W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
Trzeba, abyśmy oczami Jezusa spojrzeli na
okres Wielkiego Postu w naszym życiu. Jest on
nam dany w Kościele, jako jedna, długa lekcja –
lekcja rezygnowania z tego czym „obrośliśmy”
w naszej codzienności, na rzecz dostrzeżenia tego,
co najważniejsze. Dlatego w tym czasie powraca
zachęta do podejmowania różnorakich postanowień, które mają nam pomóc nabrać dystansu do
przyzwyczajeń i wygód, aby zasmakować wolności. Tę wolność w jeszcze większym stopniu chcemy zagospodarować rozwojem kontaktu z Bogiem
oraz podjęciem wzmożonej walki z pokusami.
Już wiele razy, bracia i siostry, słyszeliśmy
to Jezusowe wezwanie z Ewangelii – „Bliskie
jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1,15). Kapłan tymi słowami
w imieniu Chrystusa
zarówno na początku Wielkiego Postu,
jak i Adwentu wzywa
nas, abyśmy odnowili naszą drogę wiary,
zarówno
osobistą,
jak i wspólnotową.
Ale czy zwróciliśmy
uwagę na to, że Jezus, jako pierwszą
głosi radosną wieść
– „przybliżyło się
Królestwo
Boże”,
a potem dopiero trudną, bo wymagającą – „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”? Królestwo się
przybliżyło.
Przyniósł je nam Chrystus i zaprasza, aby wejść
do niego. Jest to Królestwo dobra, prawdy i piękna.
Nie ma w nim niesprawiedliwości i niewdzięczności. Jest ład wprowadzony przez Boga. Przynależność do tego królestwa to propozycja, to możliwość dana człowiekowi przez Boga, lecz wejść
tam i należeć może tylko ten, kto uwierzy. A co to
znaczy wierzyć? Wiara, jest nie tylko przyjęciem
za prawdę tego, co głosi Kościół – owszem, to bardzo ważne, aby wiedzieć, w co się wierzy. Bez tej
wiedzy bylibyśmy jak wędrowiec, który idzie, ale
nie wie, dokąd… Mało tego, mamy poważny obowiązek poznawania wiary, jej treści, prawd. Lecz
sama wiedza nie wystarczy.
Wiara, bowiem, jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „jest odpowiedzią człowieka daną
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Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc
równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia” (KKK
26). Wiara to odpowiedź człowieka na tę prawdę
Bożą, na to, co Bóg objawił. Człowiek wierzący
musi odpowiedzieć na to, co Bóg do niego mówi.
A w jaki sposób to zrobić? Można odpowiedzieć
swoim życiem, a właściwie zmianą życia na takie,
które będzie prawe w oczach Bożych. Chodzi o to,
aby człowiek odwrócił się od błędnego, wyłącznie
ziemskiego sposobu myślenia i w konsekwencji od
złego postępowania. Ten, który Bogu odpowiada
i do Niego się zwraca, będzie wołać za psalmistą
– „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń” (Ps 25,4-5). Słowem,
można odpowiedzieć
Bogu osobistym nawróceniem.
Rekolekcje wielkopostne pomagają  
i wzywają nas, ludzi
ochrzczonych,
do
nawrócenia. Chodzi
o to, aby jak napisał
św. Paweł – „przemienić się przez
odnawianie
umysłu” (Rz 12,2), czyli
zmienić
myślenie,
a potem działanie na takie, które będzie zawsze
odnosiło się do wiary. Zmienić postrzeganie świata i swojego życia, aby dokonywało się ono przez
pryzmat wiary. Człowiek ochrzczony powinien
uznać, że to wiara, a nie ludzkie upodobania, nie
moda, zwyczaj, ludzkie prawa wyznaczają kierunek życia i bariery zachowań.
To Bóg, jako dobry Pan, wskazuje człowiekowi drogę, uczy go czynić dobrze (por. Ps 25,67).
A wówczas w nawróceniu wiara ukaże się jako
siła, która zdolna jest wyrwać nas z życia utartego,
pełnego stereotypów i schematów. Kiedy wydaje
nam się: oto jak się tu na ziemi urządziłem, jak
mi dobrze, spokojnie i bezpiecznie, to wiara może
zburzyć to i oderwać od bożków, jakich sami sobie stworzyliśmy. Ludzie bez wiary żyją tylko dla
tego, co doczesne, ziemskie. Oczy mają utkwione
w ziemię i… na ziemi skończą. Nie mają oni ambicji wyrwania się z tego, co przemijające i ograPARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

niczone. Są zamknięci na rzeczy naprawdę wielkie
– te duchowe!
Natomiast ludzie pełni wiary wiedzą, że od
Boga wyszli i do Boga zmierzają. Kierujący się
wiarą mają świadomość, że to Jemu wszystko zawdzięczają. Dla ludzi wiary, ziemia nie jest celem,
ale tylko czasem przejściowym, który przeminie.
Oni dobrze wiedzą, jaką nieskończoną wartość ma
nieśmiertelna dusza i jej zbawienie.
Nawrócić się i wierzyć – co to znaczy dla mnie,
dla naszej parafii, dla Kościoła? Nawrócenie zaczyna się tam, gdzie człowiek postanawia zacząć
wszystko od nowa. Nawrócenie ma swój początek w otwarciu się na Boga obecnego przy mnie
i uznaniu w Nim przyjaznej mi siły, źródła mojego
życia, źródła bezgranicznego miłosierdzia. Ten kochający mnie Bóg mówi mi od początku Wielkiego
Postu: Nie było dobre to, co czyniłeś i czego nie
uczyniłeś. Przyjrzyj się temu jeszcze raz. Ja jednak
nie patrzę na ciebie przez pryzmat twoich grzechów i nie będę ci ich wiecznie wypominał. Daję ci
kolejną szansę rozpoczęcia wszystkiego od nowa.
Właśnie tu rodzi się
moja wiara w Ewangelię. Ona zaczyna
się za sprawą tego
małego kroku, który
dziś czynię lub chcę
uczynić, by zbliżyć
się do zdroju przebaczenia, otworzyć szeroko serce na Boże
Miłosierdzie. Grzech
jest obecny w moim
życiu tak samo jak
moje pragnienie i zamiar bycia dobrym
człowiekiem. Bóg traktuje mnie poważnie, przyjmuje mnie, kocha mnie niezależnie od tego, czy
jestem dobry, czy zły.
Drodzy Czytelnicy! Do nas wszystkich, takich,
jakimi jesteśmy – dobrych i złych – Chrystus kieruje teraz swoje zaproszenie: „Czas się wypełnił
i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Pozostaje jednak pytanie, jak to uczynić. W różnych miejscach
można odnaleźć wiele propozycji pracy nad sobą.
Wśród nich jest także swoisty katalog rad, który
ma pomóc nie ulec niektórym przesądom na temat
życia duchowego. Oto on:
1. Nie czekaj ze spowiedzią, aż będziesz lepszy;
bez spowiedzi nie będziesz lepszy.
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2. Przystępuj do Komunii św. zawsze, kiedy
masz pewność, że twój grzech nie jest ciężki.
3. Nie zaniedbuj modlitwy, ale jeśli już zaniedbałeś, to pamiętaj, że w każdej chwili, bez
zbędnych wyjaśnień, możesz znów zacząć się
modlić.
4. Jeżeli wydaje ci się, że Kościół wymaga od
ciebie czegoś niemożliwego, to sprawdź, czy
jest to na pewno nauka Kościoła.
5. Jeżeli spotka cię coś złego od ludzi Kościoła,
np. podczas spowiedzi kapłan cię zrani, pomyśl, że on jest takim samym słabym człowiekiem jak ty. Pan Bóg jest ponad naszymi
słabościami.
6. To nieprawda, że jesteś sam. Szukaj wspólnoty. W samotności często człowiek produkuje
złudzenia. Łatwiej przetrwać z innymi.
7. Bóg wszystko może. Każdy dzień jest ważny. Walcz ze swoimi słabościami, nawet jeśli
przegrywasz. Dopóki walczysz, masz szansę.
Od pradziejów trwa wielki bój pomiędzy „postem a karnawałem", jak na obrazie Pietera Bruegla. Historia ludzkości w syntezie
malarskiej. Zderzenie dwóch światów.
Po lewej stronie
świat biesiadującego
bogacza; po prawej
świat Łazarza. Każda z tych postaci ma
grono zwolenników
i towarzyszy. Łatwo
ich rozpoznać również i we współczesnym świecie: jednych po rzeczonych
amuletach i wisiorkach na szyi, drugich – po sucharach i śledziu: postnej alternatywie wobec bezmyślnej wegetacji, nastawionej jedynie na przyjemności. Nie tylko na płótnie Bruegla toczy się
od wieków światopoglądowy społeczny spór. Nie
sposób przecież nie zauważyć sprzeczności, jakie
istnieją w samym człowieku wobec jego dążeń,
z których jedne są przyziemne, a inne wysublimowane i wzniosłe. Raz jeszcze zachęcam do udziału
w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali oraz owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych. Postarajmy się w tym miesiącu poprzedzającym nadejście Wielkanocy, by zwyciężyło
w nas to, co dobre i Chrystusowe. Szczęść Boże!
Ks. Zbigniew Cichon
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ODPRAWIAJMY DROGĘ KRZYŻOWĄ
Najwięcej łask z Bożego Miłosierdzia, jak pisze
Bł. Ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. Faustyny
można uzyskać poprzez rozważanie Męki Pańskiej,
o czym sam poucza w następujących słowach:
„Błogosławiona dusza, która pilnie i pobożnie rozważa gorzką mękę i śmierć Pana Jezusa, albowiem
wzbogaca się przez to w mnóstwo wielkich i szczególniejszych łask, które inną drogą zdobyć trudno”
(Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t.II, r.39).
Nie jest łatwo odprawiać Drogę Krzyżową a jeszcze trudniej zagłębiać się w rozważanie cierpień
Chrystusa, ale z pomocą Ducha Świętego staje się
to możliwe. I chociaż dzisiejszy, zabiegany świat,
ogarnięty ciągłym postępem techniki, zalewem coraz to nowych informacji, hedonizmem, wymyślaniem przeróżnych diet, szukaniem wygód za wszelką cenę nie stwarza odpowiednich warunków do
takich rozmyślań to jednak Duch Święty przychodzi z pomocą tym, którzy wołają do Niego! On chce
nas oświecać i obdarzać Darem Pobożności.

