100 DNI ABSTYNENCJI
NA 100-LECIE
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B

BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

31/2018 (952)
7 PAŹDZIERNIK 2018

bł. Aniela Salwa
(1881 – 1922)
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego w Łomży • ul. Zawadzka 55 • 18-403 Łomża
KANCELARIA tel. 86 216 89 05 dni powszednie 8⁰⁰ - 9⁰⁰ oraz 17⁰⁰ - 17⁴⁵
parafia@krzyz.lomza.pl • kancelaria@krzyz.lomza.pl
Numer konta bankowego PKO BP S.A. O/ŁOMŻA 67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

EWANGELIA
Mk 10, 2-16
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a
chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam
przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz
pozwolił napisać list rozwodowy
i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich:
«Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie.
Lecz na początku stworzenia Bóg
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i
matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc
Bóg złączył, tego niech człowiek nie
rozdziela». W domu uczniowie raz
jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
«Kto oddala swoją żonę, a bierze inną,
popełnia względem niej cudzołóstwo. I
jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie
za innego, popełnia cudzołóstwo».
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich
dotknął; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to,
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia,
kładł na nie ręce i błogosławił je.

Ogłoszenia
parafialne
1.

Bóg zapłać o. Rafałowi Antoszczukowi za
Słowo Boże, wspólną modlitwę i
wprowadzenie do naszej wspólnoty
parafialnej relikwii błogosławionej Aniely
Salawy, która będzie dla nas wzorem służby
Bogu i drugiemu człowiekowi.

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe,
które odprawiamy od poniedziałku do piątku
o godz. 17.00, w soboty po Mszy św. o godz.
18.00, a w niedziele po Mszy o godz. 12.00.
3. Nasza parafia w dniach 13 – 14 października
organizuje pielgrzymkę do Kalwarii
Zebrzydowskiej, Wadowic i Piekar Śląskich.
Zapisy i więcej informacji u ks. Grzegorza.
4. Wspólnota Kościoła Domowego działająca
w naszej parafii zaprasza na randki
małżeńskie, które rozpoczną się w sobotę 20
października o godz. 19.00. Jest to cykl
spotkań mających na celu pogłębienie relacji
małżeńskich. Więcej informacji znajdziemy
na plakacie oraz uzyskamy u ks. Łukasza.
5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
którą znajdziemy na stoliku przy wyjściu z
kościoła.
6. Bóg zapłać za ofiary składane na prace
wykończeniowe w kościele i jego otoczeniu.
Wychodząc z kościoła ofiarą do puszek
możemy wesprzeć potrzeby Łomżyńskiego
Caritas. Za tydzień Niedziela Papieska ofiarą
do puszki będziemy mogli wesprzeć fundusz
stypendialny.

Pytanie o nierozerwalność małżeństwa ma kilka tysięcy lat. Jak słyszymy, było już zadawane Mojżeszowi.
Mojżesz uległ zatwardziałości serc pytających. A jak byś określił twoje serce, gdy myślisz o tej kwestii?
Odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna - nie wolno rozrywać jednego ciała. Czasami patrząc po ludzku,
trudno jest dostrzec choćby ślad jedności pomiędzy małżonkami. Bóg jednak mówi “myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad
waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi”. Bóg wie, że daje sobie nawzajem małżonków nie dla
wygody i przyjemności, tylko dla wspólnego zbawienia. Jak ty postrzegasz rolę małżeństwa?
Nawet uczniowie nie potrafili przyjąć zdecydowanego stanowiska Jezusa, ale Jego kolejna odpowiedź odwołała
się do podstaw prawa - dziesięciu przykazań. Życie z inną osobą niż współmałżonek jest cudzołóstwem. Jak często
swoją postawą utrudniasz czyjąś walkę o - wydawać by się mogło - przegrane małżeństwo, albo doradzasz
znalezienie sobie kogoś innego? Posłuchaj jeszcze raz twojego Zbawiciela.
Małżeństwo jest walką duchową. Pomódl się teraz, a potem w każdy dzień tego tygodnia za jakieś zagrożone
małżeństwo z twojego otoczenia, by podjęło tę walkę i z Bożą pomocą wyszło z niej zwycięsko.
źródło: www.modlitwawdrodze.pl
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Zdaniem proboszcza
Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. O
jej sile wypowiadało się na przestrzeni wieków wielu,
choćby bł. Honorat Koźmiński: „Gdyby Polacy bez przerwy
odmawiali różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o
wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną. Całkowite i bez
najmniejszych zastrzeżeń oddanie się Matce Bożej jest
najdoskonalszą i najkrótszą drogą do świętości, czyli do
doskonałego zjednoczenia się z Jej Boskim Synem, Jezusem
Chrystusem”. Znajdźmy i my czas na to, aby modlić się na
różańcu.

