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

 

*** 

„Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem 
i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, 

jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, 
a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po 

imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wypro-

wadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, 
ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie 

pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 
głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Je-

zus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bra-

mą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 

złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 

Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, 
i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby 

kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby 

owce miały życie i miały je w obfitości”. 
J 10,1-10 
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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. 

 



 

 

\\

Dumka 

o Wojtku spod Monte Cassino 
 

Jednym z polskich żołnierzy walczących 

podczas II wojny światowej pod Monte 

Cassino był Wojtek. Był to żołnierz, ja-

kich mało. Żołnierz bardzo nietypowy. Co 

w nim było takiego innego? Otóż Wojtek 

był misiem. Nie pluszową zabawką, jaką 

każdy z nas miał, będąc dzieckiem, ale 

najprawdziwszym brunatnym niedźwie-

dziem. Polacy przygarnęli go, kiedy był 

jeszcze małą, wzruszającą futrzaną kulką, 

którą początkowo trzeba było karmić 

z butelki. Ale niedźwiedzie szybko rosną, 

wkrótce więc i Wojtek przerósł swoich 

opiekunów. Pewnie się zastanawiacie, co 

taki niedźwiedź lubi robić? Wpływ na to 

miała też pewnie panująca wokół tempe-

ratura. O wiele za wysoka dla pokrytego 

gęstym futrem zwierzaka. Nie powinno 

więc dziwić, że często można było spo-

tkać Wojtka, leżącego niedaleko cysterny 

z wodą i czekającego na przechodzącego 

żołnierza, który odkręci kurek i zmoczy 

mu choć trochę futro. Gdy Wojtek był 

mały, żołnierze robili dla niego prywatny 

basen. Po prostu wykopywali w ziemi 

dołek i napełniali go wodą. Niedźwiedź 

siedział w nim, taplając się, aż cała woda 

wsiąkła w piach. Kiedy dorósł, kąpał się 

codziennie wraz z żołnierzami swej 

22 Kompanii w łaźni polowej. Błyska-

wicznie, jak na bystrego niedźwiedzia 

przystało, nauczył się, na jakiej zasadzie 

działa prysznic i od tej pory z wielką 

radością pociągał za sznurek i oczekiwał 

na ochładzający strumień wody. Zawsze 

starał się przedłużać czas kąpieli, jak 

tylko mógł, by jak najwięcej czasu spę-

dzić pod orzeźwiającym prysznicem. 

Często pociągał za sznurek dopóty, dopó-

ki zapas wody się nie wyczerpał. 

Przecież to jest coś pięknego! 
 

26 kwietnia 2014 roku, po uroczystej 

Mszy Świętej, na murze przed głównym 

wejściem do naszego kościoła została 

odsłonięta tablica pamiątkowa poświęco-

na rtm. Witoldowi Pileckiemu. 

Obecny na tej uroczystości syn Rotmi-

strza – Andrzej Pilecki powiedział: „Je-

stem bardzo wzruszony. Ta piękna Msza, 

ta piękna oprawa, te sztandary, ci ułani na 

koniach. No przecież to jest coś piękne-

go”. 

 

 
 

Rtm. Pilecki brał udział m.in. w wojnie 

z bolszewikami w roku 1920, w Kampanii 

Wrześniowej w 1939 i w Powstaniu War-

szawskim w 1944. Dobrowolnie dał się 

aresztować w czasie łapanki, by trafić do 

obozu w Auschwitz. Zamierzał zebrać 

tam informacje na temat funkcjonowania 

obozu i zorganizować konspirację niepod-

ległościową, co uczynił. W kwietniu 1943 

uciekł z obozu. Pomocy udzielił mu ów-

czesny gwardian alwernijskiego klasztoru 

i Kazimierz Buczek, mieszkaniec naszej 

miejscowości. Jego córka – p. Stanisława 

Sady była obecna na tej uroczystości. 

Dzięki świadectwu rtm. Pileckiego świat 

poznał prawdę o Auschwitz. 

Po zakończeniu wojny w 1945 roku Rot-

mistrz nadal walczył o niepodległość 

Ojczyzny. Został uwięziony 

i zamordowany przez Urząd Bezpieczeń-

stwa 25 maja 1948 roku. 

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. 

 
Msza Święta w intencji ofiarodaw-

ców i osób zaangażowanych 

w przygotowanie paczek świątecz-

nych dla potrzebujących z naszej 

parafii zostanie odprawiona 

6 sierpnia br. o godz. 20.00 

w kaplicy na Rynku. 

 
 

 

Wszyscy bracia 

niech głoszą kazania 

sposobem życia. 
 

św. Franciszek 

 

 

__________________________________ 

 

Intencje 

powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na maj 2014 

 

Ogólna: Aby środki przekazu były narzę-

dziami w służbie prawdy i pokoju. 
 

Misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewange-

lizacji, kierowała misją Kościoła, głoszą-

cego Chrystusa wszystkim narodom. 

 

 

__________________________________ 

 

Został reaktywowany 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON 

ŚWIECKICH w Alwerni. 

Opiekunem Duchowym FZŚ jest 

o. Zbigniew Krzystek OFM. 

Chętnych do wspólnej modlitwy 

zapraszamy 11 maja 2014 roku, 

bezpośrednio po Mszy Świętej, rozpo-

czynającej się o godzinie 10.00, 

do klasztornej kaplicy domowej. 

W tym dniu odbędzie się rozpoczęcie 

formacji postulatu kilku osób. 

 

Więcej informacji o FZŚ jest na stronie: 

http://www.fzs.info.pl. 

http://www.fzs.info.pl/


 

ź

 
 

Sałatka ogórkowo-paprykowa 
 

Ogórki pokroić w plasterki (jak na mize-

rię), a paprykę – w kostkę. Wymieszać. 

Dodać cebulę pokrojoną w krążki i lekko 

sparzoną. Wymieszać i zalać zalewą. 

Pasteryzować ok. 20 min. 

Zalewa: 1 litr wody, 4 dag soli, 3 dag 

cukru, 0,3 litra octu 6%. 
 

Monika 

 

 

 

*** 

 

Fafik zauważył, 

że jedni korzystają 

z posiadanej wiedzy 

nawet jeśli nie wiedzą, 

że ją posiadają, 

a inni z niej nie korzystają, 

mimo że wiedzą, 

że ją posiadają. 
 

 

 

 

Wielki Jubileusz 
 

350 lat temu, 8 maja 1664 roku, na wzgó-

rzu zwanym Łysą Górą, znajdującym się 

na terenie pięknej krainy Roztocze, zjawił 

się jeden z najbardziej znanych na całej 

ziemi świętych: Antoni Padewski. Ukazał 

się tkaczowi o imieniu Szymon. Ten ubo-

gi mieszkaniec wioski Radecznica, znany 

dziś jako Szymon Tkacz, otrzymał od 

świętego Padewczyka zapewnienie, że 

jeśli na Łysej Górze zostanie wybudowa-

na świątynia, to będzie ona miejscem, 

gdzie jego czciciele otrzymają od Boga 

wiele łask. 

Święty Antoni objawił się także u stóp 

wzgórza i pobłogosławił bijące tam źró-

dła. Stały się one krynicą łask uzdrowie-

nia. Na górze objawień postawiono krzyż, 

a następnie wzniesiono tam małą drew-

nianą kaplicę i takiż klasztor. Zamieszkali 

w nim franciszkanie bernardyni 

i przyczynili się do rozszerzenia kultu 

św. Antoniego. Łaski otrzymane za jego 

wstawiennictwem spisywano w specjalnej 

księdze, a ich wiarygodność badała komi-

sja teologów. Autentyczność objawień 

św. Antoniego w Radecznicy została 

potwierdzona, dzięki czemu nowo po-

wstałe sanktuarium rozwijało się z pełną 

aprobatą władz kościelnych 

i państwowych. Jego centrum stanowi 

dziś kościół murowany. W ołtarzu głów-

nym tej świątyni znajduje się łaskami 

słynący obraz św. Antoniego 

z Dzieciątkiem Jezus i lilią. W tak zwa-

nym lasku św. Antoniego, czyli 

w miejscach objawień, wybudowane są 

kaplice. Także u podnóża Łysej Góry, nad 

źródłami, stoi – na palach – kaplica, tyle 

że drewniana. 

Radecznica to jedyne miejsce na świe-

cie, gdzie objawił się św. Antoni 

i zostało to potwierdzone przez Kościół. 

Uroczystości Roku Jubileuszowego trwać 

będą do 13 czerwca 2015 roku. 
 

oprac. A.M. 

Inną wielką miłością niedźwiedzia była 

muzyka. Często przysłuchiwał się  żołnie-

rzom, grającym na różnych instrumen-

tach, i widać było, że sprawiało mu to 

wielką radość. Często się zdarzało, że 

Wojtek w dodatku tańczył. Spróbujcie to 

sobie wyobrazić! Ogromny niedźwiedź 

podskakuje lub kołysze się w rytm słu-

chanej melodii. A na koniec zmęczony 

siada, gdzie popadnie, i w spokoju, jakby 

to była rzecz najzwyklejsza pod słońcem, 

zajada swoje smakołyki. 

Wojtek nie był jedynym zwierzęciem 

towarzyszącym Polakom na włoskiej 

ziemi. Była jeszcze Kaśka – mała małpka. 

Prawdę mówiąc, Wojtek nie lubił Kaśki. 

