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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14). 

 

 

 

*** 

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, 

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. 

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą, 

królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. 
 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, 

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. 

Król pragnie twego piękna, 

on twoim panem, oddaj mu pokłon. 
 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, 

odziana w złotogłów. 

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, 

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny. 
 

Z Psalmu 45 
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HYMN 
(na melodię Serdeczna Matko) 

 

W każdym strapieniu 

i o każdej porze 

czuwa nad nami 

Miłosierdzie Boże. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

A gdy nam ciężko 

jest w smutku godzinie, 

balsam pociechy 

wnet do serca spłynie. 

I choćby wszystko 

zdawało się klęską, 

uciemiężony 

stanie się zwycięzcą. 

Więc uwielbiajmy 

Miłosierdzie Boże 

w każdym strapieniu 

i o każdej porze. 

 



 

 

\\

masz dobrą eskortę na drogę. Idź, 

ponieważ Ten, który cię stworzył, 

uświęcił cię, kochał cię czułą miło-

ścią, zawsze troszczył się o ciebie jak 

matka o swego syna. A Ty, Panie, 

bądź błogosławiony za to żeś mię 

stworzył. [...]. Nazajutrz po święcie 

świętego Wawrzyńca, ta najświętsza 

dusza opuszcza życie doczesne, aby 

zostać uwieńczoną wawrzynem 

wiecznej nagrody. Jej duch, porzu-

ciwszy świątynię ciała, szczęśliwie 

wchodzi do nieba. Błogosławione to 

wyjście z doliny nędzy, które było dla 

niej wejściem do życia w pełni szczę-

ścia! W zamian za skąpe pożywienie 

teraz cieszy się już na uczcie 

z niebianami. W zamian za lichy po-

piół otrzymuje szatę chwały wiecznej 

jako błogosławiona w królestwie nie-

bieskim. 

Brat Tomasz z Celano 
Legenda o św. Klarze z Asyżu 
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Tyś mnie wybrał, Boże, 

o Panie, Tyś mnie uczynił 

wzorem, 

przykładem 
i zwierciadłem [...]. 

Będąc więc wybraną 

do tak wielkiego posłannictwa, 
by inni mogli się we mnie przeglądać, 

aby być później wzorem i zwierciadłem, 

chcę Cię błogosławić i chwalić, o Panie, 
i każdego dnia rozwijać dobro w sobie. 

Dlatego jeśli będę żyła 

według Ewangelii 

i pozostawię innym szlachetny przykład, 

odziedziczę nagrodę 
błogosławionej wieczności. 
 

św. Klara z Asyżu 

Śmierć świętej Klary 
11 sierpnia 1253 roku 

 

W tym czasie, kiedy [Klara] przez 

wiele dni walczyła ze śmiercią, 

wzmagała się wiara i pobożność ludu. 

Codziennie też odwiedzali ją liczni 

kardynałowie i prałaci i czcili ją jak 

prawdziwą świętą. [...] chociaż przez 

siedemnaście dni nie mogła przyjąć 

żadnego pokarmu, to jednak Pan 

umocnił ją taką siłą, że wszystkich 

odwiedzających zachęcała do służenia 

Chrystusowi. A gdy dobrotliwy brat 

Rainaldo zachęcał ją do cierpliwości 

w tym długim męczeństwie ciężkiej 

choroby, ona jak najswobodniejszym 

głosem odpowiedziała mu: „Bracie 

najdroższy, od kiedy poznałam łaskę 

Pana mojego Jezusa Chrystusa za 

pośrednictwem Jego sługi Franciszka, 

żaden trud nie był mi uciążliwy, żad-

na pokuta ciężka, żadna choroba bole-

sna!”. Kiedy zaś Pan był całkiem bli-

sko i stał jakby we drzwiach, chciała 

żeby kapłani i bracia duchowni byli 

przy niej i czytali jej Mękę Pańską 

i święte teksty. [...]. Na końcu zwraca 

się do płaczących córek, zalecając im 

ubóstwo Pana i wśród uwielbień 

przypominając dobrodziejstwa Bo-

skie. Błogosławi swoich zbożnych 

braci i siostry, a na wszystkie Panie 

ubogich klasztorów, tak obecne, jak 

przyszłe, wzywa szczodrej łaski bło-

gosławieństwa. [...]. Osierocone córki 

opłakują odejście kochającej matki 

i ze łzami towarzyszą jej odejściu 

wiedząc, że nie zobaczą jej więcej. 