odosobnieniu
Sługi
Bożego,
kard.
Stefana
Wyszyńskiego dodawała otuchy całemu narodowi.
A potem… Czym byłaby „Solidarność” lat 80-tych bez
kościoła i kapłanów? Czym byłaby dzisiejsza Polska bez
ofiary życia ks. Romana Kotlarza, który w latach 70-tych
zawsze trwał razem ze strajkującymi robotnikami
radomskiego „Łucznika”, wielokrotnie bity i
prześladowany przez SB, w końcu zmarł w
niewyjaśnionych okolicznościach w 1976 roku? Jaka
byłaby Polska, gdyby nie bł. ks. Jerzy Popiełuszko –
kapelan warszawskiej „Solidarności” – bestialsko
zamordowany w 1984 roku przez SB? Czy nie dlatego, że
wciąż głośno upominali się o godność człowieka zostali
zamordowani
przez
„nieznanych
sprawców”
ks. Stanisław Suchowolec, ks. Stefan Niedzielak czy też
ks. Sylwester Zych?

W ostatnim czasie niejednokrotnie jestem pytany o
film „Kler”. Niektórzy pytający robią to z miną
tryumfatora, inni – z wyraźnym zakłopotaniem, a
jeszcze inni są całkowicie zdezorientowani. Wszystkim
im odpowiadam, że nie widziałem tego filmu, znam go
jedynie z telewizyjnych zapowiedzi czy też prasowych
recenzji. Każdemu jednakże staram się wyjaśniać, że
wśród księży – podobnie jak w każdym innym
środowisku – są ludzie bardzo różni. Są kapłani, którzy
bez wątpienia mogą być wzorem dla każdego z nas; są
tacy, którym chce się niewiele lub właściwie wcale; są
też tacy, którzy każdą wolną chwilę poświęcają na rzecz
drugiego człowieka, zaś inni interesują się głównie
sobą…

A ci wszyscy kapłani dnia dzisiejszego, którzy
cierpliwie, każdego dnia pukają do drzwi chorych i
niedołężnych, przynosząc im Najświętszy Sakrament;
którzy dzielą troski wielu z Was, słuchając o problemach
ze współmałżonkiem, dziećmi, szefem w pracy…
Czasem coś doradzając, czasem wspierając dobrym
słowem, a czasem po prostu dzieląc milczenie… A ci
księża, którzy towarzyszą zmarłym w ostatniej drodze,
podczas chrztu czy ślubu… Czy to są księża z „Kleru”?

Jednak czy obraz księży, jaki jawi się z zapowiedzi
wspomnianego filmu jest prawdziwy? Ja wiem, że taki
nie jest, ale to każdy z Was – także tych, którzy ten film
już znają – powinni sami sobie odpowiedzieć na
pytanie: „Czy kiedykolwiek spotkałem na swojej drodze
takiego kapłana, jaki ukazany jest w filmie? Czy
kiedykolwiek byłem świadkiem takich sytuacji, jakie są tam
przedstawione?” Czy też jedynie słyszałem o takich
sprawach od kolegi, który wie to od szwagra, a ten
słyszał o tym od kogoś w pociągu, gdy jechał do
Zamościa…

Jeśli teraz godzimy się na to – świadomie lub nie –
aby publicznie opluwać kapłanów, to, gdy znowu
nadejdzie godzina próby dla Polski czy świata, w kim
wówczas będziemy szukać oparcia? Gdy zagrożona
zostanie niepodległość Ojczyzny, to gdzie wtedy
przechowamy polskość? Na fejsbuku, na Instagramie?
Wielu z nas uwielbia zajmować się życiem innych,
nie bacząc na to w jakiej kondycji są ich własne sprawy.
Coraz modniejsze staje się atakowanie kościoła i
szydzenie z kapłanów. Bo to przecież takie medialne…
Znamienne jest też to, że - jak na razie - żaden reżyser,
scenarzysta czy aktor nie zaproponował filmu
ukazującego problemy ich własnego środowiska. Wszak
zawsze łatwiej zauważyć „źdźbło w czyimś oku niż belkę
we własnym…”.

