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

***

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie
było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Mt 11,25-30

Redaguje zespół: Monika Bachowska, o. Zbigniew Krzystek OFM, Bernard Kuś, Anna
Matusiak, Weronika Walczyńska.
Kserowane: dzięki uprzejmości Zakładów Chemicznych ALWERNIA S.A. Bóg zapłać!

Gdyby nie klasztor,
nie byłoby Alwerni.

Jeśli chciałbyś pomóc...
Klasztor oo. Bernardynów w Alwerni

nr konta: 12 8444 0008 0040 0411 3188 0002
http://www.bernardyni-alwernia.pl

ECCE HOMO
Pismo Akcji Katolickiej w Alwerni

Nr 7 (158) Lipiec 2014

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.



\\

Wcześniej, jeszcze w Marseburgu, napisał
dla saskiego kleru żywot św. Wojciecha;
był to zarazem wyraz uznania dla czynów
praskiego biskupa, jak i zachęta do
podjęcia jego misji.
Sam Bruno obrał sobie św. Wojciecha za
wzór i postanowił kroczyć jego drogą.
W 1006 roku udał się na Węgry, później
wyruszył na Ruś. Planował udać się na
misję do Pieczyngów – ludu, który miał
opinię najokrutniejszych pogan. Ruski
książę Władysław Wielki próbował
powstrzymać misjonarza, jednak
bezskutecznie. Bruna nie przerażała
nawet perspektywa śmierci. Na ziemi
Pieczyngów spędził on około pięciu
miesięcy; kilkudziesięciu pogan przyjęło
chrzest.
Obecność Bruna na tych ziemiach miała
też wymiar polityczny; zbliżyła Polskę
i Ruś. Sojusz przypieczętowało
małżeństwo syna Władysława Wielkiego,
Świętopełka, i córki Bolesława Chrobrego.
Od roku 1008 Bruno znów przebywał na
dworze piastowskim. Razem z polskim
księciem snuli plany wielkich wypraw
misyjnych. Od odległych wybrzeży
Morza Czarnego po Szwecję. Niektórzy
historycy stawiają tezę, że Bruno był
drugim, obok abpa gnieźnieńskiego,
metropolitą polskim, a jego stolica
znajdowała się gdzieś na wschodzie kraju.
W 1009 roku Bruno wyruszył na kolejną
misję. Tym razem udał się na tereny
dzisiejszej Suwalszczyzny, ziemie
zamieszkane przez plemiona Prusów,
Jaćwingów i Litwinów. Tam zdołał
nawrócić miejscowego księcia Nethimera
i kilkuset jego dworzan. Tam też, 9 marca
1009 roku, Bruno i jego towarzysze
zginęli z ręki brata nawróconego księcia.
Bolesław Chrobry wykupił ciała
męczenników i pochował je uroczyście
w kościele w jakimś grodzie na
wschodnich kresach kraju.

Dumka
o św. Brunonie z Kwerfurtu

Bolesławowi Chrobremu zależało na
rozbudowaniu w jego młodym państwie
struktur kościelnych. Gotów był wiele
uczynić, by wśród swych poddanych
umocnić nową wiarę. Dlatego nie tylko
budował nowe świątynie, ale przede
wszystkim dbał, by miał kto prawdy tej
wiary głosić. Już w roku 1000, podczas
pamiętnego Zjazdu Gnieźnieńskiego
poprosił cesarza Ottona III o przysłanie
do Polski misjonarzy. I oto niespełna rok
później do kraju Polan wyruszyło dwóch
braci, uczniów św. Romualda: Benedykt
i Jan. Towarzyszyć miał im także Bruno
z Kwerfurtu, ten jednak udał się najpierw
do Rzymu, do papieża, po zatwierdzenie
swej biskupiej nominacji i po zezwolenie
na misje.
Benedykt i Jan założyli pustelnię
w Międzyrzeczu. Wkrótce dołączyło do
nich trzech Polaków: Mateusz, Izaak
i Krystyn. Mnisi planowali podjąć misję,
o której marzył św. Wojciech, i iść głosić
Słowo Boże wśród Wieletów. Musieli
jednak czekać na przyjazd Brunona.
Tymczasem nowy niemiecki cesarz,
Henryk II, nie zezwolił Brunonowi na
wyjazd do Polski, a jego plany misyjne
wyśmiał. (Nowy władca Niemiec zaczął
swe rządy od wojny z Bolesławem
Chrobrym. Wojna toczyła się,
z przerwami, w latach 1002-1018).
Dopiero w 1005 roku, kiedy podpisano
chwilowy rozejm, Bruno dotarł do kraju
Polan. Na dworze Chrobrego dowiedział
się, że bracia, którzy na niego oczekiwali,
zginęli w 1003 roku śmiercią męczeńską,
i papież Jan XVIII bez chwili wahania
nakazał zaliczyć ich w poczet świętych
i oddawać im należną cześć.
Na podstawie opowieści świadków Bruno
napisał jedno z najstarszych dzieł
literatury polsko-łacińskiej, czyli Żywot
Pięciu Braci Męczenników.