[...]. Natomiast prześwięta dziewica, 

zwracając się do siebie samej, cicho 

do swej duszy mówi: „Idź bezpiecz-

nie, ponieważ 
 

Ogłoszenia 

Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 
 

 

W pierwsze piątki miesiąca od godz. 

15.00 do Mszy Świętej wieczornej 

w kaplicy ECCE HOMO trwa adora-

cja Najświętszego Sakramentu. 
 

W każdą środę po Mszy Świętej wie-

czornej odprawiane jest nabożeństwo 

do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy. 
 

 

 

 
 

 

 

ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej. 

Jeśli chcesz pogłębiać swe życie du-

chowe, zrobić coś dobrego dla innych 

– przyjdź do nas! 
 

Zapraszamy na spotkania w pierwsze 

środy miesiąca po wieczornej Mszy 

Świętej lub prosimy o kontakt pod 

numerem telefonu 12 283 19 10. 

 
 

Ten więc jest prawdziwie posłuszny, 

który nie sądzi, 

dlaczego go przenoszą, 

nie troszczy się o to, gdzie umieszczą, 

nie oponuje przeciw zmianom. 

Wyniesiony do godności 

zachowuje zwykłą pokorę; 

im bardziej jest zaszczycony, 

tym bardziej uważa się za niegodnego. 
 

św. Franciszek 

 

 

__________________________________ 

 

Intencje 

powierzone przez Ojca Świętego 

Apostolstwu Modlitwy 

na sierpień 2015 
 

Powszechna: Aby wszyscy ludzie, 

pracujący na polu wolontariatu, wiel-

kodusznie angażowali się w służbę 

potrzebującym. 
 

Ewangelizacyjna: Abyśmy stawali się 

bliscy tym, którzy są na peryferiach 

społeczeństwa. 
 

 

 

 



 

 
 

Mus owocowy 
 

Składniki: 25 dag moreli, 25 dag 

brzoskwiń, 15 dag jabłek, sok 

z cytryny, cukier. 

Wykonanie: Owoce umyć, obrać, 

pokroić w kostkę, zagotować 

z cukrem, następnie zmiksować. Na 

koniec pokropić sokiem z cytryny. 
 

Monika 

 

 

 

 

*** 

 

Fafik zauważył, 

że niektórzy ludzie 

chcę być lepsi od innych 

nawet w tym, co jest złe. 
 

 

 

 

Pietruszka znaleziona w nocy 

dla św. Franciszka 
 

W ostatnim okresie swojej choro-

by, w ciemną noc, Franciszek po-

prosił pokornie o pietruszkę do 

jedzenia. Zawołano kucharza, by ją 

przyniósł, na co odpowiedział, że 

teraz nie można nic znaleźć 

w ogrodzie: „Pietruszkę zrywałem 

codziennie i tak ją przerzedziłem, 

że nawet przy jasnym świetle led-

wie bym jeszcze mógł coś znaleźć. 

O ile bardziej teraz, gdy zalegają 

ciemności, nie potrafię rozróżnić 

jej spośród innych jarzyn”. A 

Święty doń: „Bracie, idź, nie ocią-

gaj się, lecz przynieś pierwszą lep-

szą jarzynę, jaką ręką namacasz”. 

Brat poszedł do ogrodu i narwał 

jarzyn, jakie wpadły mu po ciemku 

pod rękę, od pierwszego razu, 

i przyniósł je do domu. Bracia 

przejrzeli zieleń, pilnie ją rozpo-

starli i między innymi znaleźli 

liściastą i młodziutką pietruszkę. 

Święty ojciec zjadłszy jej nieco, 

bardzo się pokrzepił i rzekł do bra-

ci: „Bracia najdrożsi, wypełniajcie 

rozkaz od razu, nie czekając na 

powtórzenie tego, co powiedziano. 

Nie wymawiajcie się tym, że coś 

jest niemożliwe, ponieważ choć-

bym ja sam nakazał coś ponad siły, 

to i tak posłuszeństwo nie straci 

swej siły”. 
 

Brat Tomasz z Celano 
Życiorys drugi św. Franciszka 

LITANIA 

DO MATKI BOSKIEJ 

POWSTAŃCZEJ 
 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. 