Przy okazji medialnej wrzawy wokół filmu „Kler”
rodzi się we mnie taka oto refleksja: Polska i polskość
przetrwała 123 lata zaborów głównie dlatego, że to
kościół był miejscem, w którym gromadzili się Polacy; w
którym posługiwano się polskim językiem, w którym
pielęgnowano pamięć o Polsce. Podczas II wojny
światowej kościół był oparciem dla bardzo wielu, a
ogromna część księży wspierała Polskie Państwo
Podziemne uczestnicząc lub wspomagając ruch oporu.
Także w czasach bezpośrednio po wojnie; w mrocznych
latach 50-tych XX wieku, jedynie kościół stanowił
namiastkę wolności, a niezłomna postawa
przetrzymywanego przez rząd w trzyletnim

W ub. niedzielę, 30 września, papież Franciszek
podczas modlitwy na Anioł Pański powiedział:
„Chrześcijanin zamiast osądzać innych, powinien najpierw
przyjrzeć się samemu sobie i zobaczyć czy nie jest powodem
zgorszenia”. Warto jest wziąć te słowa głęboko do
swojego serca.
Pytany o „Kler” często w czasie takich dyskusji pytam
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swojego rozmówcę: „Modlisz się za swoich księży?
Zdarza Ci się to?”. Niemal zawsze odpowiedzią jest
milczenie…

Waszych kapłanów.
No, rozpisałem się, aż za bardzo… Sporo osób pyta
mnie o plany w naszej parafii na najbliższą przyszłość –
te inwestycyjne i te organizacyjne. Niektórzy dopytują
się na jakim etapie jest sprawa windy dla osób
niepełnosprawnych. O tym wszystkim napiszę za
tydzień.

Św. Jan Maria Vianney w jednym z kazań powiedział
niegdyś: „Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie
mielibyśmy Pana wśród nas…”.
To takie proste: ponarzekać na biskupa, proboszcza
czy wikariusza. Wesprzeć go modlitwą jest już znacznie
trudniej. A przecież każdy z nas tak bardzo potrzebuje
codziennej modlitwy innych. Także ksiądz…

Pamiętajmy o modlitwie różańcowej.
Błogosławionego tygodnia.
Wasz proboszcz

W wielu parafiach istnieje Ruch Margaretek –
Apostolat Modlitwy w intencji kapłanów. Może i w
naszej wspólnocie znajdą się kiedyś odważne i chętne
osoby, aby taką formację powołać do życia. A póki co
proszę każdego z Was – módlcie się choćby czasem za

Zapraszamy każdego do Centrum Katolickiego!
Parafialne Centrum Katolickie im. Papieża Jana Pawła II
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, w sobotę w godz. 10.00-20.00.
I oczywiście, mamy plany. Bo twórczych pomysłów
„studentom” naszej Akademii nie brakuje!

