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

***
Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych

pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go

boją,
i objawia im swoje przymierze.

Z Psalmu 25
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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.
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Temu oczyszczeniu służą właśnie
kary doczesne, które możemy ponieść
za życia na ziemi lub po śmierci –
w czyśćcu. Człowiek może jednak
zostać uwolniony także od tych kar
i temu właśnie służą odpusty.
Kościół udziela odpustów, czyli
całkowitego lub częściowego
darowania kar doczesnych, należnych
za popełnione grzechy, wierząc
w zadośćuczynienie dokonane przez
Jezusa Chrystusa, w Jego zasługi,
a także w zasługi Matki Bożej
i wszystkich świętych. Te zasługi
nazywane są skarbcem Kościoła.
Dawniej sądzono, że poszczególne
modlitwy i czyny, z którymi związany
jest odpust cząstkowy, skracają
»pobyt« w czyśćcu na przykład
o kilka lat, miesięcy lub dni. Taki
sposób liczenia odpustów
cząstkowych został odrzucony przez
papieża Pawła VI.
Zyskiwanie odpustów jest praktyką
zbawienną, ale pierwszorzędnymi
środkami uświęcenia są sakramenty
święte. Odpust zupełny można
bowiem uzyskać tylko po właściwym
przyjęciu sakramentów świętych, tzn.
po dobrze odprawionej spowiedzi
świętej i po godnym przyjęciu Ciała
Pańskiego. Błogosławiony Paweł VI
wyjaśnił, że dla uzyskania odpustu
zupełnego konieczne jest, „aby
wierny kochał Boga i brzydził się
grzechami”. Warunek ten wyklucza
możliwość uzyskania darowania kar
za popełnione grzechy bez podjęcia
trudu nawrócenia serca i poprawy
życia. Odpust zupełny jest wielkim
darem Boga, ale w szczególny sposób
uzależnionym od współpracy
człowieka z Jego łaską.

Odpust – wielki dar Boga

8 grudnia br. (w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny) rozpocznie się
Nadzwyczajny Rok Święty –
Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony
przez papieża Franciszka. Zakończy
się on 20 listopada 2016 roku
(w uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata).
Obchody Roku Jubileuszowego to nie
tylko „szczególna okazja, by
skorzystać z wielkiego daru odpustów,
jaki Bóg ofiarowuje nam za
pośrednictwem Kościoła, ale także
sprzyjająca sposobność, aby raz
jeszcze przypomnieć wiernym
katechezę o odpustach”. Są też „cenną
sposobnością do ponownego odkrycia
skarbu, o którym wielu współczesnych
katolików nic nie wie”.
Nauka o odpustach łączy się
z tajemnicą Bożego Miłosierdzia
i wynika ze słów Chrystusa: „Tobie
dam klucze królestwa niebieskiego:
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie
(Mt 16,19)”.
W sakramencie pojednania
otrzymujemy przebaczenie grzechów,
które uwalnia nas od winy (tym
samym jest nam darowana kara
wieczna, czyli kara piekła) i pozwala
nam osiągnąć zbawienie wieczne, ale
nie uwalnia nas od kary doczesnej za
popełnione grzechy. Bóg przebaczył
nam to, że zabrudziliśmy naszą duszę,
ale musi nas z tego brudu oczyścić.
Nic nieczystego nie wejdzie bowiem
do Miasta Świętego (por. Ap 21,27).

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej

W pierwsze piątki miesiąca od godz.
15.00 do Mszy Świętej wieczornej
w kaplicy ECCE HOMO trwa
adoracja Najświętszego
Sakramentu.

W każdą środę po Mszy Świętej
wieczornej odprawiane jest
nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.

ZAPRASZAMY do Parafialnego
OddziałuAkcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie
duchowe, zrobić coś dobrego dla
innych – przyjdź do nas!

Zapraszamy na spotkania w pierwsze
środy miesiąca po Mszy Świętej
wieczornej.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,

której żaden człowiek żywy
uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają
w grzechach śmiertelnych.

Błogosławieni ci,
których śmierć zastanie
w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy.

św. Franciszek

Intencje
powierzone przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy
na listopad 2015

Powszechna: Abyśmy byli otwarci na
spotkanie i dialog z każdym, również
z tymi, którzy mają inne przekonania
niż my.
Ewangelizacyjna: Aby pasterze
Kościoła, miłując swoje owce
i towarzysząc im w drodze,
podtrzymywali w nich nadzieję.



