie wystarczy za sens” (Andrzej Po-

niedzielski) 

Czas pustyni jest po to, „byśmy w końcu mogli po-

słuchać głosu naszego Oblubieńca” – pisze Papież.  

W końcu. Bo jak długo Bóg może czekać na naszą od-

powiedź? Czeka bez końca. Jeśli ciągle nie mamy 

czasu, jeśli de facto uważamy, że Bóg nie jest na-

szym Oblubieńcem, jeśli Bóg tylko po to istnieje, by 

nas ratować, gdy grozi nam niebezpieczeństwo, to 

nie jest to przejaw miłości osoby kochanej. 

Bóg chce, byśmy odkryli w Nim na nowo Oblu-

bieńca, nie Starca z brodą ciskającego gromy i wypusz-

czającego strzały swego gniewu. Jeśli się nie zatrzy-

mamy, nie opuścimy naszego kołowrotu, jak w ogóle 

usłyszeć głos Boga? Ale to Bóg włożył nam kij  

w szprychy roweru, na którym pędzimy z górki. 

Owszem, poturbujemy się, ale może coś do nas dotrze?  

    

  o. Dariusz Piórkowski SJ  
źródło: misyjni.pl 
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Z Kroniki Zamysłowa 
odc. 4 

GRANICE ZAMYSŁOWA 
 

 
 

 

 

Jak wyglądały historyczne gra-

nice Zamysłowa, który do 1948 r. 

był samodzielną gminą? Różnią się 

one bowiem od dzisiejszych granic 

administracyjnych dzielnicy Zamy-

słów. Jak pisał Alfred Dyrbuś  

w styczniu 2006 r. (FN 1/21): Aż do 

ok. 2000 roku, tematem granic na-

szej dzielnicy mało kto się intereso-

wał, gdyż obszar Zamysłowa znaj-

dował się w dalszym ciągu w grani-

cach administracyjnych dawniejszej 

gminy Zamysłów. Głośno z tego po-

wodu zrobiło się dopiero wtedy, gdy 

Urząd Miasta Rybnika na przełomie 

XX/XXI wieku przeprowadził tzw. 

„reformę administracyjnych granic 

dzielnic miasta”. Reforma ta miała 

również swoje skutki w naszej dziel-

nicy. Starym Zymyslokom „za pie-

rona se te zmiany niy podobały”,  

a młodzi na ten temat nie mieli swo-

jego zdania.  

Dawne tereny Zamysłowa leżące 

po południowej stronie ulic Łanowej 

i Rolniczej, oraz teren wokół ulicy 

Zamysłowskiej aż do torów kolejo-

wych czyli tzw. „beszongu” wcie-

lono do obszaru Rybnik – Smolna. 

Natomiast przyłączono do dzielnicy 

Zamysłów część ulicy Jankowickiej 

(od „beszongu”). Włączono też do 

Zamysłowa kawałek dzielnicy 

Niedobczyce. Były to tereny wokół 

ulicy Wodzisławskiej i Zamiejskiej, 

oraz tereny z południowej strony 

ulicy Witosa i prawie cały obszar 

Stawisk (ul. Liściasta, Bratnia). 

Mieszkańcy tego „niedobczyckiego 

przyczółka”, jak przed wojną mó-

wiło się o Stawiskach (patrz mapka), 

od pokoleń byli mentalnie związani 

z Zamysłowem. Decydowały o tym 

takie argumenty jak bliskość szkoły, 

kościoła, sklepów, pokrewieństwa 

itp. 

Jak kształtowały się granice ad-

ministracyjne Zamysłowa przed do-

konaną reformą (nie mylić z wcze-

śniejszymi zmianami granic para-

fialnych), obrazuje poniższa uprosz-

czona mapka, którą nasz kronikarz 

zapamiętał ze szkolnych lekcji geo-

grafii (1939-1944) i własnoręcznie 

odtworzył w latach 90-tych ubie-

głego wieku.  