Wierni, którzy tak postępują i rozmyślają o Męce
Pańskiej doświadczają wielu łask i mimo trudów
codziennego życia, niepowodzeń, chorób, niezgodności charakterów, grzechów swoich i bliskich im
osób zbliżają się do Miłosiernego Odkupiciela.
Trwają przy Nim! Przeżywanie Męki Pana Jezusa
jest wielką łaską, która staje się ich udziałem. I właśnie o to chodzi w rozważaniu Dróg Krzyżowych.
Nie ma to być użalanie się nad samym sobą przed
cierpiącym Jezusem, ale wczucie się w Jego fizyczne i duchowe cierpienia.
Pomocą niech będzie także to, co zapisała Św.
Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku: „…weszłam na chwilę do kaplicy; wtem usłyszałam głos
w duszy: Jedna godzina rozważania mojej bolesnej
męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran
jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia
wielką radość” (Dzienniczek św. Faustyny 369).



s. Irena Radzymińska IMB

OBY NIE BYŁO TAK…
Każde dziecko, każdy młody człowiek jest
otwarty na Boga. Łaska chrztu św. otworzyła serce
dziecka, młodego człowieka na miłość Bożą. Łaska uświęcająca ciągle działa w ich sercach, ale czy
rozwinie się w całej pełni i da młodemu człowiekowi radość płynącą ze zjednoczenia z Bogiem?
Szczęśliwe te dzieci, które wychowywane są w
wierze katolickiej. W czasie religii daje się zauważyć ich dziecięcą szczerość i pragnienie poznawania Pana Boga. Ten kwiat w ich sercu trzeba pielęgnować, a będzie się pięknie rozwijał!
Oby nie było tak, że dziecko prosi mamę, czy
tatę o pójście w niedzielę na Mszę św. i otrzymuje odpowiedź odmowną. Dziecko może jeszcze
raz, czy drugi zapyta… Domyślając się jednak odpowiedzi, po pewnym czasie przestanie pytać. W
Jego świadomości zrodzi się przeświadczenie, że
dla rodziców pójście na niedzielną Mszę św. nie
ma wielkiego znaczenia. W tym dniu liczy się dla
nich odpoczynek, rozrywka czy inne wartości, nawet dobre z ogólnego punktu widzenia, ale nie Bóg!
Również młodzież, która co prawda może już sama
podejmuje decyzje, ale widząc przykład domu o
wiele chętniej nawiąże kontakt z Bogiem i będzie
uczestniczyć w Eucharystii.
A to właśnie podczas Mszy św. katechizowany
uczy się rozmawiać z Bogiem. Pouczone w czasie
lekcji religii o tym czym jest Ofiara Mszy św., coraz
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bardziej świadomie uczestniczy w tej wielkiej tajemnicy. Wówczas dom i katecheza tworzą jedność.
Obyśmy nie zagłuszali w dziecku pragnienia spotykania się z Jezusem…, obyśmy tego pragnienia w
sercu dziecka nie daj Boże nie zagłuszyli do końca.
Może kiedyś, gdy będziemy tego bardzo potrzebować nasz syn, czy córka odmówi za nas pacierz,
wstawi się za nami u Boga, poprosi Go o Miłosierdzie dla mamy czy taty. Również w swoim codziennym, dorosłym życiu będzie żyło z Bogiem i przekaże wiarę swoim dzieciom.
Bardzo dobrze by było, gdyby rodzice, opiekunowie czy wychowawcy współpracowali z katechetami. Niechby tylko poparli ich, gdy zachęcają
podczas religii dzieci, czy młodzież do uczestniczenia we Mszy św., do udziału w jakichś okolicznościowych nabożeństwach, czy adoracjach. Kościół
wychodzi naprzeciw, organizuje różne Dni Skupienia, Dni Modlitwy Młodych, ale trzeba z tych
możliwości pozwolić korzystać naszym uczniom.
Jeśli za młodu nauczymy ich rozmawiać z Bogiem,
a swoim przykładem pociągniemy do Boga, oddamy Mu cześć, a czas Jemu oddany nigdy nie będzie
stracony.
To będzie wspaniały owoc naszego obecnego trudu, który Bóg pełen miłosierdzia widzi i wynagrodzi… Zaowocuje on w chwili, kiedy będziemy go
najbardziej potrzebowali. s. Irena Radzymińska IMB
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

PRZESŁANIE Z PODZIEMI
Słyszałeś (aś) zapewne o katakumbach, starochrześcijańskich podziemnych cmentarzach. Przyciągają one co roku
wielu turystów. Samo słowo katakumby sugeruje nam pewną
tajemniczość.
Rzeczywiście
kryją one wiele tajemnic.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy sprawowanie
Najświętszej Ofiary było zabronione, chrześcijanie gromadzili
się w takich miejscach na modlitwie. Dlatego też przepełnione
są malowidłami, które odkrywają przed nami duchowość, ale
i trudy życia pierwszych trzech
wieków naszej ery. Możemy
znaleźć w katakumbach wyma-

lowany symbol ryby. Rysowano
ją na piasku, aby w konspiracji
przekazać sobie, że jest się chrześcijaninem. Ryba to po grecku
Ichthys, wykorzystano to jako
skrót od: (I) Jesous (ch) Christos
(th) Theou (y) Yios (s) Soter, co
oznacza Jezus Chrystus Boga Syn
Zbawiciel.
To zaledwie jedna z ciekawostek, które można poznać dzięki
książce Raniera Korte. Jeśli
chcesz odkryć więcej zajrzyj do
„Przesłania z podziemi”. Życzę
owocnej lektury.

przygotował:

ks. Łukasz Grelewicz

Autor: Ranier Korte

Wydawnictwo: PAX

LAZARUS ZE ŚWIATA LAMBDY
Świat Lambda, o czym przekonani są jego mieszkańcy, to
najlepszy ze światów. Nikt nie
chce go opuszczać, dlatego tak
niechętnie czeka się w nim na
Zaproszenie do Podróży, będące
w istocie biletem w jedną stronę.
W nieznane.
Nazywa się Lazarus i mieszka
w świecie Lambda. Albo należałoby raczej powiedzieć: przebywa w świecie Lambda, choć
z tego świata nie pochodzi. Jemu
samemu, od kiedy przeżył coś,
co go odmieniło, i to dosłownie,
bardzo zależy na tym rozróżnieniu. Ale nigdy o tym nie mówi.
Tylko ten jeden raz, aby pocieszyć Barnabę, przyjaciela, który

właśnie otrzymał zaproszenie do
podróży do świata Alfa i Omega.
To krótkie opowiadanie, które
proponuje Christine Voegel-Turenne dotyczy życia, śmierci, zaświatów... Została napisana, jak zwierza
się autorka, aby oswoić życie
i śmierć. Zresztą, bliskie to marzeniu Christine Voegel-Turenne, która chce pisać, by otwierać serca na
radość życia.

przygotował:

ks. Łukasz Grelewicz
 Autor: Christine Voegel-Turenne

Wydawnictwo: Promic

ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
O to dziś błagam Cię,
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi z okazji Imienin życzymy,
by Boży powiew Ducha Świętego, niosący jego łaski, nieustannie napełniał radością serce Księdza. 
Redakcja „Skałki”
SKAŁKA • marzec 2018 r.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018

Rekolekcje Wielkopostne 2018 dla dorosłych
03.03-08.03.2018
„Duch, który umacnia miłość”
Sobota – 3 marca 2018 r.
godz. 18.00 – Msza św. i rozpoczęcie rekolekcji

III Niedziela Wielkiego Postu – 4 marca
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Piątek – 09 marca
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
– godz. 18.30 w kościele.