Od lat w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II
nie tylko nasi parafianie mogą znaleźć coś dla siebie.
Imponuje i cieszy zarówno ilość korzystających z naszej
różnorodnej oferty, jak i przekrój wiekowy uczestników
zajęć: mamy i przedszkolaka, i seniora (nawet w wieku
87 lat!)
Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu w Centrum
rozpoczęły swoje cykliczne spotkania parafialne grupy
modlitewne, formacyjne i zainteresowań (m.in.
młodzież
ze
swoimi
animatorami
będzie
przygotowywać się do sakramentu bierzmowania). Po
tegorocznych roślinnych zbiorach są Rzemieślnicy
Maryi, którzy w każdą sobotę o godz. 16.00 zaczynają
misterną pracę przy tworzeniu różańców, często
wykonywanych z myślą o konkretnej osobie.
W każdy wtorek o godz. 12.00 od lat spotykają się
seniorzy w ramach Akademii Aktywnego Seniora.
W 2018 roku realizujemy projekt, finansowany
częściowo z budżetu Łomży, w którego ramach (do
grudnia) prowadzone są warsztaty rękodzieła. Mamy za
sobą tworzenie biżuterii koralikowej, wykonanie po raz
pierwszy
niemalże
pięciometrowej
palmy
wielkanocnej, z którą seniorzy uczestniczyli
w uroczystości Niedzieli Palmowej. A w miejskiej
„Senioriadzie” nasze panie zaprezentowały w pokazie,
samodzielnie zaprojektowane i własnoręcznie
wykonane, kapelusze, biżuterię i torby z filcu. I tym
razem potwierdziła się prawda, że dla chcącego nie ma
nic trudnego! A przed nami warsztaty z wikliny
papierowej, florystyczne, scrapbookingu, piernikowe.
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W soboty o godz. 9.00, pod kierunkiem wikariusza
naszej parafii ks. Grzegorza Chełstowskiego, spotyka się
grupa pisząca ikony. To już trzecia edycja tych
niezwykłych zajęć! A chętnych wciąż nie brakuje, bo czas
poświęcony pisaniu ikony jest swoistą i szczególną
modlitwą. Efekty to bez wątpienia zasługa ks.
Grzegorza, który tworzy ku temu wspaniałą aurę,
dopełnianą jego profesjonalizmem. Woń kadzideł i
śpiewy chórów stają się niesamowitym tłem do
duchowego wyciszenia, refleksji nad prawdami wiary,
sensem życia.
Mamy też propozycję dla dzieci w różnym wieku,
chcących rozwijać swoje zdolności artystyczne,
najróżniejsze talenty i oczywiście, w grupie rówieśniczej
dobrze razem się bawić, „odpoczywając” od telefonu
komórkowego, czy komputera. Każdy, zgodnie ze
swoimi umiejętnościami i możliwościami, może
tworzyć i czuć radość, dzieląc się nią z rówieśnikami.
Poznajemy różne techniki i szukamy własnych dróg
rozwoju. Spotkania rozpoczynają się o godz. 16.30, z
podziałem na grupy wiekowe: w środy dla 6-7-latków, w
czwartki dla 8-9-latków, w piątki dla 10-latków i dzieci
starszych.
Nie zapominamy o najmłodszych. Od ponad roku raz
w miesiącu, w sobotę, spotykaliśmy się razem w grupie
Kreatywni: dzieci w wieku 3-6 lat przychodziły do nas z
rodzicami lub dziadkami, by wspólnie się bawić i
tworzyć. Będziemy kontynuować te spotkania, by
„wariacje” w różnych dziedzinach działy się bez końca! W
tym jakże pędzącym świecie, pełnym obowiązków i
pracy, warto raz na jakiś czas poświęcić swojemu dziecku
chociaż godzinę; zatrzymać się i być z nim tylko dla
niego; poznawać je z innej nieco perspektywy, posłuchać,
czasem wypracować kompromis podczas wspólnej pracy.
Ten razem spędzony czas na pewno zostanie
zapamiętany, bo to najlepszy prezent jaki można dać
sobie wzajemnie.
Mamy w tym roku kolejną propozycję dla nieco
starszej młodzieży, która w roli animatora lubi pracę z
dzieckiem. Kiedy stajemy przed życiowymi wyborami,
dobrze jest zasmakować różnych aktywności, by stały się
one bardziej świadome i trafne, by również nam
przynosiły radość i satysfakcję. Zapraszamy do Centrum
na warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne, tak ważne w dalszej karierze zawodowej i
życiowej, poznanie elementów psychologii rozwojowej
dziecka w różnym wieku i zbudowanie własnego
warsztatu pracy z dzieckiem. Będzie też możliwość
sprawdzenia się podczas ferii, czy wakacji w
organizowaniu czasu wolnego najmłodszym i
sprawowania nad nimi opieki. Bo dając siebie innym,
zawsze mamy poczucie spełnienia i wiarę w to, że dobro
powraca!
Ewa Gąsiorowska
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18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Klaudii w 18 urodziny
18.00 Nowenna do Matki Bożej

Intencje
mszalne

11 października - czwartek
7.00 + Eugeniusz Ormanowski greg.
7.00 + Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
7.00 + O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Krystyny i Eugeniusza Kowalskich w 50 r. ślubu
oraz ich dzieci i prawnuka
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki
Doroty Kossakowskiej z rodziną i Anety
Maliszewskiej
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rafała
18.00 + Genowefa Kaczor – greg.
18.00 + Krzysztof Chojnowski
18.00 + Eugeniusz i Stanisława Ferenc
18.00 + Jadwiga Mierzejewska 4 rśm.