Jak wynika z niniejszej mapki, 

naturalną granicą od wschodu było 

koryto rzeki Nacyny. Dalej od końca 

ulicy Dolnej granica ukierunkowana 

była przecinką leśną w stronę zacho-

dnią i po skręceniu na północ w po-

bliżu ulicy Zamiejskiej, biegła po 

stronie zachodniej nacyńskiego lasu 

aż za szyb „Szymański”. Od tego 

miejsca po skręcie na zachód usytu-

owana była w poprzek ulicy Wodzi-

sławskiej, gdzie na poboczu tej ulicy 

znajdowała się tablica informacyjna 

z napisem „Niedobczyce”. Od tego 

miejsca granica ta tworzyła tzw. za-

kole niedobczyckiej części obszaru 

Stawisk i dalej środkiem ulicy Brat-

niej w kierunku południowym łą-

czyła się z ulicą Witosa. W tym 

punkcie poprzez środek tej ulicy  

w kierunku zachodnim aż do ulicy 

Niedobczyckiej, linia ta stanowiła 

pierwszą część południowej granicy 

Zamysłowa. Drugą część południo-

wej granicy, to tereny wzdłuż ulicy 

Pod Lasem aż do okolic Przedsię-

biorstwa Wodno – Kanalizacyjnego. 

Następnie skręcając w kierunku pół-

nocnym w poprzek wym. ulicy, tere-

nami rolniczymi aż do stawów 

okszeszynieckich, granica ta zamy-

kała zachodnią część Zamysłowa. 

Natomiast granica północna przebie-
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gała wzdłuż środka ulicy Łanowej  

i Rolniczej w kierunku zachodnim. 

Dalej w poprzek torów kolejowych 

do skrzyżowania ulicy Ujejskiego  

z Niedobczycką, a następnie wzdłuż 

środka ulicy Niedobczyckiej, na 

krótkim odcinku aż do potoku 

okszeszynieckiego, linia ta określała 

południowo - zachodnią granicę. 

Druga część północnej granicy 

Zamysłowa, biegła wzdłuż potoku 

okszeszynieckiego w kierunku za-

chodnim aż do okszeszynieckich sta-

wów. 

Opis w/w granic wydawać się 

może trochę skomplikowany, nie-

mniej jednak ich uproszczony zarys 

został przedstawiony możliwie do-

kładnie oraz wiarygodnie – zgodnie 

ze stanem faktycznym, jaki istniał  

w dawniejszej gminie Zamysłów.  

 

C.D.N. 

Na podstawie 

„Kroniki Zamysłowa” 

Alfreda Dyrbusia 

Paweł Dębski 

 

 
 

 

ŚLADAMI OBJAWIEŃ MARYJNYCH cz. I 
 

 
 

W obecnej sytuacji, w sytuacji 

koronawirusa, w której się znaleźli-

śmy nie zawsze potrafimy zrozu-

mieć to, co nas spotkało. Stajemy się 

może nieufni wobec władz kościel-

nych, rządowych. Często myślimy, 

że to są wymysły, że przecież ta pan-

demia nas nie dotyczy. Buntujemy 

się przeciwko zakazom i nakazom 

władz a szczególnie władz kościel-

nych. Jakże łatwo nam przychodzi 

mówienie  czy pisanie komentarzy  

w mediach społecznościowych. Ule-

gamy czasem złudzeniom i prawdom 

fałszywych proroków. A obecne cza-

sy to sprawdzian naszej wiary, to 

sprawdzian naszego posłuszeń-

stwa wobec Boga, wobec Kościoła 

katolickiego. „Często modlimy się 

w ten sposób, że adorujemy swój 

ból, problem, cierpienie. Nie, adoruj 

Jezusa. Nie swój ból i cierpienie. 

Dzisiaj tylu z nas cierpi z powodu 

pandemii. Proszę cię, abyś nie ko-

ronował wirusa, ale Jezusa. Koro-

nuj Jezusa a nie wirusa” - powie-

dział ks. Dominik Chmielewski  

w homilii podczas niedzielnej mszy 

św. w Świątyni Opatrzności Bożej  

w Warszawie. 