Rekolekcjonista: Ks. Andrzej Wiecki
Rekolekcje Wielkopostne 2018
dla szkoły podstawowej i Gimnazjum
03.03-08.03.2018
„Duch, który umacnia miłość”

Wtorek – 6 marca
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn.

Niedziela – 04 marca
godz. 10.30 w kaplicy – Msza św. z nauką
rekolekcyjną dla kl. VII i Gimnazjum
godz. 11.00 w kościele – Msza św. z nauką rekolekcyjną kl. I – VI godz. 12.00 w kaplicy
– Msza św. z nauką rekolekcyjną dla najmłodszych:
Przedszkole i klasy „0”

Środa – 7 marca
DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
– od godz. 6.45, 8.00 i od 16.00
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

Poniedziałek – 05 marca
godz. 12.00 – kl. 0 – III
godz. 11.00 – kl. IV – VI
godz. 9.30 – kl. VII i Gimnazjum

Czwartek – 8 marca
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. i zakończenie rekolekcji, godz. 10.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA
OSÓB STARSZYCH I CHORYCH.

Wtorek – 06 marca
godz. 12.00 – kl. 0 – III
godz. 11.00 – kl. IV – VI
godz. 9.30 –  kl. VII i Gimnazjum
godz. 16.00 – 18.00 – Sakrament Pokuty
i Pojednania

Poniedziałek – 5 marca
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla niewiast.

SPOWIEDŹ: w dni powszednie
o godz. 7.00, 8.00 i 18.00
PIĄTEK – 9 marca 2018 r.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: po Mszy św. –
o godz. 8.30 i 18.30
Rekolekcjonista: Ks. Andrzej Wiecki
Rekolekcje Wielkopostne 2018
dla młodzieży ponadgimnazjalnej
03.03-08.03.2018
„Duch, który umacnia miłość”
Niedziela – 04 marca 2018 r.
Msza św. młodzieżowa, godz. 10.30 (w kaplicy)
Poniedziałek – 05 marca
godz. 14.00 – nauka rekolekcyjna w kościele
Wtorek – 06 marca
godz. 14.00 – nauka rekolekcyjna w kościele,
od godz. 14.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania
– w kościele
Środa – 07 marca
godz. 14.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
w kościele
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Środa – 07 marca
godz. 12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
– kl. 0 – III
godz. 11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
– kl. IV – VI
godz. 9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
– kl. VII i Gimnazjum.
Piątek – 09 marca
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
– godz. 17.00 w kościele
Rekolekcjonista: Ks. Andrzej Wiecki

       
Modlitwa do świętego Stanisława
Kostki o zachowanie czystości
Ojcze niebieski, serdecznie Cię prosimy:
oczyść sumienia i za wstawiennictwem świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy jak On służyli Tobie w
wierności ciała i duszy. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