Sałatka wytworna
Składniki: Duży seler, 2 kwaśne jabłka,
kilka orzechów włoskich, sok z cytryny,
cukier, 3 łyżki oleju, pół pęczka zielonej
pietruszki, sól.
Wykonanie: Seler i jabłka obrać i zetrzeć
na tarce, skropić sokiem z cytryny.
Orzechy posiekać. Wszystko wymieszać,
polać olejem, posolić, przyprawić cukrem
i sokiem z cytryny. Posypać posiekaną
pietruszką. Można podać z jajkiem na
twardo.

Z.I.

***

Fafik zauważył,
że niebo jest niebem

także wtedy,
gdy nie jest niebieskie.

Anielski orszak

Przybądźcie z nieba na głos
naszych modlitw,

Mieszkańcy chwały wszyscy święci
Boży;

Z obłoków jasnych zejdźcie
aniołowie,

Z rzeszą zbawionych spieszcie
na spotkanie.

Anielski orszak niech twą duszę
przyjmie,

Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech ją

zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga

Najwyższego.

Niech cię przygarnie Chrystus
uwielbiony,

On wezwał ciebie do królestwa
światła.

Niech na spotkanie w progach
Ojca domu

Po ciebie wyjdzie litościwa Matka.
Anielski orszak...

Promienny Chryste, Boski
Zbawicielu,

jedyne światło, które nie zna
zmierzchu,

bądź dla tej duszy wiecznym
odpocznieniem,

pozwól oglądać chwały Twej
majestat.

Anielski orszak...

Odpust może uzyskać osoba, będąca
w stanie łaski uświęcającej, jeśli ma
przynajmniej ogólną intencję
uzyskania odpustu i wypełni nakazane
czynności w określonym czasie
i w należyty sposób.
Odpust można zyskać dla siebie lub
ofiarować za osobę zmarłą.
Odpust zupełny można uzyskać raz
w ciągu dnia, niemniej w chwili
śmierci wierny może uzyskać odpust
zupełny, nawet jeśli uzyskał już tego
dnia inny odpust zupełny.
Warunki uzyskania odpustu
zupełnego:
– wolność od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, nawet
powszedniego,
– godne przyjęcie Ciała Pańskiego,
– odmówienie modlitwy w intencjach
Ojca Świętego,
– wykonanie określonej czynności
związanej z uzyskaniem odpustu.
Czynność przepisana dla uzyskania
odpustu zupełnego, a związana
z kościołem lub kaplicą, obejmuje ich
pobożne nawiedzenie, w czasie
którego należy odmówić Ojcze nasz
i Wierzę.
Po jednej spowiedzi sakramentalnej
można uzyskać wiele odpustów
zupełnych. Po jednym przyjęciu Ciała
Pańskiego i po jednej modlitwie
w intencjach Ojca Świętego zyskuje
się jeden odpust zupełny.
Komunia święta i modlitwa
w intencjach Ojca Świętego mogą być
wypełnione w ciągu kilku dni przed
lub po wypełnieniu czynności, z którą
związany jest odpust; musi jednak
istnieć związek między tymi
elementami.

Warunek dotyczący modlitwy
w intencjach Ojca Świętego wypełnia
się przez odmówienie Ojcze nasz
i Zdrowaś, Maryjo. Można jednak
odmówić jakąkolwiek inną modlitwę.
Czynności, za które można uzyskać
odpust zupełny codziennie:
– Adoracja Najświętszego
Sakramentu przez co najmniej pół
godziny, nawet gdy Pan Jezus nie jest
wystawiony w monstrancji.
– Odmówienie Różańca świętego
z kimś w dowolnym miejscu albo
samemu, ale w kościele lub w kaplicy.
– Pobożne czytanie Pisma Świętego
przez pół godziny i traktowanie tej
czynności jako czytanie duchowe.
– Odprawienie Drogi Krzyżowej
przed urzędowo erygowanymi
stacjami Drogi Krzyżowej (w kościele
czy na placu przykościelnym – musi
być 14 krzyżyków).
– Pobożne odmówienie Koronki do
Bożego Miłosierdzia wobec
Najświętszego Sakramentu –
wystawionego publicznie lub
przechowywanego w tabernakulum.
Odpust cząstkowy można uzyskać
w zasadzie za każdą pobożną
czynność (np. znak krzyża świętego,
nawiedzenie kościoła, rachunek
sumienia, odmówienie modlitwy).