Przypomnijmy sobie słowa Ma-

ryi w Kanie Galilejskiej: „Trzeciego 

dnia odbywało się wesele w Kanie 

Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Je-

zusa i Jego uczniów. A kiedy zabra-

kło wina, Matka Jezusa mówi do 

Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej 

odpowiedział: Czyż to moja lub 

Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż 

jeszcze nie nadeszła godzina moja? 

Wtedy Matka Jego powiedziała do 

sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie”. /J 2, 1 – 11/ Przez 

wieki Matka Boża mówiła do nas 

poprzez objawienia, powróćmy do 

tych ważnych wydarzeń i posłu-

chajmy co do nas mówi nasza 

Matka. 

 

SANKTUARIUM  

CZARNEJ MADONNY  

Z LE PUYEN-VELAY. 

 
Tu właśnie rozpoczął się we 

Francji kult maryjny i tu rozkwita 

nieprzerwanie do dziś. Puy uważane 

jest za miejsce pierwszego na świe-

cie objawienia się Matki Bożej po jej 

Wniebowzięciu. Około roku 46 św. 

Piotr wysłał misjonarzy do Galii, na 

teren obecnej Francji. Jednym z po-

słanych przez Apostoła był św. 

Frontoniusz, biskup, który konse-

krował swojego następcę, św. Je-

rzego. W jakiś czas po roku 70 jedna 

z nawróconych przez św. Jerzego 
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wdów o imieniu Villa ciężko zacho-

rowała, a św. Jerzy polecił jej modli-

twę do Matki Bożej. Villa poszła za 

radą świętego. Objawiła jej się 

Matka Boża, która nakazała jej pod-

jąć wspinaczkę na górę Anis, gdzie 

pragnęła, żeby wybudowano na jej 

cześć kościół. Villa zasnęła,  

a kiedy przebudziła się, była całko-

wicie uzdrowiona. Villa ujrzała „jak 

we śnie” kobietę z nieba w otoczeniu 

duchów anielskich. Kiedy zapytała 

ją, kim jest, piękna Pani opowie-

działa, że jest „Matką Boską”. 11 

lipca 250 roku na miejscu uzdrowie-

nia Villi znajdowało się sanktuarium 

poświęcone Najświętszej Maryi 

Pannie. Dokładna data budowy 

świątyni wokół kaplicy zawiera się 

w okresie od początku 250 roku aż 

do roku 430. Według legendy miej-

scowy biskup otrzymał od Matki 

Bożej prośbę budowy świątyni na 

wzgórzu. Wspiąwszy się na szczyt 

góry, pomimo letniej pory biskup uj-

rzał wokół grubą pokrywę śniegu.  

W śniegu tym brodził samotny jeleń, 

którego ruch nakreślił plan katedry, 

której budowę poleciła Maryja. 

Półka skalna, na której doznała 

uzdrowienia Villa została wydzie-

lona jako „Tron Maryi”. Szybko ro-

zeszły się wieści o cudownych zda-

rzeniach w Puy, które stało się miej-

scem pielgrzymkowym. Wkrótce na-

zwa szczytu wzgórza stała się nazwą 

całego miasta. Przez wieki Le Puy 

było świadkiem licznych cudów. 

Jest bowiem nie tylko miejscem 

pierwszego objawienia Matki Prze-

najświętszej po Wniebowzięciu, lecz 

także jednym z najsłynniejszych  

i najpiękniejszych miejsc pielgrzym-

kowych na świecie. Obecnie kościół 

ten znany jest jako katedra Matki 

Bożej Wniebowziętej (w języku 

francuskim: Cathédrale Notre-Dame 

du Puy). Świątynia stała się miej-

scem pielgrzymkowym jeszcze  

w okresie przed panowaniem Karola 

Wielkiego (VI w.). Objawienia tego 

nie objęło zwyczajowe obecnie ba-

danie autentyczności, miejsce to 

jednak już dawno uzyskało aprobatę 

władz kościelnych. W 1051 roku pa-

pież Leon IX napisał: „W tutejszym 

sanktuarium na Górze Anis Matka 

Boża bardziej niż gdzie indziej do-

znaje czci, chwały i miłości rzesz 

wiernych z całego kraju”. 