NIESAMOWITE UZDROWIENIE
ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ FAUSTYNY!
Zakonnica stanęła w otwartych drzwiach sali na
pierwszym piętrze oddziału neurologicznego szpitala Luigi Sacco w Mediolanie. Luciano Boschetto
i Francesco Ficarotti dostrzegli ją już chwilę wcześniej, kiedy szła długim korytarzem. Początkowo
widzieli tylko, że przygaszone nocą światło jaśnieje, a potem ujrzeli jakiś cień. Myśleli, że to pielęgniarka idzie do chorego z lekarstwem. Ale światło
stawało się coraz silniejsze. Nagle zobaczyli w nim
siostrę zakonną. „Co ona tutaj robi? W dodatku
o tej porze?” – dziwili się. Była trzecia w nocy z 20
na 21 kwietnia 2004 r.
Przyszłam do Ciebie
Zakonnica popatrzyła na częściowo sparaliżowanego Luciana, który leżał najbliżej drzwi. Następnie spojrzała na Francesca, który po lekkim udarze
mózgu mówił niewyraźnie. Na koniec skierowała
wzrok na śpiącego w głębi trzeciego pacjenta. Potem zrobiła trzy kroki i stanęła przy łóżku Luciana,
na wysokości jego nóg. – „Nie bój się. Przyszłam do
ciebie”. – Luciano zapamiętał to spotkanie w najdrobniejszych szczegółach. – Nie rozumiałem, co
się dzieje. Byłem ogromnie przestraszony. Ona znowu zrobiła trzy kroki i podeszła blisko mnie. Położyła prawą rękę na mojej piersi, o, tutaj... – Luciano
ubrany w jasny wzorzysty sweter wskazuje środek
klatki piersiowej. – Poczułem ogromny ból i ciepło.
Powiedziała: „Przyszłam cię uzdrowić i cię
uzdrowię. Jedyna rzecz, o którą cię proszę, to żebyś przyszedł do mnie, jak będziesz już zdrowy”.
Ona mówiła, a ja drżałem ze strachu. Płakałem. –
Czy coś powiedziałeś? – Jąkałem się. Trudno było
mi mówić. Ale powiedziałem coś takiego: „Oczywiście, jak wyzdrowieję, to przyjdę do ciebie, ale
ja cię nie znam. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem,
gdzie mam cię szukać”.
Wtedy ona cofnęła rękę z mojej piersi i pokazała
otwartą dłoń. Na jej ręku pojawił się kościół. Wydawało mi się, że jestem na jego dziedzińcu. „Co
ja tutaj robię?”, myślałem. Widziałem go bardzo
dokładnie. Był nieduży, z czerwonej cegły, do wejścia prowadziły cztery stopnie po trzy schodki, po
lewej stronie był betonowy mur, po prawej budynek z czerwonej cegły. Z przyzwyczajenia, bo jestem murarzem, policzyłem nawet okna, miał ich
jedenaście na parterze i jedenaście na piętrze. Nigdy wcześniej nie widziałem tego kościoła i nadal
niczego nie rozumiałem. A ona mówiła: „Ja jestem
tutaj. To jest mój dom.
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Pamiętaj, że dla ciebie jest zawsze otwarty. Czy
przyjdziesz w dzień, czy w nocy, ja tu zawsze czekam. A teraz muszę iść”. I poszła. Wizyta trwała nie
dłużej niż dziesięć minut. Francesco również widział zakonnicę. Ale tylko do momentu, gdy stanęła
w progu sali. Słyszał natomiast, że Luciano z kimś
rozmawia. Długo wołał go po imieniu, ale ten nie
reagował.
Gdy Luciano wreszcie ocknął się jakby z odrętwienia, powiedział, że rozmawiał z zakonnicą, która przyszła go uzdrowić. (…) Luciano był bardzo
poruszony wizytą tajemniczej siostry. – Widziałeś
jej twarz? Jak wyglądała? – pytam, gdy na marmurowym blacie dużego kuchennego stołu niespiesznie stawia espresso. – Widziałem twarz, jej niewysoką postać i strój zakonny. To nie była zjawa,
duch. Miała ciało jak my. Wyglądała dokładnie tak.
– Luciano chwyta telefon komórkowy. Na ekranie,
w formie tapety, wyświetla się zdjęcie świętej. –
Szukałem jej przez cztery miesiące. 58-letni Luciano Boschetto ma siwe włosy, druciane okulary
i dużo spokoju w sobie.
Mieszka w Pero pod Mediolanem. Pociąg podmiejski z centrum Mediolanu dojeżdża tu w 20 minut. Z dworca tylko kilometr, może trochę więcej,
i jesteśmy na osiedlu bliźniaczych piętrowych domów osłoniętych od ulicy zawsze zielonymi żywopłotami. Na końcu drogi, otoczony ogrodem z drzewami rodzącymi żółtopomarańczowe owoce kaki,
stoi dom Luciana. Od kilku miesięcy spędza w nim
więcej czasu. Jest na emeryturze. Żona Luciana
Fiorella jest w pracy, w firmie samochodowej, córka Ilaria, studentka ekonomii, na uniwersytecie. Za
godzinę wróci ze szkoły 14-letni Jacob. 14 kwietnia
2004 r., gdy ojciec został sparaliżowany, Jacob miał
4 lata. Matka akurat wyszła z domu, by odebrać go
z przedszkola.
Chwilę wcześniej wybiegł Luciano, aby pojechać po córkę do szkoły. Wsiadał do samochodu,
gdy ciśnienie podskoczyło mu gwałtownie. Żona
znalazła go na wpół sparaliżowanego. Wezwane
natychmiast pogotowie przewiozło go do odległego
o 10 kilometrów szpitala Luigi Sacco. Luciano pokazuje swoją kartę choroby, w której lekarze zapisali rozpoznanie: udar niedokrwienny mózgu, ostry
niedowład kończyn po lewej stronie ciała, wysokie
nadciśnienie tętnicze. Sześć dni leczenia, od 14
do 20 kwietnia, na oddziale neurologii nie cofnęło skutków wylewu, a lekarze nie dawali nadziei.
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20 kwietnia po południu konsylium lekarskie zdecydowało o przeniesieniu Luciana Boschetta na oddział rehabilitacyjny. Kilka godzin później odwiedziła go siostra zakonna. Po wizycie nieznajomej
siostry Luciano nie zasnął do rana. O świcie powoli, z mieszaniną strachu i nadziei w sercu, zaczął
sprawdzać, czy paraliż ustąpił. – Czułem części
ciała. Znów mogłem poruszać palcami lewej stopy,
podnieść lewą rękę. Powoli wstałem więc i trzymając się jeszcze łóżka, zrobiłem kilka kroków. A potem włożyłem pantofle i poszedłem do szpitalnej
kaplicy. (...)
To nie może być we Włoszech
Luciano wyszedł ze szpitala 28 kwietnia. Dwa
dni później już był w pracy, na budowie. Ze szpitala
Luigi Sacco otrzymał skierowanie na kompleksowe badania do innego, renomowanego szpitala San
Rafaello, wyposażonego w najnowocześniejszą
specjalistyczną aparaturę. Stawił się tam w czerwcu, a następnie w sierpniu. Lekarze tej placówki potwierdzili, że kilka miesięcy wcześniej był poważnie chory. Zrobili mu wszechstronne badania. Na
koniec stwierdzili, że nie są w stanie wytłumaczyć,
co się stało, ale jest zdrowy.
W Luigi Sacco Luciano oprócz skierowania na
kompleksowe badania dostał maść, którą miał smarować czerwone plamy na piersi. Pięć czerwonych
plamek. Zauważył je kardiolog w czasie badania
EKG i zaalarmował dermatologa. Ten stwierdził,
że po zaleconej kuracji na pewno znikną. Luciano
nie tłumaczył lekarzowi ich pochodzenia. Posmarował się maścią tylko raz, w szpitalu. Ślady zniknęły
dopiero po 6 latach, w 2010 r. Samoistnie. Luciano pokazuje zdjęcie, które ma zawsze przy sobie,
w telefonie komórkowym: pięć śladów palców zakonnicy. Zostały na ciele w miejscu, w którym go
dotknęła, a jego przeszyły ból i gorąco takie, „jakby
się gotował”.
Po wyjściu ze szpitala Luciano zaczął szukać zakonnicy i kościoła, który mu pokazała, by złożyć
jej rewizytę. W poszukiwaniach pomagała mu siostra Giovanna, mieszkająca w podmediolańskim
Baranzate. To zaledwie półtora kilometra od szpitala, w którym leżał Luciano. Giovanna odwiedzała
brata codziennie, rozmawiała z lekarzami i modliła
się o jego uzdrowienie. Nie była zdumiona cudownym uleczeniem. Zdziwiło ją coś innego. – Byłam
zaskoczona dobrocią Boga, który sprawił, że mój
brat, tak daleki wówczas od Kościoła, od świętych
i aniołów, mógł doświadczyć ich realnej obecności, stając się naocznym świadkiem mocy Bożego
miłosierdzia – mówi Giovanna. (...) Przyznaje, że
początkowo nie zrozumiała tego, co mówił Luciano
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o siostrze zakonnej. Myślała, że owej nocy u brata zjawiła się Matka Boża z Loreto, do której ma
szczególne nabożeństwo.
Przynosiła więc Lucianowi pocztówki, najpierw
z Loreto, a potem z innych włoskich sanktuariów
maryjnych. Ale odpowiedź zawsze była taka sama:
„Nie, to nie to”. – Przeczuwałem, że ten kościół
nie znajduje się we Włoszech, gdyż był inny niż
nasze świątynie – mniejszy, bez wysokiej, stojącej
oddzielnie dzwonnicy, zbudowany z czerwonej cegły – mówi Luciano, który z racji zawodu zwraca
uwagę na detale konstrukcyjne i architektoniczne.
Szukali więc dalej. Luciano prosił o pomoc przyjaciół, Giovanna pytała siostry zakonne i księży.
O cudownym uzdrowieniu brata opowiedziała również don Gregoriowi Vitalemu, rektorowi sanktuarium maryjnego Madonna della Bozzola w Garlasco niedaleko Pawii, dokąd jeździła na pielgrzymki.
Ksiądz poprosił, aby przyjechała z bratem. Pojechali w czerwcu. Ale don Gregorio był bardzo tajemniczy, niemal tak jak zakonnica, której szukał
Luciano. – Powiedział, że wie, kim jest ta siostra
zakonna, ale nie powie mi, gdyż mam to odkryć
sam – opowiada Luciano. – Dodał jeszcze: „Za dwa
miesiące, gdy będziesz oglądał telewizję albo czytał gazetę, dowiesz się, gdzie jest ten kościół i kim
jest ta siostra. A wtedy przyjedź do mnie”.
Tego kościoła szukałem!
(...) Był sierpień 2004 roku. Deszczowa sobota.
Dzień, w którym najchętniej siedzi się w domu
i czyta książki albo ogląda telewizję. Luciano wrócił z zakupów, włączył telewizor. Na kanale sportowym trwała relacja z wyścigu kolarskiego. Kiedy
na ekranie pojawiły się reklamy, zaczął przerzucać
kanały. Na Rete 4 w programie o cudach jakiś amerykański biskup opowiadał o swoim nadzwyczajnym uzdrowieniu, którego doznał w sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
w Polsce. Opowieść ilustrowały zdjęcia kościoła
i św. Faustyny. – To był kościół, którego szukałem!
I to była ta zakonnica – w głosie Luciana słychać
dawne emocje. – Rozpłakałem się ze wzruszenia.
(…) Luciano postanowił, że z rodziną i przyjaciółmi przyjedzie do Łagiewnik w kwietniu 2005 r., tuż
po Wielkanocy. Mieli tam spędzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która tamtego roku przypadała
3 kwietnia. Gdy wyjeżdżali z Mediolanu, w Watykanie umierał Jan Paweł II. Tysiące osób zmierzało
do Rzymu, by czuwać przy papieżu na placu św.
Piotra, oni jechali w odwrotnym kierunku – do Polski. Jechali z rewizytą do św. Faustyny, do miejsca,
gdzie, jak powiedziała Lucianowi, mieszka i zawsze czeka. Pewnie nie tylko na niego. 
Red.
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.
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Otwarcie kwartałów w księdze z intencjami mszalnymi odbywać się będzie:
we wrześniu – I kwartał, w grudniu – II kwartał, w marcu – III kwartał, w czerwcu – IV kwartał
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KAMYCZEK

Zadanie 1

ZnajdŸ drogê do Pana Jezusa i zastanów siê, kogo powinieneœ przeprosiæ...

Krzy¿ówka

Zadanie 2

1
2
3
4
5

6
7
8
10
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1. Np. Franciszek, Antoni, Stanis³aw
2. Kaleczy³ g³owê Chrystusa
3. Œwiêta, która ociera³a Jezusowi czo³o
podczas Drogi Krzy¿owej
4. Góra, na której ukrzy¿owano Chrystusa
5. Na nim umar³ Jezus
6. Na czyim grzbiecie Jezus wjecha³
do Jerozolimy?
7. Czwarta stacja Drogi Krzy¿owej
8. Œroda popielcowa – inaczej...
9. Pomaga³ nieœæ Krzy¿ Jezusowi
10. Po os¹dzeniu Jezusa umy³ rêce
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Zadanie 3

WIRÓWKA MARCOWA
Odgadniête s³owa wpisz prawoskrêtnie
do diagramu zaczynaj¹c od pola z cyfr¹.
Drug¹ literê wpisz w pole z kresk¹. Z liter
w ponumerowanych polach odczytaj
wyraz,który jest rozwi¹zaniem zadania.