7 października - niedziela
7.30 + Eugeniusz Ormanowski – greg.
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Danuty i Jerzego w 30r. ślubu oraz ich córek
9.00 + Genowefa Kaczor – greg.
9.00 + Władysława i Bolesław Kozłowscy
10.30 + Władysława Chojnowska 1 rśm.
10.30 + Zuzanna, Eugenia, Aleksander cr. Szewczyków
i ich rodziców, cr. Gałązków
12.00 Za parafian
16.00 + Przemysław Dzięgielewski
17.30 + Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
19.00 + Kazimierz Rupiński 12 rśm., Mieczysław
Markowski 20 rśm., Leokadia Markowska

12 października - piątek
7.00 + Eugeniusz Ormanowski greg.
7.00 + Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
7.00 + Zbigniew Cendrowski 2 rśm.
7.00 + Kazimiera Karpińska
7.00 + Alberta Biedrzycka 23 rśm., Kazimierz 25 rśm.
18.00 + Genowefa Kaczor – greg.
18.00 + Jan Jarmułowicz 8 rśm.
18.00 + Dariusz Sawicki
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawła w
7 rocznicę urodzin

8 października - poniedziałek
7.00 + Eugeniusz Ormanowski greg.
7.00 + Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
7.00 + Mieczysław Szymański 2 rśm.
7.00 + Krystyna, Feliks i Jan Sobczyńscy
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Marka i lekarzy
kardiologów z Białegostoku
18.00 + Genowefa Kaczor – greg.
18.00 + Wiesław Malinowski w 17 rśm.
18.00 + Jadwiga Jakuszkin i Stanisław Jakuszkin
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Marka Kamińskiego
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Dawida w
drugą r. ślubu i dla syna Miłosza

13 października - sobota
+ Eugeniusz Ormanowski greg.
+ Genowefa Kaczor – greg.
+ Edward Guzewicz (w dniu imienin)
+ Hanna Staszewska
W intencji kół różańcowych
+ Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
18.00 + Dariusz Bielski w 30 dzień po pogrzebie
18.00 + Jan Konopka 9 rśm. i cr. Konopków
18.00 + Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Krystyny i Andrzeja z okazji 40 r. ślubu
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00

9 października – wtorek
7.00 + Eugeniusz Ormanowski greg.
7.00 + Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
7.00 + Elżbieta Święcka
7.00 + Władysława, Wacław, Stanisław Dęby
7.00 + cr. Borawskich i Koryszewskich
18.00 + Genowefa Kaczor – greg.
18.00 + Sławomir Ładyrzyński 5 rśm.
18.00 + Zbigniew Siok
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Św. dla Weroniki w dniu urodzin

7.30
7.30
9.00
9.00
10.30

10 października - środa
+ Eugeniusz Ormanowski greg.
+ Genowefa Kaczor – greg.
+ Henryka, cr. Chrostowskich
+ Stanisław, Jadwiga Chmielniccy
+ Eugenia, Michał
+ Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
18.00 + Marzanna Zaniewska i Eugenia Liżewska
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Gloriosy Trynita
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

10.30
12.00
16.00
17.30
19.00
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14 października - niedziela
+ Eugeniusz Ormanowski greg.
+ Edwin Szumowski 1 rśm.
+ Genowefa Kaczor – greg.
+ Wisław, Leonia i Kazimierz Jabłońscy
+ Józef Jabłoński w 30 dzień od uczestników
pogrzebu
O Boże błogosławieństwo dla Kazimierza i
Jadwigi Baczewskich w 50 r. ślubu
10-cio lecie Grupy Nadzieja
+ Daniela Prusaczyk
+ Anna i Marzanna Bielskie, Dariusz Graczewski
– greg.
+ Barbara Krzewska