W 1254 r. św. Ludwik IX, król 

Francji, przekazał katedrze heba-

nową statuę Matki Bożej odzianej  

w złoto. Od tego czasu miejsce to 

znane jest także jako sanktuarium 

Czarnej Madonny z Le Puyen -Ve-

lay.  

„Jestem Matką  

Prawdziwego Boga”. 

 

OBJAWIENIE  

W GUADALUPE 

 
w Meksyku w 1531 r. Tam 

Matka Boża powiedziała – Jestem 

Matką Prawdziwego Boga. Indianin 

Juan Diego, któremu Matka Boża 

objawiła się o świcie 9 grudnia 1531 

roku na wzgórzu Tepeyac, został ka-

nonizowany przez Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Guadalupe, w końcu 

lipca 2002 roku. Święty Juan Diego 

urodził się w 1474 roku i otrzymał 

imię, które w azteckim języku zna-

czy „Śpiewający Orzeł”. Przyjął 

chrzest w 1525 roku, razem ze 

swoim wujem Juanem Bernardino, 

którego uważał za przybranego ojca. 

Byli jednymi z pierwszych Indian 

nawróconych na chrześcijaństwo 

przez misjonarzy franciszkańskich. 

Juan Diego był żonaty, ale jego żona, 

Maria Lucia zmarła, nie pozostawia-

jąc mu potomstwa. Był bardzo gorli-

wym chrześcijaninem. 9 grudnia 

1531 roku, w obchodzone wtedy 

święto Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny, Juan wy-

szedł z domu przed świtem, aby zdą-

żyć na Mszę św. w odległym ko-

ściele Santiago. Było jeszcze ciemno 

i wyjątkowo zimno. Zwyczajem in-

diańskim biegł przez kamieniste  

i rzadko porośnięte wzgórza.  

W pewnym momencie usłyszał 

przepiękny śpiew ptasich chórów, 

rozrzuconych po zaroślach rosną-

cych na wzgórzu zwanym Tepeyac, 

w miejscu gdzie były ruiny pogań-

skiej świątyni poświęconej bogini 

Matki Bogów. Śpiew nagle ustał  

i zdumiony Indianin zobaczył prze-

piękną kobietę, otoczoną jakby słoń-

cem, która wołała go po imieniu: 

„Juan Diego! Juanito!” Była cudow-

nie piękna i wyglądała, jakby miała 

16 lat. Zapytała z niezwykłą czuło-

ścią i miłością: „Dokąd idziesz, Jua-

nie, najmniejszy i najdroższy z mo-

ich dzieci?” Juan odpowiedział:  

 „Spieszę się, by zdążyć na Mszę 

świętą i wysłuchać kazania”. Wtedy 

usłyszał: „Kocham cię, mój drogi 

synku. Jestem Maryją, Niepokalaną 

Dziewicą, Matką prawdziwego 

Boga, który daje życie i je zacho-

wuje. On jest Stwórcą wszystkiego, 

Panem nieba i ziemi. On jest wsze-

chobecny. Chcę, aby w tym miejscu 

wybudowano świątynię, gdyż chcę 

tutaj okazywać miłość i współczucie 

twemu ludowi i wszystkim ludziom, 

którzy szczerze proszą mnie o po-

moc. Tutaj będę ocierać im łzy, 

uspokajać i pocieszać. Biegnij teraz 

do biskupa i powiedz mu, co tu wi-

działeś i słyszałeś”. Po tych słowach 

Juan upadł do stóp Maryi i powie-

dział: „Szlachetna Pani, idę spełnić 

Twoje życzenie”. Objawienia Matki 
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Bożej na wzgórzu Tepeyac były mo-

mentem zwrotnym w ewangelizacji 

Ameryki. Dały początek masowym 

nawróceniom Indian. Do momentu 

objawień misjonarze chrzcili najczę-

ściej niemowlęta i umierających. 