UŒMIECHNIJ SIÊ
Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
- Moja s¹siadka...
1. Robi siê z niej swetry
2. Imiê ¿eñskie
3. Strój liturgiczny ksiêdza
4. Czêœæ nogi
5. S³u¿y do zapisywania notatek
6. Jest potrzebny na lekcji geografii

Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzêta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamra¿arce... – mówi Jaœ

Zadanie 4 REBUS

N agrody bêd¹ losowane
i wrêczane po Mszy Œwiêtej
o godz. 11.00 w ostatni¹ niedzielê
miesi¹ca.
Odpow iedzi na pyta nia
konkursowe nale¿y przekazywaæ
ks. Dawidowi Szabowskiemu,
Rozwi¹zania "Kamyczka" ze "Ska³ki" nr 2/2018
siostrze Jankancie lub wrzuciæ
Zad. 1. Ci¹gówka obrazkowa: Nasze lodowisko
do skrzynki pocztowej znajduj¹cej
Zad. 2. Zimowa przeskakiwanka: Wszêdzie bia³o
siê przy drzwiach wejœciowych
Zad. 3. Krzy¿ówka obrazkowa: Nareszcie ferie
plebanii.
Zad. 4. Rebus: Œnie¿na bitwa
------------------------------------------------------------------------

KUPON KONKURSOWY NR 03/2018

Miejsce do wklejenia NAKLEJKI KONKURSOWEJ

Imiê ........................ Nazwisko ................................
Adres .................................................................
ZADANIE I..............................................................
ZADANIE II.............................................................
ZADANIE III............................................................
ZADANIE IV.............................................................
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15 CECH OSÓB ODPORNYCH PSYCHICZNIE.
SPRAWDŹ CZY JE MASZ
Odporność psychiczna to klucz do sukcesu –
uważa dr Aldo Civico, antropolog, mediator, wykładowca Rutgers i Columbia University. W swojej karierze spotkał on wiele osób, które osiągnęły
obiektywny sukces: sportowców, biznesmenów,
polityków, celebrytów. Stwierdził, że wszystkich
tych ludzi sukcesu łączy jedna cecha – odporność
psychiczna.  Civico wyróżnił piętnaście nawyków
osób odpornych psychicznie. Zaleca on, by czytając
o nich, zastanawiać się, które już posiadamy, a nad
którymi trzeba jeszcze popracować:
1. Pielęgnowanie samoświadomości.
Ludzie, którzy doświadczają doskonałości w życiu, wykształcili emocjonalną doskonałość. To znaczy, że rozumieją swoje emocje. Kiedy doświadczają negatywnych uczuć wiedzą, że nie należy
się w nich zanurzać, lecz nadać im sens i uczyć się
z nich. Niektórzy, aby być świadomymi swoich stanów, prowadzą dzienniki.
2. Praca nad pewnością siebie.
Osoby odporne psychicznie wiedzą, co mogą
kontrolować, a czego nie. Nadają znaczenie wydarzeniom. Pewność siebie daje im wiarę w to, że
mogą osiągnąć zamierzony cel.
3. Przeformułowywanie negatywnych myśli.
Osoby odporne psychicznie unikają zanurzania
się w negatywnych myślach, wątpliwościach. Nauczyły się nadawać im nowy sens tak, by te działały motywująco. Używają ich, jako przypomnienia
o tym ile mają w życiu, ile już osiągnęły, jaki jest
ich cel. Niektórzy zapisują motywujące myśli i zostawiają na widoku.
4. Jasny sens.
Osoby odporne psychicznie nie tylko wiedzą,
czego chcą, ale też, dlaczego mają taki, a nie inny
cel. Jasno określony sens działania pomaga im
i motywuje, gdy natrafiają na przeszkody i wyzwania. Sens działania jest dla nich paliwem.
5. Sprecyzowane cele.
Osoby odporne psychicznie mają wyznaczone
cele, do których dążą. Są one konkretne, doprecyzowane, mierzalne – długo i krótkoterminowe. Nie
tyczy się to wyłącznie kariery zawodowej, ale również życia osobistego, zdrowia – wszystkich obszarów funkcjonowania. Cel działa jak magnes.
6. Dyscyplina.
Poprzez dyscyplinę manifestuje się odporność
psychiczna – zaobserwował dr Civico. Osoby odnoszące sukcesy nieustannie pracują nad samodyscypliną.
SKAŁKA • marzec 2018 r.

7. Otwartość na zmiany.
To, co pomaga dotrzeć do ustalonego celu to elastyczność, czyli umiejętność dostosowywania się
do zmieniających się warunków. Osoby otwarte na
zmiany rozumieją potrzebę ciągłego wzrostu. Cieszą się nie tylko z rezultatów swoich działań, ale też
z drogi, którą pokonały.
8. Odpowiedzialność.
Odporni mają zerową tolerancję dla wymówek.
Nie mają w nawyku winić innych/świat/okoliczności za swoje porażki. Biorą pełną odpowiedzialność.
9. Umiejętność odmawiania.
Kiedy muszą, wiedzą jak odmówić w sposób
konstruktywny i pełen szacunku. A żeby osiągnąć
swoje cele odmawiają nie raz.
10. Kult empatii.
Odporności psychicznej nie należy mylić z dystansowaniem się. Osoby odporne są wrażliwe na
otoczenie, w którym żyją i na napotykanych ludzi.
Ciekawią ich inni, odmienne spojrzenie na świat.
11. Nie ma porażek, jest tylko
informacja zwrotna.
Oto zasada, którą kierują się odporni psychicznie.
Jeśli coś nie poszło po ich myśli to stanowi element
wiedzy niezbędnej, by następnym razem się udało.
12. Otwartość na krytycyzm.
Osoby odporne psychicznie nie zastanawiają się
nad tym co myślą o nich inni. Skupiają się na nieustannej nauce, a krytyka jest jej formą. Mają w sobie pokorę, która każe im wierzyć, że zawsze można
być lepszym. Wiedzą, że sukces wymaga ciągłego
wysiłku, bo kto nie idzie do przodu, cofa się.
13. Problemy przekute w możliwości
Osoby odporne nie stawiają się w roli ofiar, starają się nie tracić energii na użalanie nad sobą. W problemach i komplikacjach widzą możliwość wzrostu
i nauki.
14. Trening wdzięczności.
Odporni żyją w stanie ciągłej wdzięczności za
doświadczenia życiowe. Nie rozróżniają na dobre,
za które należy być wdzięcznym i złe, za które nie
należy. Starają się doceniać wszystko, co im się
przydarza.
15. Praca nad ciałem.
Odporni psychicznie żyją w harmonii. Doceniają
istotę energii życiowej. Dbają nie tylko o życie osobiste i karierę, ale też o ciało i zdrowie. Regularnie
ćwiczą, odżywiają się zdrowo. 
Red.
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POLSCY BŁOGOSŁAWIENI –
Błogosławiony Jakub Strzemię
Jakub Strepa wywodził się ze szlacheckiej rodziny
herbu Strzemię. Urodził się prawdopodobnie w 1340
roku w Małopolsce. Nie ma informacji o jego rodzinie
i latach młodości Jakuba. Wiadomym jest, że wstąpił
do zakonu franciszkanów i był członkiem Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we
Lwowie. Stowarzyszenie to tworzyli franciszkanie
i dominikanie w celu prowadzenia działalności misyjnej na Rusi i Wołoszczyźnie. Stowarzyszenie to
posiadało liczne przywileje duszpasterskie, nadane
przez Stolicę Apostolską.
W latach 1385-1388 Jakub był gwardianem franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Zakonnik nie tylko
służył z wielką gorliwością swojemu klasztorowi,
ale był równie gorliwym
misjonarzem. Z narażeniem życia prowadził misje na Rusi, Wołyniu, Pokucie i Wołoszczyźnie.
Troszczył się również
o dobro Kościoła na Rusi.
Dzięki autorytetowi, jaki
sobie wyrobił, Jakub
pośredniczył w sporze
pomiędzy
Arcybiskupem Halicza Bernardem
a mieszkańcami Lwowa.
Zapalczywy hierarcha
chciał nawet obłożyć miasto karami kościelnymi.
Jakub umiejętnie spór załagodził. Gwardian franciszkański stawał również
energicznie w obronie zakonów żebrzących (byli
to głównie franciszkanie
i dominikanie), którym niektórzy duchowni zakazywali na swoich terenach głosić kaznodziejom Słowo
Boże i sprawować posługę duchową, mimo że zakonnicy mieli na to zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Jakub cieszył się także wielkim zaufaniem w Rzymie,
czego dowodem było mianowanie go inkwizytorem
na całą Ruś. 27 czerwca 1391 r. papież Bonifacy IX
ustanowił Jakuba Strzemię arcybiskupem Halicza
(drugim po arcybiskupie Bernardzie).
Sakrę biskupią przyjął w Tarnowie w 1392 roku
Jakub znał doskonale swoją metropolię, ponieważ
wcześniej wielokrotnie przemierzał ją pieszo, jako
misjonarz. Archidiecezja była bardzo młoda (powsta14