Przede wszystkim się jej bał. Jak to moż-

liwe, że dorosły, ogromny niedźwiedź bał 

się małej małpki? Przecież był od niej 

większy i silniejszy. Ale fakt pozostaje 

faktem. Wojtek się bał, bo Kaśka była 

złośliwa. I nie było na nią mocnych. 

Uwielbiała psocić i za punkt małpiego 

honoru stawiała sobie uprzykrzenie życia  

niedźwiedziowi. A to szczypała go po 

uszach, a to ciągnęła za nos. Jeśli Wojtek 

się gdzieś ułożył i smacznie sobie spał, 

małpka zaraz zaczynała swe harce od 

skakania po niedźwiedziej głowie. 

A kiedy Wojtek się budził, uciekała na 

drzewo, ciskając w niego czym popadło. 

A to daktylem, a to kamieniem. Nie dziwi 

więc zachowanie Wojtka. Ilekroć Kaśka 

pojawiała się w jego pobliżu, najpierw 

zasłaniał sobie oczy łapami. Czyżby my-

ślał, że skoro on nie widzi złośliwej 

małpki, to sam też nie jest widziany 

i małpie psoty go nie dosięgną? Kiedy to 

nie przynosiło pożądanego efektu 

i małpka przechodziła do ataku, Wojtek 

uciekał najdalej, jak mógł, próbując się  

przed nią schować. A niełatwo się scho-

wać, gdy jest się dużym niedźwiedziem. 

W czasie walk o Monte Cassino Wojtek 

początkowo nie opuszczał swej kwatery, 

wystraszony hukiem dział. Ale że był 

niedźwiedziem z natury ciekawskim, 

wkrótce przełamał swój lęk i można go 

było zobaczyć siedzącego na drzewie 

i obserwującego walkę swych współtowa-

rzyszy. Po jakimś czasie postanowił na-

wet do nich dołączyć. Zajął się rozłado-

wywaniem skrzyń z amunicją 

i przenoszeniem ich na pozycje bojowe. 

Ale pracował na swoich warunkach. To 

Wojtek decydował, kiedy robi sobie prze-

rwę, by odpocząć. Do podjęcia dalszej 

pracy nieraz trzeba go było zachęcić ja-

kimś smacznym kąskiem. 

Bitwa zakończyła się zwycięstwem Pola-

ków. Niemcy broniący ruin Monte Cassi-

no skapitulowali 18 maja 1944 roku. 

Niedługo po zakończeniu walk powstała 

odznaka upamiętniająca czyny bohater-

skiego niedźwiedzia. Stała się ona jednym 

z najchlubniejszych emblematów mundu-

ru 22 Kompanii Zaopatrzenia. Przedsta-

wia niedźwiedzia niosącego ciężki pocisk 

artyleryjski. 
 

 
 

Po wojnie, jak wielu jego towarzyszy 

walki, znalazł się Wojtek w Wielkiej 

Brytanii, w Szkocji. Jego nowym domem 

stało się edynburskie zoo. Był tam nie 

lada atrakcją. Cóż, nie każde zoo może się 

poszczycić tym, że mieszka w nim nie-

dźwiedź, który był żołnierzem. Nie było 

mu źle, ale do końca swoich dni tęsknił za 

towarzystwem kolegów spod Monte Cas-

sino. Uwielbiał kiedy odwiedzali go Pola-

cy, bardzo cieszył go dźwięk polskiego 

języka. 
 

Monika Bachowska 



- 

Zwycięstwo pod Monte Cassino miało 

miejsce prawie pięć lat później, 18 maja 

1944 roku. [...]. Aby zrozumieć Monte 

Cassino, trzeba jeszcze wprowadzić do 

naszych rozważań inną datę z przeszłości, 

a mianowicie 17 września 1939 roku. 

W tym dniu Polska, broniąca się rozpacz-

liwie przeciwko inwazji z zachodu, zosta-

ła zaatakowana od wschodu. I to musiało 

przesądzić o losach polskiego września. 

To dało także początek dwoistej okupacji, 

z obozami koncentracyjnymi: hitlerow-

skimi na zachodzie, a sowieckimi na 

wschodzie. Na wschodzie też pozostał 

dramat katyński, który do dzisiaj stanowi 

szczególne świadectwo walki, jaka wów-

czas została podjęta. Ażeby zrozumieć 

Monte Cassino, trzeba mieć przed oczyma 

także ten wschodni rozdział naszej histo-

rii, choćby dlatego że Armia dowodzona 

przez Generała Władysława Andersa, 

która tak wielką rolę odegrała w walce 

o Monte Cassino, rekrutowała się 

w znacznej mierze z Polaków deportowa-

nych do Związku Radzieckiego. Oprócz 

nich byli także żołnierze i oficerowie, 

którzy z okupowanej Polski przekradali 

się przez Węgry na Zachód, ażeby konty-

nuować walkę o niepodległość Ojczyzny. 