Kyrie, elejson. 
 

Matko Najświętsza – módl się za nami. 

Polskiej Ziemi Królowo 

Krynico bohaterstwa 

Twierdzo wiary naszej 

Matek wzorze najdoskonalszy 

Tarczo na śmierć skazanych 

Ludu stolicy nadziejo 

Gwiazdo przewodnia łączniczek 

Opiekunko sanitariuszek 

Siło obrońców 

Rannych leku ostatni 

Zbawienie konających w Tobie 

Zaranie dziejów wschodzących 

Patronko Warszawy 
 

Przez niewinnie przelaną Krew Syna – 

Ciebie prosimy, wstaw się za nami. 
 

Wspomóż nas! 

Wysłuchaj nas! 

Broń nas! 

Ratuj nas! 
 

W walce słusznej – Ciebie prosimy, 

wstaw się za nami. 

W ogniu płonących świątyń Syna Twe-

go 

W gruzach umęczonej stolicy 

W salwach ostatnich barykad 
 

Zwycięstwo pewne – wyproś nam, 

Pani. 
 

Śmierć odważną – wyproś nam, Pani. 

Konanie spokojne – wyproś nam, Pani. 

Pokój wieczny – wyproś nam, Pani. 

Krew naszą – zanieś przed Syna Twe-

go oblicze. 
 

Łzy matek próżno synów oczekujących 

ofiarujemy za grzechy nasze. 

Ostanie westchnienie dzieci niewinnych 

Jęki zasypanych 

W ogniu granatów – uchroń nas, Mat-

ko. 
 

Płaszczem swoim – okryj nasze głowy. 
 

Abyśmy przed sądem Syna Twego 

bohaterstwem obmyci odważnie stanąć 

mogli – Ciebie prosimy, Jasnogórska 

Pani. 
 

Abyśmy wiecznego potępienia uniknęli 

– Ciebie prosimy, Ostrej Bramy 

Opiekunko. 
 

Z serca Twego daj nam czerpać siły – 

Ciebie prosimy, Nieustającej Pomocy 

Matko. 
 

Do szczęścia wiecznego doprowadź nas 

– Królowo Różańca Świętego. 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 

świata, zmiłuj się nad nami. 
 

 
 

Bóg Ci słońca na dłonie Twe 
nie żałował 

ani ciszy na usta Twe zbyt mało dał – 

broń bym zdobył dla Ciebie, o głodzie 
wędrował, 

potajemnie orzechy na ołtarz Ci rwał. 
 

Najświętsza, utracona, z rozkazami 

spalona – 

w barykady równoczarnym strumieniu – 
z Tobą twarz zapłakana, z Tobą bitwy 

do rana 

i uśmiechy, i sen na kamieniu. 
 

ks. Jan Twardowski 



- 

Dumka 

o Konfederacji Barskiej 
 

W roku 1764 królem Polski został 

Stanisław August Poniatowski. 

W wewnętrzną politykę Rzeczypo-

spolitej coraz częściej ingerowała 

Rosja. Jednym z punktów zapalnych 

stała się tzw. sprawa dysydentów (tj. 

innowierców, którzy w ówczesnej 

Polsce nie mogli sprawować urzędów 

politycznych i domagali się równou-

prawnienia). Caryca Katarzyna II i jej 

ambasador – Repnin wykorzystali 

konfliktową sytuację i zmusili Sejm 

Rzeczypospolitej do zniesienia postę-

powych reform z lat 1764-1766 oraz 

aresztowali i wywieźli w głąb Rosji 

przedstawicieli opozycji. Wywołało to 

oburzenie wśród szlachty. 29 lutego 

1768 roku w Barze (fortecy przy gra-

nicy tureckiej), na Podolu, zawiązano 

konfederację. Na jej czele stali Michał 

Krasiński i Józef Pułaski. Szlachta 

podolska szybko zyskała poparcie 

innych województw. 

Początkowo konfederacja miała cha-

rakter religijny (utrzymanie przywile-

jów katolików) i antyrosyjski (utrzy-

manie niezależności Polski). Dopiero 

w maju, gdy Stanisław August Ponia-

towski wysłał przeciw konfederatom 

swe wojska, konfederacja stała się 

ruchem antykrólewskim. Bar padł 

20 czerwca 1768 roku. Ale walki to-

czyły się nadal. Najdłużej broniła się 

Częstochowa – Kazimierz Pułaski 

poddał się dopiero 18 sierpnia 1772 

roku. 