ła w 1367 roku) i trzeba było organizować ją niemal
od podstaw. Jego obecna praca metropolity niewiele
różniła się od tej poprzedniej misjonarskiej. Za podstawę działalności przyjął wizytację rozległej diecezji. Zamieszkał w drewnianym domku przy klasztorze lwowskim i stąd udawał się do miast i osiedli.
Ponieważ w Haliczu, jako pierwsze powstało biskupstwo prawosławne, dominującą wiarą na tych terenach było prawosławie. Arcybiskup Jakub wizytując podległą mu metropolię, wszędzie tam gdzie byli
panowie polscy, zachęcał ich do fundowania kościołów, ustanawiając je ośrodkami parafialnymi. Duże
wsparcie arcybiskupa mieli misjonarze franciszkańscy i dominikańscy. Dzięki
tak energicznej działalności szybko topniała liczba
prawosławnych na rzecz
katolików. Początkowo,
kiedy nie było jeszcze kapituły Jakub Strzemię sam
rządził archidiecezją z pomocą oficjała i notariusza.
W trudnych i ważnych
sprawach radził się proboszczów i przełożonych
klasztorów.
Do pilnych spraw należało też dokładne ustalenie granic archidiecezji
i budowa katedry. W 1406
roku metropolita halicki
zorganizował
pierwszy
synod
archidiecezjalny
dla rozstrzygnięcia pewnych spornych spraw.
Doprowadził też do przeniesienia, (czego sam nie
doczekał) w 1412 r. stolicy metropolii do Lwowa.  Arcybiskup Jakub Strzemię tak bardzo zasłużył się dla katolickiej Rusi, że
nazywano go „ojcem i stróżem ojczyzny, senatorem
mądrym”. Wielką miłością darzyli go wierni. Cieszył się ogromnym zaufaniem królowej św. Jadwigi
i króla Władysława Jagiełły. Należał do zaufanych
doradców króla.
Po osiemnastu latach gorliwej pracy arcypasterskiej, arcybiskup Jakub Strzemię zmarł 20 października 1409 r. we Lwowie. Zgodnie z testamentem został pochowany w chórze franciszkańskiego kościoła
we Lwowie. Ten gorliwy misjonarz i arcybiskup był
tak ubogi przez całe swoje życie, że po jego śmierci,
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poza szatami liturgicznymi, nic nie miał do pozostawienia w testamencie. W duchowej spuściźnie zostawił ponad 20 dokumentów. Więcej o jego świątobliwym życiu dowiadujemy się ze źródeł postronnych.
Prowadził niezwykle skromny tryb życia, głosząc
Ewangelię nie tylko słowem, ale i przykładem osobistym. W swojej pobożności wyróżniał się czcią
do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi
Panny. Dla umocnienia kultu Najświętszego Sakramentu Jakub zarządził, aby wieczna lampka świeciła
się przed tabernakulum, a nie było to jeszcze w Kościele stałym zwyczajem. Powstającą we Lwowie katedrę poświęcił Najświętszej Maryi Pannie.
Wiernych zachęcał do licznego adorowania Chrystusa Eucharystycznego, nadając m.in. odpusty dominikańskiemu kościołowi Bożego Ciała we Lwowie.
Zaraz po śmieci Jakuba, zaczęto oddawać mu cześć.
Kronikarz napisał o nim: „Był to mąż wielkiej cnoty,
sławny pobożnością, i życia prostego, mogący być

wzorem i przykładem dla innych”. Niestety, w późniejszych latach kult Jakuba Strzemię zanikł. Nie
wiedziano nawet gdzie znajdował się grób arcybiskupa. Kiedy odnaleziono go przypadkowo 29 listopada
1619 r., kult Jakuba Strzemię odrodził się. Pod wpływem wciąż rosnącego nabożeństwa i wielu łask dziejących się za jego przyczyną, w roku 1777 rozpoczęto proces kanonizacyjny. Papież Pius VI 11 września
1790 r. zatwierdził kult Jakuba i pozwolił obchodzić
jego święto. Pius X ogłosił błogosławionego Jakuba
wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem
archidiecezji lwowskiej. Obrano go też patronem
polskiej prowincji franciszkanów. Relikwie bł. Jakuba Strzemię po kilku „przeprowadzkach” powróciły
5 grudnia 2009 r. do lwowskiej katedry rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Wspomnienie błogosławionego przypada na
21 października.
opr. J.W.

POMÓŻ BIEDNYM

KRS 0000047143

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Bł.
Ks. Bronisława Komorowskiego Aleja Legionów 13, 80-444 w Gdańsku, kontynuuje w 2018
roku pozyskiwanie środków pieniężnych z 1%
odpisu od podatku należnego z rozliczeń podatkowych za 2017 rok. Otrzymane środki pieniężne
zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obozów letnich dla dzieci i młodzieży oraz
zadań statutowych.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Jeśli zdecydujesz się wspomóc nasze Stowarzyszenie to w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
2017, podaje się tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000047143 oraz
wnioskowaną kwotę.
Powyższe dane wpisuje się do odpowiednich
pozycji zeznań podatkowych za 2017 rok, a oznaczonych symbolami: PIT 36, PIT 36 L, PIT 37.
Ponadto Informujemy, że emeryci i renciści
mogą skorzystać z uproszczonej formy przekazania 1% z podatku należnego na rzecz naszego

Stowarzyszenia. Osoby te, które otrzymały
od organu rentowego roczne obliczenie podatku na druku PIT 40 A i poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego nie uzyskały innych dochodów i nie korzystają z odliczeń z podatku
należnego składają w swoim urzędzie skarbowym
oświadczenie oznaczone symbolem PIT-OP
o przekazaniu 1% podatku.
W oświadczeniu podaje się swoje dane osobowe, urząd skarbowy, do którego adresowane jest
oświadczenie oraz numer KRS naszego Stowarzyszenia 0000047143.
KRS 0000047143
Służymy wszelką pomocą przy sporządzaniu
zeznań podatkowych za 2017 rok oraz oświadczeń przez emerytów i rencistów w godzinach
otwarcia Biura Parafialnego Kościoła pw. św. Stanisława BM. Aleja Legionów 13 w Gdańsku.
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie wszystkim DARCZYŃCOM za
otrzymane wsparcie finansowe z rozliczeń podatkowych minionych lat.
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz
Stowarzyszenia 
Zarząd Stowarzyszenia

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO
Ja mówię: « O Panie, zmiłuj się nade mną;
Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.»
(Ps 41(40),5)
W Wielkim Poście, posypawszy głowy popiołem i mając przed oczyma swoją winę, uporczywie błagajmy Pana, by w miłosierdziu swoim
J.W.
uzdrowił nas z grzechów naszych. 

PIĘKNE MYŚLI:
Ja nie cierpię. Cierpię wówczas, gdy jestem
w stanie grzechu i nie mogę przystąpić do Komunii. Bawer Aondo-Akaa
Jedyne co wiem, to to, że wszędzie są tacy sami
ludzie, z takimi samymi sercami i że tego co najważniejsze nie da się zmierzyć i policzyć.