Monte Cassino było ważnym etapem tej 

walki. Żołnierze, którzy tu walczyli, byli 

przeświadczeni, że uczestnicząc w roz-

wiązaniu spraw ogólnoeuropejskich, idą 

drogą, która prowadzi ich do niepodległej 

Polski. 

[...]. Myśl nasza i modlitwa nasza zwraca 

się w stronę tych poległych, którzy rozsta-

jąc się z życiem, myśleli o swoich bli-

skich w Polsce, a śmierć ich była świa-

dectwem tej gotowości, która wtedy ce-

chowała całe społeczeństwo: oddać życie 

dla świętej sprawy Ojczyzny. 

 
św. Jan Paweł II 

 

Zwycięstwo pod Monte Cassino 
 

Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że 

walka, jaką byli zmuszeni podjąć, była nie 

tylko imperatywem patriotycznym 

w obronie niedawno odzyskanej niepod-

ległości państwowej, ale miała także 

szersze znaczenie: chodziło o całą Euro-

pę. Europa musiała się bronić przed tym 

samym zagrożeniem, przed którym broni-

ła się  Polska. System narodowo-

socjalistyczny był przeciwny – jeśli tak 

można powiedzieć – „duchowi europej-

skiemu”. Nie można było bez końca po-

dejmować prób pozornych rozwiązań tego 

problemu. Próby te pociągnęły za sobą 

ofiary w postaci inwazji Czechosłowacji 

i było jasne, że muszą pociągnąć inne 

podobne konsekwencje, jeżeli Europa nie 

zdobędzie się na zdecydowany krok, 

także w znaczeniu militarnym. Decyzja 

podjęta przez Rzeczpospolitą w roku 

1939 była więc słuszna. Stało się bowiem 

oczywiste, że nie da się obronić Europy, 

nie decydując się na tę wojnę obronną, 

której pierwszym ogniwem była właśnie 

Polska w 1939 roku. 

Nie możemy zapomnieć, że w tym sa-

mym roku 1944, w kilka miesięcy póź-

niej, wybucha także Powstanie Warszaw-

skie, które miało być jakimś odpowiedni-

kiem walki pod Monte Cassino. Polacy w 

Ojczyźnie uważali, że powinni podjąć 

jeszcze i ten bój, ażeby zaznaczyć, że 

Polska od pierwszego do ostatniego dnia 

walczy o sprawę nie tylko swojej wolno-

ści, ale także i o sprawę przyszłości Euro-

py i świata. Liczyli przy tym na to, że 

zbliżająca się do Warszawy Armia Ra-

dziecka, a z nią także formacje polskie 

powstałe na terenie Związku Radzieckie-

go dopomogą im przeważyć szalę losów 

Powstania w stronę zwycięstwa. Tak się 

jednak nie stało. 
 

Jan Paweł II 
Watykan, 18 maja 1994 

 

 

 
 

 

 

 

*** 

 

Powiewa flaga, gdy wiatr się 

zerwie, 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość. 

Biel serce czyste. 

Piękne są nasze barwy ojczyste! 
 

Tadeusz Kubiak 

Słowa byłych sekretarzy 

św. Jana Pawła II 

wypowiedziane po kanonizacji 
 

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że kano-

nizacja to jest ostateczne, nieomylne 

stwierdzenie, że ktoś jest święty i to 

się dziś dokonało. Nie mówię o moim 

przeżyciu, głębokim, że ten, któremu 

służyłem przez 39 lat, dziś stał się dla 

mnie świętym wzorem 

i przewodnikiem na drodze do święto-

ści. On stał się dla nas wszystkich, dla 

wszystkich Polaków, dla wszystkich 

chrześcijan, i to nie tylko świadkiem 

wartości. Niech Polacy wyciągną 

z tego wniosek, że mieliśmy kogoś 

takiego, kto nam przekazał wielkie 

dziedzictwo, dziedzictwo doktrynalne, 

a przede wszystkim przekazał nam 

przykład, jak żyć, jak kochać. Zyskali-

śmy nowego patrona. Patrona Polski 

na pewno – nie ogłoszonego – ale nim 

jest. Na pewno będzie patronem, który 

będzie nas wspierał. Jest patronem 

młodzieży, jest patronem rodzin, jest 

patronem obrońców życia. Wpatrzmy 

się w niego, skorzystajmy z jego nau-

czania, z jego wzoru, chociaż czasem 

wiele nas to będzie kosztowało, ale 

warto. 
 

kard. Stanisław Dziwisz 

 

 

* 

 

 

Każdy z nas może się odnaleźć w Ojcu 

Świętym i czegoś od niego się nau-

czyć. 
 

abp Mieczysław Mokrzycki 