Konfederację zmitologizowali polscy 

romantycy, uznawszy ją za pierwsze 

 

 
św. Jan Paweł II 

 

My, Polacy, nie mogliśmy uczestniczyć 

bezpośrednio w tym procesie odbudowy 

Europy, który został podjęty na Zacho-

dzie. Zostaliśmy z gruzami własnej 

Stolicy. Znaleźliśmy się, jako alianci 

zwycięskiej koalicji, w sytuacji poko-

nanych, którym narzucono na czterdzie-

ści kilka lat dominację ze Wschodu, w 

ramach bloku sowieckiego. Tak więc 

dla nas walka nie skończyła się w roku 

1945. Trzeba ją było podejmować 

wciąż na nowo. [...] trzeba więc dołą-

czyć dzisiaj prawdę o wszystkich Pola-
kach i Polkach, którzy w rzekomo wła-

snym państwie stali się ofiarami totali-

tarnego systemu i którzy na własnej 

ziemi oddali życie za tę samą sprawę, 

za którą oddawali życie Polacy w roku 

1939, potem podczas całej okupacji 

i wreszcie pod Monte Cassino oraz 

w Powstaniu Warszawskim. Trzeba 

wspomnieć wszystkich zamordowanych 

rękami także polskich instytucji i służb 

bezpieczeństwa, pozostających na usłu-

gach systemu przyniesionego ze 

Wschodu. Trzeba ich przynajmniej 

przypomnieć przed Bogiem i przed 

historią, ażeby nie zamazywać prawdy 

o naszej przeszłości... 

niepodległościowe powstanie naro-

dowe. Swe utwory poświęcili jej m.in. 

Adam Mickiewicz (Konfederaci bar-

scy), Michał Czajkowski (Wernyhora) 

czy Juliusz Słowacki (Ksiądz Marek). 
 

Z Księdza Marka pochodzi szeroko 

znana Pieśń Konfederatów, rozpoczy-

nająca się słowami:  
 

Nigdy z królami nie będziem 

w aliansach, 

Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi; 

Bo u Chrystusa my na ordynansach, 

Słudzy Maryi! 
 

Pisząc Pieśń Konfederatów, Juliusz 

Słowacki wzorował się na – zamiesz-

czonej w Skarbcu Historii Polskiej 

Karola Sienkiewicza – Pieśni Konfe-

derackiej: 
 

Stawam na placu z Boga ordynansu, 

Rangę porzucam dla nieba wakansu. 

Dla wolności ginę – 

Wiary swej nie minę 

Ten jest mój hazard. 

Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie 

łupem, 

W marszu nie zostaję, choć i padnę 

trupem. 

Nie zważam, bo w boju – 

Dla duszy pokoju 

Szukam w Ojczyźnie. [...]. 

Matka łaskawa, tuszę, że się stawi 

Dzielnością swoich rąk 

pobłogosławi. [...]. 

Boć nie nowina Maryi puklerzem, 

Zastawiać Polskę, wojować rycerzem. 

Przybywa w osobie 

Sukurs dawać Tobie – 

Miła Ojczyzno. 

W polskich patronach niepłonne 

nadzieje, 

Zelantów serce niechaj się nie chwie-

je. 

Gdy ci przy swej pieczy – 

Miecze do odsieczy 

Dadzą Polakom. 

Niechaj nas nie ślepią światowe 

ponęty, 

Dla Boga brońmy wiary jego świętej. 

A za naszą pracę – 

Będzie wszystkim płacą 

Żyć z Bogiem w niebie. 
 

Do wydarzeń z lat 1768-1772 nawią-

zuje także pieśń Marsz Konfederatów 

Barskich: 
 

Marsz, marsz me serce, pobudkę biją, 

Strzelaj Modlitwą, a chwal Maryję, 

Bo u Maryi jesteś w komendzie, 

Nad Nią mocniejszej świat mieć nie 

będzie! [...]. 

Stań do parolu, odbierz go śmiało, 

Aby na wieki w twem sercu trwało; 

Parol jest Jezus, hasło Maryja, 

Niech Im twe serce na wieki sprzyja. 
 

Monika Bachowska 

 

 

 