O. Wojciech Ziółek SJ.
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ

„INSTAURAREOMNIAINCHRISTO”
–JESTEŚMYNAPEŁNIENIDUCHEMŚWIĘTYM!
Temat i tekst do medytacji na marzec AD 2018:
Duch Święty w tajemnicy Oﬁary Paschalnej Jezusa Chrystusa

ZNAUCZANIAŚWIĘTEGOJANAPAWŁAII:
<<Jezus Chrystus, Syn Boży –
jako Człowiek – w żarliwej modlitwie swojej męki, pozwolił
Duchowi Świętemu, który już
przeniknął do samej głębi Jego
własne człowieczeństwo, przekształcić je w doskonałą ofiarę
poprzez akt swej śmierci jako
żertwy miłości na Krzyżu. Tę
ofiarę złożył sam – sam był jej
jedynym kapłanem: „złożył
Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr 9,14).
W swoim człowieczeństwie
był godny stać się taką ofiarą,
ponieważ sam jeden był „nieskalany”. Równocześnie zaś złożył
ją „przez Ducha wiecznego” – co
znaczy, że Duch Święty w szczególny sposób działał w tym absolutnym samooddaniu Syna Człowieczego,
aby
przemienić
cierpienie w odkupieńczą miłość.
[…]
Duch Święty jako Miłość i Dar
zstępuje niejako w samo serce
ofiary, która jest składana na
Krzyżu. Nawiązując do tradycji
biblijnej, można powiedzieć: spala tę ofiarę ogniem Miłości, która
jednoczy Syna z Ojcem w trynitarnej komunii. Ponieważ równocześnie ta Krzyżowa ofiara jest
w pełnym tego słowa znaczeniu

własnym czynem Chrystusa, dlatego też w tej ofierze „otrzymuje”
On Ducha Świętego. Otrzymuje
Go w taki sposób, że może On –
i tylko On razem z Bogiem Ojcem – „dać” Go Apostołom, Kościołowi, ludzkości. On sam Go
„posyła” od Ojca (por. J 15,25).
On sam stanie wobec Apostołów

zgromadzonych w Wieczerniku,
„tchnie na nich” i powie: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” (J 20,22 n.), zgodnie
z przepowiednią Jana Chrzciciela: „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt
3,11). W tych słowach Jezusa
Duch Święty zostaje objawiony
i zarazem uobecniony, jako Miłość, która działa w głębi tajemnicy paschalnej: jako źródło zbawczej
mocy
Chrystusowego
Krzyża, jako Dar nowego i wiecznego życia. […]
Powiedzieliśmy, że u szczytu tajemnicy paschalnej Duch Święty
zostaje definitywnie objawiony

i zarazem w nowy sposób uobecniony. Zmartwychwstały Chrystus mówi do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego!”. Zostaje
w ten sposób objawiony Duch
Święty, gdyż słowa Chrystusa
stanowią potwierdzenie obietnic
i zapowiedzi z mowy pożegnalnej w Wieczerniku. Objawienie to zaś jest równocześnie uobecnieniem Parakleta,
jest nowym uobecnieniem.
Duch Święty, bowiem od początku działał w tajemnicy stwarzania i w dziejach Starego Przymierza Boga z człowiekiem.
Działanie to zostało w pełni potwierdzone posłannictwem Syna
Człowieczego, jako Mesjasza,
który przyszedł w mocy Ducha
Świętego. U szczytu mesjańskiego posłannictwa Jezusa Duch
Święty staje się obecny w pośrodku tajemnicy paschalnej
w pełni swojej Boskiej podmiotowości: jako Ten, który sam ma
dalej prowadzić zbawcze dzieło,
zakorzenione w ofierze Krzyża>>
(Encyklika „Dominum et Vivificantem”: „O Duchu Świętym
w życiu Kościoła i świata” 18.05.
AD 1986, 40-42)

STULECIEODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI:WKŁADLUDZIKOŚCIOŁA–Szkicewybrane
PRYMASI POCZĄTKÓW NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1925
W okresie tworzenia się państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości, po niewoli
16

zaborów urzędowało kanonicznie dwóch Prymasów: abp gnieźnieński i poznański, kardynał Ed-

mund Dalbor (1869-1926) oraz
abp warszawski, kardynał Aleksander Kakowski (1862-1938),
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któremu przysługiwał tytuł Prymasa Królestwa Polskiego, używanego przez arcybiskupów
warszawskich od roku
1818. Tytuł Prymasa
Polski od roku 1417
przysługiwał arcybiskupom gnieźnieńskim. Po
trzecim rozbiorze Polski król pruski Fryderyk
Wilhelm zakazał jego
używania. Władze pruskie usiłowały nawet
zlikwidować diecezję
gnieźnieńską. Ówczesny papież Pius VII
zdecydowanie jednak
przeciw temu zaprotestował, łącząc tylko
unią personalną – w wyniku kompromisu – arcybiskupstwo
gnieźnieńskie z poznańskim.
W roku 1829 car Mikołaj I zakazał też używać w Królestwie Polskim tytułu Prymasa
Królestwa Polskiego. Po roku
1918 zarówno kard. Dalbor jak
i kard. Kakowski powrócili do
dawnych tytułów przysługujących biskupom gnieźnieńskim
i warszawskim. W roku 1925
Stolica Apostolska uznała jednoznacznie, iż tytuł Prymasa Polski przysługuje arcybiskupom
gnieźnieńskim, zachowała jednak dożywotnio
dla kard. Aleksandra
Kakowskiego tytuł Prymasa Królestwa Polskiego. Zarówno kard. Edmund Dalbor, jak i kard.
Aleksander Kakowski,
w miarę swoich możliwości włączyli się całym sercem w powstawanie i rozwój odrodzonej Rzeczypospolitej.
Pierwszy prymas wskrzeszonej
Rzeczypospolitej urodził się
w roku 1869 w Ostrowie Wielkopolskim. W czasach szkolnych
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działał aktywnie w konspiracyjnej organizacji uczniowskiej Towarzystwo Tomasza Zana. Wcze-

śnie też odkrył w sobie powołanie
kapłańskie. Studiował w Münster, Poznaniu i Gnieźnie, gdzie
też otrzymał 22 lutego 1892 r.
święcenia diakonatu. Do święceń
kapłańskich brakowało mu jednak kanonicznego wieku, więc
ówczesny metropolita gnieźnień-

ski i poznański, abp Florian Stablewski wysłał go na dalsze studia do Rzymu, gdzie to 25 lutego
1893 r. dostąpił sakramentu kapłaństwa a rok później uzyskał
doktorat z prawa kanonicznego

na Uniwersytecie Gregoriańskim. Swoją posługę duszpasterską oraz pracę profesora Seminarium
w
Gnieźnie
i Poznaniu, a później
także piastując odpowiedzialne stanowiska
w administracji kościelnej kurii metropolitalnej, łączył zawsze z aktywnością
społeczną
zakładając stowarzyszenia katolickie dla młodzieży,
robotników
i rzemieślników. Tę aktywność jeszcze bardziej
rozwinął zostając mianowany przez ojca świętego Benedykta XV metropolitą gnieźnieńskim
i poznańskim. Rządy
w obu, połączonych
wówczas unią personalną, diecezjach objął arcybiskup Dalbor w trudnych latach pierwszej wojny światowej.
Od razu też w jego posłudze pasterskiej dały się zauważyć wyraźne akcenty patriotyczno-niepodległościowe oraz społeczne
w postaci wielkiej działalności
charytatywnej na rzecz jeńców
wojennych i ofiar wojny
oraz tworzenie ruchu
chrześcijańsko-społecznego w Wielkopolsce.
W okresie Powstania
Wielkopolskiego arcybiskup Edmund zachęcał
kapłanów do włączania
się
do
Powstania,
zwłaszcza w charakterze
kapelanów. 26 stycznia
1919 r. osobiście poświęcił sztandary Armii
Wielkopolskiej i odebrał
przysięgę od żołnierzy i wodza
naczelnego Powstania, gen. Józefa Dowbór Muśnickiego. 18
grudnia 1919 r. z rąk Benedykta
XV otrzymał prymas Edmund
Dalbor kapelusz i pierścień kar17

dynalski. W roku 1921 otrzymał
order Orła Białego i został pierwszym kanclerzem Kapituły tego
orderu. Członkowie zaś
i sympatycy Akcji Katolickiej powinni wiedzieć, iż prymas Edmund zapoczątkował też
na terenie swoich diecezji struktury Akcji Katolickiej w postaci powstałej w roku 1920 Ligi
Katolickiej, której rozwój i działania mocno
wspierał. 13 lutego 1926
r. kard. Edmund Dalbor
po ciężkiej chorobie odchodzi do Domu Ojca.
Ostatni prymas Królestwa Polskiego, kard. Aleksander Kakowski z pochodzenia był mazowszaninem. Urodził się 5 lutego 1862
r. w Dębinach k. Przasnysza.
Jego ojciec był powstańcem styczniowym. Nauki początkowe pobierał
Aleksander w szkole
elementarnej w Przasnyszu oraz w gimnazjum
w Pułtusku, gdzie też
w roku 1878 uzyskał
świadectwo dojrzałości.
W czasach gimnazjalnych poczuł w sobie powołanie do kapłaństwa,
musiał jednak mocno
przekonywać ojca, który widział
dla niego raczej karierę wojskową, jednak przy poparciu Mamy
w końcu wyraził zgodę na wstąpienie syna do Seminarium Duchownego w Warszawie. Tu okazał się zdolnym studentem i już
na trzecim roku wysłano go do
Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam jednak zapadł na
zdrowiu i wysłano go na dalsza
naukę do Cannes we Francji,
gdzie też szybko wykryto jego
niepoślednie zdolności i dalsze
studia kontynuował Aleksander
na Uniwersytecie Gregoriańskim
18