Natomiast po objawieniach każ-

dego dnia tysiące Indian zgłaszało 

się do placówek misyjnych z prośbą 

o chrzest. Juan Diego zmarł 30 maja 

1548 roku i został pochowany na 

wzgórzu Tepeyac. Jego beatyfikacji 

dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 

6 maja 1990 roku w Guadalupe,  na-

tomiast kanonizacji dokonał w lipcu 

2002 roku, również w Meksyku. 

 

MATKA BOŻA  

POMYŚLNOŚCI Z QUITO 

 
Objawienia w Quito (Ekwador) - 

w latach 1588–1634 siostra Ma-

rianna Franciszka de Jesús Torresy 

Berriochoa doznała serii objawień 

od Matki Bożej, która tytułowała się 

jako Matka Boża Pomyślności.  

W czasie objawień siostra Marianna 

została poinformowana o kryzysie, 

jaki nastąpi wśród chrześcijan pod 

koniec XIX wieku, a zwłaszcza  

w XX wieku. Kryzys objawić się 

miał drastycznym spadkiem powo-

łań kapłańskich, zanikiem wiary 

oraz rozwiązłością obyczajów. Po 

raz ostatni Matka Boża objawiła się 

m. Marianie 8 grudnia 1634 roku, 

zapowiadając jej bliską śmierć. Po-

nownie z naciskiem mówiła o tym, 

jak ważne są spowiedź i Komunia 

święta, a także o ciężkiej odpowie-

dzialności kapłanów. Przepowie-

działa różne wydarzenia, które mają 

mieć miejsce w XIX wieku. Mówiła 

również o roli klasztorów, w których 

zachowuje się czystość i umartwie-

nie: „Oczyszczą one atmosferę ska-

żoną przez tych, którzy oddają się 

najbardziej ohydnym grzechom i na-

miętnościom”. Na prośbę m. Ma-

rianny, aby jej imię pozostało nie-

znane, Matka Boża odpowiedziała, 

że dopiero po trzech stuleciach ta-

jemniczego milczenia objawienia te 

oraz jej imię zostaną ponownie od-

kryte.   

Na koniec ostrzegała, że nabo-

żeństwo do Niej „będzie zwłaszcza 

w XX wieku owocować cudownie  

w sferze duchowej i doczesnej, po-

nieważ jest wolą Boga, aby zacho-

wać ten Mój tytuł oraz twoje życie dla 

owego wieku, kiedy zepsucie oby-

czajów będzie prawie powszechne,  

a cenne światło wiary niemal zga-

śnie”. Ojciec św. Benedykt XVI 

20.10.2005 r. poświęcił statuę św. 

Marianny “the lily of Quito » – pierw-

szej kanonizowanej świętej z Ekwa-

doru. 

 JAC. (CDN)

Źródła: W. Łaszewski, Świat Maryjnych Objawień, Warszawa 2018 
 

 

SANKTUARIUM SZENSZTACKIE cz. VI 

O DUCHOWOŚCI SANKTUARIUM DOMOWEGO 

 