A.M.
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Dumka o obronie Jasnej Góry
21 lipca 1655 roku armia szwedzka
pod wodzą Arvida Wittenberga
wkroczyła do Polski. Trzy dni później
stanęła naprzeciw wojsk polskich
zgromadzonych pod Ujściem
w Wielkopolsce. Po jednodniowej
bitwie, 25 lipca, dowódcy polscy
Krzysztof Opaliński i Andrzej
Grudziński, mając zgodę większości
szlachty, podpisali akt kapitulacji,
poddając się pod władzę króla
szwedzkiego Karola X Gustawa.
W sierpniu Janusz i Bogusław
Radziwiłłowie poddali Szwedom
Wielkie Księstwo Litewskie.
20 października 1655 roku podpisana
została ugoda w Kiejdanach, która
znosiła postanowienia unii lubelskiej
i wiązała Litwę ze Szwecją. Karol X
Gustaw został wielkim księciem
litewskim. Walczące jeszcze
niewielkie oddziały polskie
systematycznie wycofywały się na
południe. Wkrótce poddała się
Warszawa, Poznań i Kraków. Król
Jan Kazimierz Waza z rodziną
i dworem uciekł na Śląsk.
Punktem kulminacyjnym potopu
szwedzkiego stała się obrona Jasnej
Góry. Zaledwie kilkanaście lat
wcześniej, za panowania króla
Zygmunta III Wazy, a następnie jego
syna Władysława IV, klasztor
jasnogórski został otoczony wałami
obronnymi. (Prace trwały od roku
1621 do lat 40. XVII w.; prowadził je
nadworny architekt i artylerzysta
Wazów Andrea dell'Aqua).
Władysław IV nazwał ufortyfikowany
klasztor Fortecą Maryi –
FORTALITIUM MARIANUM.

św. Jan Paweł II

Podczas poprzedniej pielgrzymki do
Ojczyzny w 1979 roku powiedziałem
na Jasnej Górze, że tutaj zawsze
byliśmy wolni. Trudno inaczej wyrazić
to, czym stał się obraz Królowej
Polski dla wszystkich Polaków
w czasie, kiedy ich Ojczyzna została
wymazana z mapy Europy jako
niepodległe państwo. Tak. Tu, na
Jasnej Górze, gdzie mieszkała
Królowa Polski, w jakiś sposób
zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę
też opierała się nadzieja Narodu oraz
wytrwałe dążenie do odzyskania
niepodległości, wyrażane w tych
słowach: „Przed Twe ołtarze zanosim
błaganie – Ojczyznę wolną racz nam
wrócić, Panie”. Tutaj też nauczyliśmy
się tej podstawowej prawdy
o wolności narodu: naród ginie, gdy
znieprawia swojego ducha – naród
rośnie, gdy duch jego coraz bardziej
się oczyszcza; tego żadne siły
zewnętrze nie zdołają zniszczyć.

uroczystość 600-lecia Jasnej Góry,
19 czerwca 1983

18 listopada 1655 roku pod murami
Jasnej Góry stanęła trzytysięczna
armia szwedzka pod dowództwem
gen. Burcharda von de Lüchne
Müllera i zażądała natychmiastowego
poddania klasztoru. Przeor
o. Augustyn Kordecki postanowił
jednak bronić Fortecy Maryi. Miał do
dyspozycji 170 żołnierzy,
20 szlachciców i 70 zakonników.
Walka trwała 40 dni i zakończyła się
27 grudnia klęską Szwedów.
Zwycięstwo załogi niewielkiej fortecy,
zwanej przez Szwedów pogardliwie
kurnikiem, odbiło się szerokim echem
w całym okupowanym kraju. Szturm
luterańskiej armii na Jasną Górę
powszechnie uznano za obrazę uczuć
religijnych, a zwycięstwo
przypisywano Matce Bożej, która
postanowiła bronić wybranego przez
siebie miejsca.
1 kwietnia 1656 roku wdzięczny król
Jan Kazimierz złożył w katedrze
lwowskiej uroczyste śluby, oddając
kraj pod opiekę Maryi i obierając Ją
Patronką i Królową Polski. Jasna
Góra stała się symbolem wolności
narodowej i religijnej.
Mury częstochowskiej fortecy jeszcze
wielokrotnie stawiały opór
najeźdźcom. W latach 1656, 1702,
1704 i 1705 Jasna Góra ponownie
broniła się przed Szwedami. Podczas
Konfederacji Barskiej (1768-1772)
przez trzy lata odpierała ataki Rosjan,
a w czasach napoleońskich i Księstwa
Warszawskiego (180-1813) – ataki
Austriaków.

Monika Bachowska

Hymn do miłości Ojczyzny
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne

blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy

prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle

wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Wolności! Której dobra nie docieka
Gmin jarzma zwykły, nikczemny

i podły,
Cecho dusz wielkich! Ozdobo

człowieka,
Strumieniu boski, cnót zaszczycon

źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze

wiodły.
Większaś nad przemoc! A kto ciebie

godny –
Pokruszył jarzma, albo padł

swobodny.
Ignacy Krasicki
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