w Rzymie, gdzie też w roku 1885
uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Do święceń kapłań-

skich przystąpił 30 maja 1886 r.
w Warszawie. Jego wykształcenie prawnicze wykorzystano
w Sądzie Arcybiskupim, gdzie
sprawował różne urzędy oraz
w Seminarium Duchownym,

jako profesora. Oprócz prawa
prowadził również wykłady z homiletyki i literatury polskiej.
W roku 1901 został kanonikiem
warszawskiej kapituły katedralnej. W roku 1910 otrzymuje ks.
Aleksander nominację na rektora
Akademii Duchownej w Petersburgu, którą to funkcję pełni tylko przez trzy lata, albowiem 7
maja 1913 r. ojciec święty Benedykt XV mianuje go arcybiskupem metropolitą warszawskim.
Ingres do katedry św. Jana
Chrzciciela w Warszawie odbywa 14 września. Początek jego

posługi przypada na trudne lata
pierwszej wojny światowej. Wymagało to też od nowego metropolity i ostrożności,
i odwagi, i dyplomacji.
Zawsze stał po stronie
praw i interesów swoich
diecezjan. W październiku 1917 r., po wielu
dyskusjach i zmaganiach
wewnętrznych,
mając na względzie jedynie dobro Kościoła
i Ojczyzny zgodził się
zasiąść w Radzie Regencyjnej. To on w listopadzie 1918 r. przekazuje
w imieniu Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej
Józefowi Piłsudskiemu. Dnia 18
grudnia 1919 roku wspólnie z arcybiskupem poznańsko-gnieźnieńskim, prymasem Edmundem
Dalborem
otrzymał
z rąk papieża Benedykta
XV kapelusz i pierścień
kardynalski. W okresie
nawały bolszewickiej
zostaje w Warszawie
i bierze aktywny udział
w przygotowaniach do
obrony stolicy. 7 lipca
1920 r. kard. Aleksander
podpisał wraz z innymi
biskupami episkopatu
polskiego list wzywający do obrony Polski. W roku
1925 otrzymuje order Orła Białego, zaś w roku 1938 zostaje kanclerzem Kapituły tego orderu.
Jako arcybiskup warszawski
mocno wspiera liczne stowarzyszenia katolickie o profilu społecznym i zawodowym. Zakłada
też Ligę Katolicką, w której rozwija działalność w duchu Akcji
Katolickiej. 30 grudnia 1938 r.
kard. Aleksander Kakowski,
ostatni prymas Królestwa Polskiego odchodzi do Domu Ojca.
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PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

TRIDUUM PASCHALNE AD. 2018
WIELKI CZWARTEK - 29 MARCA
SPOWIEDŹ – rano od 700 do 900
GODZ. 1000 – MSZA ŚW. KRZYŻMA – KATEDRA OLIWSKA
GODZ. 1800 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
ADORACJA przy CIEMNICY
GODZ. 2000 – Gorzkie Żale – trzy części
GODZ. 2100 – Adoracja Młodych – Diakonia Muzyczna
GODZ. 2200 – Adoracja w ciszy
GODZ. 2300 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec – Żywy Różaniec
GODZ. 2400 – Zakończenie Adoracji – repozycja Najświętszego. Sakramentu
WIELKI  PIĄTEK – 30 MARCA
SPOWIEDŹ – rano od 700 do 900, po południu od 1600 do 1730.
DROGA KRZYŻOWA – 800, 1400
ADORACJA przy CIEMNICY i GROBIE PAŃSKIM
GODZ. 0700 –Adoracja w ciszy
GODZ. 0800 – Droga Krzyżowa
GODZ. 0900 – Żywy Różaniec
GODZ. 1000 – Adoracja Dzieci Szk. Podst. Schola Emmanuel
GODZ. 1100 – Młodzież Gimnazjum (Bierzmowani)
GODZ. 1200 – Apostolat Maryjny
GODZ. 1300 – Dzieci Rocznicy Komunii św. i Schola Gloria
GODZ 1400 – Droga Krzyżowa
GODZ. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Krąg Biblijny
GODZ. 1600 – Szafarze Nadzwyczajni, Semper Fidelis, Stowarzyszenie Bł. Ks.
Bronisława
GODZ. 1700 – Kręgi Rodzin, Akcja Katolicka,
GODZ. 1800 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
GODZ. 2000 – Adoracja Młodzieży, Grupa Modlitewna
GODZ. 2100 – Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, PZ Caritas
GODZ. 2200 – Adoracja w ciszy
GODZ. 2300 – Gorzkie Żale – trzy części
GODZ. 2400 – Zakończenie Adoracji – repozycja Najświętszego Sakramentu
GODZ. 1800 – CELEBRACJA WIELKEGO PIĄTKU
WIELKA  SOBOTA – 31 MARCA
SPOWIEDŹ – rano od 700 do 900, po południu od 1600 do 1900.
ŚWIĘCENIE POKARMÓW od godz. 1100 do godz. 1700. Przypominamy o
skarbonkach Caritas, na jałmużnę postną, które przynosimy na poświęcenie
pokarmów.
ADORACJA przy GROBIE PAŃSKIM do godz. 0700 – 1900
GODZ. 0700 – ul. Prusa, Kraszewskiego, Fredry, Niemcewicza
GODZ 0800 – ul. Strakowskiego, Lwowska, Zbyszka z Bogdańca,
Lilli Wenedy
00
GODZ. 09 – ul. Krzemienieckiej, Kunickiego, Nad Stawem, Dźwigowa
GODZ. 1000 – ul. Wallenroda, Wyspiańskiego, Wajdeloty
GODZ. 1100 – ul. Waryńskiego, Danusi, pl. Wybickiego
GODZ. 1200 – ul. Kościuszki
GODZ. 1300 – ul. Chrobrego
GODZ 1400 – al. Legionów
GODZ. 1500 – ul. Pestalozziego, Aldony
GODZ. 1600 – ul. Kilińskiego, Gołębia
GODZ. 1700 – ul. Lelewela, Grażyny
GODZ. 1800 – Adoracja w ciszy
GODZ. 2000 CELEBRACJA WIGILII PASCHALNEJ – WSZYSCY KSIĘŻA
NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1 KWIETNIA
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU godz. 500
MSZA ŚW. REZUREKCYJNA – godz. 600 i dalej Msze św. jak w każdą niedzielę.

1
2

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:
Kornel Marcin Okrój
Anastazja Alicja Skibiak

Odeszli do Pana
 Teresa Bieńko, lat 82,
1
zam. ul. Kościuszki
 Michał Rusiecki lat 74,
2
zam. ul. Grażyny
 Maria Kowalska, lat 95, zam.
3
ul. Kościuszki, czł. 23 Róży ŻR
 Danuta Demirska, lat 93,
4
zam. ul. Kościuszki
Franciszek Bieniek, lat 94,
5
zam. ul. Kunickiego
Dobry
Jezu a nasz Panie,
PIÓREM
REDAKTORA
daj im wieczne spoczywanie
Jeszcze raz powrócę do odpowiedzialności za słowa – i te wypowiedziane, i te napisane. Już kiedyś poruszałem ten temat, ale też i inni
redaktorzy „Skałki” pisali o czystości
używanego języka. Niestety, problem,
można tak rzec, nasila się. Wulgarne
słowa używane, jako „znaki interpunkcyjne” zagościły na dobre we wszystkich chyba środowiskach i to niezależnie od płci. To jedna strona medalu.
Drugą stroną jest bezkarne obrzucanie
adwersarzy inwektywami i to im ordynarniejszymi, im bardziej rynsztokowymi, tym lepiej.
A, że przy okazji rzucane w eter informacje o przeciwnikach są często
wyssane z palca – co to komu szkodzi.
Ważne, by dowalić i to z grubej rury.
Kto to wie, jak dalece posunie się ta
eskalacja ohydnego, nienawistnego języka, kto położy skuteczną tamę temu
zjawisku. Nasuwa się tu najlepsze lekarstwo, biblijne wskazanie: Niech
wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi.
(Mt 5,37). Nic więcej, tylko zastosować się do tej wskazówki Jezusa,
zwłaszcza nam chrześcijanom. Inna
sprawa, gdybyśmy tak, w ramach dobrej spowiedzi świętej, czuli się w obowiązku odwołać rzucane kalumnie na
bliźnich, to może wcześniej zastanowilibyśmy się, czy warto opluwać słownie bliźnich. Wielki Post jest bardzo
odpowiednim czasem, by skutecznie
zapanować nad językiem. Niech tak
będzie tak; nie, nie i  nic ponadto.

Jan Wontorski