Domowe Sanktuarium od 1962 

roku jest całkowicie nową formą 

Sanktuarium Szensztackiego.  Ojciec 

Kentenich zainteresowany tą formą 

działalności podczas swoich spo-

tkań z rodzinami przygotowuje wy-

kłady dotyczące duchowości tego 

typu Sanktuarium. Podstawą do po-

wstania jest Akt Założycielski i za-

warte w nim obietnice i wymagania 

Matki Bożej względem nas, które 

tutaj zostają odniesione w stosunku 

do rodziny i jej specyfiki. Maryja 

obiecuje nam ,że chętnie zamieszka 

z nami w naszym domu i hojnie 

będzie rozdzielać dary i łaski. Pra-

gnie więc działać z naszego domu, 

który staje się Jej tronem. Maryja 

zamierza przyciągać do siebie 

młode serca naszych dzieci i wy-

chowywać je. Tam, gdzie my sami 

nie dajemy rady, bądź nie potrafimy 

działać Maryja nam pomaga. Jed-

nak obiektem zainteresowania 

MTA staje się cała rodzina: i ro-

dzice i dzieci. Matka Boża chce po-

służyć się całą rodziną, aby osią-

gnąć następujący cel: wychowanie 

nowego człowieka w nowej wspól-

nocie. Czego zatem oczekuje 

Maryja od nas? Prawdziwej miłości 

i poważnego potraktowania zawar-

tego Przymierza Miłości, we-

wnętrznego zaangażowania i prze-

konania do tego co robię, w moim 

codziennym życiu. Maryja wymaga 

także rzetelnej współpracy nad 

uświęcaniem małżonków. Wzajem-

nej współpracy męża i żony w dąże-

niu do świętości, i chce być Wycho-

wawczynią naszych dzieci. Mamy 

od siebie wymagać, i wymagania te 

wynosić na najwyższy poziom, jaki 

dla nas jest dostępny. Przekłada się 

to na dwa kolejne zobowiązania,  
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a mianowicie: wierne wypełnianie 

swoich obowiązków, oraz prowa-

dzenie gorliwego życia modlitwy. 

Tym wszystkim wymaganiom mu-

simy nadać charakter i sens. Dla-

tego też wszystko co czynię (modli-

twa, praca, cierpienie, zmęczenie, 

słabości, wady) oddaję Matce Bożej 

Trzykroć Przedziwnej do Kapitału 

Łask. Jeżeli rzeczywiście i praw-

dziwie oddamy nasze domy i ro-

dziny MTA to na pewno odczu-

jemy, że Matka doskonale się za-

troszczy („Mater perfectam habebit 

curam”) o nas samych, o nasze 

domy i rodziny. Niektórzy mogą 

powiedzieć, że w naszym domu jest 

tyle nieładu, nieporządku, więc 

Matka Boża nie może u nas za-

mieszkać. Na ten argument O. Ken-

tenich przytacza wspomnienie po-

czątków Solidacji i Kaplicy Św. Mi-

chała Archanioła:”… nasza kaplica 

wyglądała jak zagracona ko-

mórka…. I dopiero z czasem została 

przepięknie wyposażona i przyozdo-

biona.” To samo będzie się działo  

z naszym domem, który stopniowo 

będzie coraz bardziej promieniował 

Bożą atmosferą. O. Kentenich w 

swoich wykładach ukazuje jeszcze 

inny aspekt duchowości Sank-

tuarium Domowego. Przedstawia 

Maryję, która podąża przez świat- 

tak jak wtedy gdy podążała do św. 

Elżbiety- i poszukuje miejsca, gdzie 

zostanie przyjęta. My możemy to 

odczuwać jako wewnętrzne pra-

gnienie, natchnienie do założenia 

Sanktuarium (Kącika modlitwy)  