Ewangelia
dla najmłodszych
Pytają faryzeusze Pana
Na próbę Go wystawiając
Czy oddalić można żonę
Nic Bogu nie uwłaczając?
No bo Mojżesz tak powiada
"Żonę swą oddalić chceszWydaj jej list rozwodowy"
To załatwi całą rzecz
Na to Jezus im odpowie
"Mojżesz tak nakazał wam
bo nikt inny tak jak on
Zatwardziałość waszą znał
Pamiętajcie zawsze to
Co wam dziś tu powiedziałem
Mąż połączy się z kobietą
Będą wtedy jednym ciałem
Co więc złączył Bóg Wszechmocny
Tego człek niech nie rozdziela
I sprzeciwiać woli Boga
Niech się nigdy nie ośmiela
Bo popełnia cudzołóstwo
Kto porzuca żonę swą
I gdy żona rzuca męża
Też to cudzołóstwem zwą.
I strofował uczniów swoich
Co nie dopuszczali tych
Co poprzynosili dzieci
By mógł dotknąć główek ich
Mówił: Jeśli jak dziecko nie przyjmiesz
Dzisiaj Królestwa Bożego
Wtedy zapamiętaj dobrze
Nigdy nie wejdziesz do Niego
Bo musisz ufać jak dziecko
I bez krzty zachwiania wiary
Że cię Bóg Twój umiłował
Wielką miłością bez miary
MZ
7

Imię „idzie” z nami całe życie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, nadawaj
swojemu dziecku imię świętego patrona, by czuło z nim duchową więź,
wsparcie przyjaciela, opiekuna i przewodnika na ziemskiej drodze do
zbawienia.

św. Faustyna Kowalska wspomnienie liturgiczne – 5 października
Pochodzącą z wielodzietnej chłopskiej rodziny w
Łódzkiem, prostą wiejską, skromną dziewczynę
zna dzisiaj cały chrześcijański świat. Bo to właśnie
ją wybrał Jezus na „sekretarkę” Swojego
Miłosierdzia. Oto święta, której rodzice byli
przeciwni jej powołaniu; której wielokrotnie
odmawiano przyjęcia do zakonu. Oto święta,
która nigdy nie zwątpiła w wiarę, nadzieję i
miłość. I Boże Miłosierdzie!
Ostatecznie przyjęta została do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie (z
czasem otrzymała zakonne imię Maria Faustyna),
ale zmieniano jej miejsce posługi. Nikt nie
przewidywał, że właśnie tej zwykłej zakonnicy
(do tego słabego zdrowia), sam Jezus powierzy
szczególną misję: głoszenia światu jego
nieograniczonej miłości do każdego człowieka, z
pragnieniem, by został zbawiony.
Szczególnym dokumentem tej woli Boga stał się
św. Faustyna Kowalska, właśc. Helena Kowalska
25 sierpnia 1905 Głogowiec – 5 października 1938 Kraków sławny dzisiaj „Dzienniczek” św. s. Faustyny, który,
także z polecenia swojego spowiednika ks.
Michała Sopoćki (przyszłego błogosławionego), prowadziła w latach 1934-1938. Zawiera przede
wszystkim opisy licznych wizji i nakazy Jezusa oraz jej przeżycia mistyczne i cierpienia z tym
związane. To właśnie dzięki św. s. Faustynie kult Bożego Miłosierdzia zyskał nowe formy i siłę
przesłania. Słynący łaskami obraz z napisem „Jezu, ufam Tobie” (powstały według jej sugestii
wskutek objawień), Koronka do Miłosierdzia Bożego (podyktowana przez Jezusa), Godzina
Miłosierdzia (15.00, w której skonał na krzyżu), Litania do Miłosierdzia Bożego, Święto
Miłosierdzia Bożego, obchodzone z woli Jezusa w Drugą Niedzielę Wielkanocną wymownie
uświadamiają sens i wymiar Bożej miłości dla człowieka na jego ziemskiej drodze do zbawienia.
Jezus obdarzył św. s. Faustynę także innymi wielkimi łaskami, jak ukryte stygmaty (rany
odpowiadające ranom Chrystusa Ukrzyżowanego), proroctwa, bilokacja (obecność w kilku
miejscach jednocześnie).
Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego i Bożych obietnic z tym związanych stało się sensem
duchowości i życia św. s. Faustyny. Było krótkie (zaledwie 33 lata), ale spełnione do końca.
18 kwietnia 1993 roku, wobec cudu uzdrowienia za jej wstawiennictwem osoby chorej, papież
Jan Paweł II beatyfikował s. Faustynę, a 30 kwietnia 2000 roku, wobec cudu uzdrowienia
kolejnego chorego za jej przyczyną, ogłosił jako świętą.
W sztuce św. s. Faustyna przedstawiana jest z reguły w habicie zakonnym, ze swoim
„Dzienniczkiem” w dłoni, a często także z umieszczonym napisem „Jezu, ufam Tobie”.