w naszym domu. Rozpatrując Do-

mowe Sanktuarium w kontekście 

odwiedzin u św. Elżbiety możemy 

zapytać, czego Maryja dokona  

w naszym domu i rodzinie? Ojciec 

Kentenich odpowiada: dokona tego 

samego, czego dokonała w domu 

św. Elżbiety: „…Poruszyło się dzie-

ciątko w łonie matki…” – zostało 

uświęcone, a więc my również mo-

żemy oczekiwać takiego wpływu na 

nasze dzieci. Sama św. Elżbieta 

również doznaje łaski śpiewa pieśń 

pochwalną i zaczyna prorokować, 

czyli zostaje wprowadzona w świat 

nadprzyrodzony. Ma to duże zna-

czenie i dla nas, ponieważ wokół 

nas jest wiele odejścia od Boga i ze-

świecczenia. Spójrzmy również na 

to co dokonuje się w domu Zacha-

riasza w odniesieniu do mężczyzny- 

odzyskuje mowę. W jego przy-

padku chodzi o mowę fizyczną, ale 

dzisiaj myślimy o utracie mowy du-

cha religijnego, mowy obcowania  

z żywym Bogiem. Właśnie do Boga 

mamy odnaleźć drogę i mamy to 

zrobić wspólnie i razem: rodzice  

i dzieci. Ojciec Kentenich pisze  

o tym w taki sposób:” To, czego 

Maryja dokonała w domu Elżbiety, 

pragnie dokonać w nas, ale pod wa-

runkiem, że w związku z założeniem 

sanktuarium domowego będziemy 

cały nasz dom i wszystkie jego zaka-

marki traktować jako uświęcone, 

jako własność Maryi, gdzie Ona 

kieruje i panuje. Wtedy prędzej czy 

później zauważymy promieniowa-

nie światła nadprzyrodzonego. 

Mogą przyjść takie czasy, że jedynie 

nasze domy i mieszkania będą 

ostoją wiary, praktyk religijnych  

a może i miejscem sprawowania 

kultu religijnego, jak to miał miejsce 

w pierwszych wiekach chrześcijań-

stwa. Również chrześcijaństwo nie 

przeniknęło ogółu w ciągu jednego 

dnia, lecz kształtowało się dzień po 

dniu. Apostołowie szli do poszcze-

gólnych domów i mobilizowali po-

szczególne rodziny i w ten sposób 

duch chrześcijański przenikał coraz 

szersze kręgi społeczeństwa. Jeżeli 

w ten sposób pojmiemy nasze Sank-

tuarium Domowe, to dołączamy się 

do innych licznych sanktuariów do-

mowych, które powstały w ciągu 

ostatnich lat.” W odniesieniu do 

powyższych słów O. Kentenicha 

należy wspomnieć , że już w Mil-

waukee mówiono o tym, że do-

mowe Sanktuaria będą promienio-

wać na otoczenie, że nie zostaną 

tylko własnością rodziny, lecz po-

nieważ wszyscy stanowimy jedno 

Ciało Chrystusa (Kościół), są ze 

sobą związani dlatego też posłan-

nictwo jednych jest posłannictwem 

wszystkich. W ten sposób rodziny 

stają się centrami apostolskimi: ro-

dziny spotykają, zapraszają innych 

by rozmawiać na tematy religijne, 

zaczynają i kończą dzień w Domo-

wym Sanktuarium… Ojciec Kente-

nich zwraca rodzinom uwagę na 

jeszcze dwa aspekty Sanktuarium 

Domowego. Po pierwsze aby zasta-

nowić się nad tym , żeby atmosferę 

roku kościelnego wprowadzać do 

Sanktuarium Domowego. Po dru-

gie, nie możemy myśleć, że skoro 

MTA zatroszczy się o nas to nasze 

życie będzie usłane tylko różami. 

Musimy pamiętać, że Pan Bóg oka-

zując nam swoja miłość daruje nam 

razem z różami i ciernie… Będąc 

wychowywanymi w szkole Maryi 

musimy liczyć się z tym, że Pan 

Bóg i Matka Boża nie będą się  

z nami łagodnie obchodzić.  

/BTK/ 

 

Źródła: 1. Wykład O.J. Kentenicha o Domowym Sanktuarium; 2. Przemówienie Ojca Kentenicha z okazji poświęcenia obrazu MTA 

do Sanktuarium Domowego; 3. Konspekty formacyjne     
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Transmisje Triduum Paschalnego ONLINE – kwiecień 2020 

„NIBY TE SAME, A JAKŻE INNE ŚWIĘTA WIELKANOCNE” 
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Nowe drzwi główne naszego kościoła 