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
Oddziału Akcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie
duchowe, 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
ofiarodawców i osób
zaangażowanych w przygotowanie
paczek świątecznych dla
potrzebujących z naszej parafii
zostanie odprawiona 6 sierpnia br.
o godz. 20.00 w kaplicy na Rynku.

Wszelkie dobro odnośmy do Pana
Boga najwyższego

i uznawajmy za Jego własność.
św. Franciszek

__________________________________

Intencje
powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego na lipiec 2014

Ogólna: Aby uprawianie sportu było
zawsze okazją do umacniania braterstwa
i rozwoju ludzkiego.

Misyjna: Aby Duch Święty wspierał
dzieło świeckich, którzy głoszą
Ewangelię w krajach najuboższych.

__________________________________

Franciszkański Zakon Świeckich
w Alwerni

serdecznie zaprasza
braci i siostry z FZŚ

oraz wszystkich chętnych
na spotkanie, które odbędzie się

10 sierpnia br.
bezpośrednio po Mszy Świętej,

rozpoczynającej się o godz. 10.00
do KAPLICY DOMOWEJ

klasztoru Ojców Bernardynów.
Opiekunem Duchowym FZŚ w Alwerni

jest o. Zbigniew.
Więcej informacji o FZŚ można znaleźć

na stronie: www.fzs.info.pl.
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Fasolka szparagowa marynowana
Fasolkę szparagową umyć, odciąć ogonki.
Podgotować na pół twardo i ostudzić.
Następnie włożyć do słoików i zalać
zalewą. Pasteryzować ok. 20 minut.
Zalewa: 1 litr wody, 4 dag soli, 3 dag
cukru, 0,3 litra octu 6%.

Monika

***

Fafik zauważył,
że można się cieszyć

tym, co się ma,
albo się martwić,

tym, czego się nie ma.

Modlitwa
do świętych Joachima i Anny

– za wnuków

Święci Joachimie i Anno!
Cieszycie się chwałą nieba,
ale już tu, na ziemi,
mogliście radować się oglądaniem
najpiękniejszej z niewiast – Maryi,
Waszej Córki,
i mogliście być świadkami
dzieciństwa i wzrastania
Boga-Człowieka – Jezusa,
Waszego Wnuka.

Proszę Was,
święci Joachimie i Anno,
módlcie się za moich wnuków,
aby wzrastali w łasce u Boga i ludzi,
aby nigdy nie odstąpili od wiary,
aby kiedyś mogli zająć
przygotowane dla nich miejsce
w domu Ojca.
Amen.

Niestety ziemie te Polska utraciła w 1038
roku i do dziś nie jest znane miejsce
wiecznego spoczynku następcy św.
Wojciecha.
Śmierć Brunona odbiła się szerokim
echem w ówczesnej Europie; jego kult
zaczęli szerzyć głównie kameduli.
W XVII wieku uznano go za patrona
katolików na Warmii, a w roku 1963
został ogłoszony głównym patronem
diecezji łomżyńskiej.
Kościół wspomina św. Brunona 12 lipca.

Monika Bachowska

Ora et labora
Żeby buzia była wesoła, to i serce musi
być wesołe. Do benedyktyńskiego hasła
Módl się i pracuj dodano: i nie bądź
smutny (in laetitia pacis), a do tego:
szanuj każdego człowieka.
W VII wieku mnisi rozeszli się po
Europie i uczynili ją żyzną. To nieprawda,
że w średniowieczu panował zabobon, że
były to wieki ciemnoty. Wiara w Boga
łączyła się z poszanowaniem solidnej
pracy, dbano o etos rzemiosła.
Oczywiście były i nadużycia, jak
wszędzie. Jednak tam, gdzie rozumiano,
o co Bogu chodzi, szanowano także
biedaka i obcego.
Św. Benedykt mówił, że próżnowanie jest
wrogiem duszy. „Dlatego bracia powinni
w godzinach oznaczonych zajmować się
modlitwą i czytaniem, i w oznaczonych
godzinach pracą ręczną”.
Bóg dał człowiekowi prawo do pracy, ale
po grzechu pierworodnym praca ta
bywała przekleństwem. Dopiero od
przyjścia Jezusa Chrystusa, który uświęcił
pracę, okazało się, że kształtowanie
oblicza tej ziemi może być czymś
wspaniałym. Wszyscy czasem
odczuwamy ból, ciężar, bezsens pracy,
a czasem – wielką radość tworzenia
i czynienia sobie ziemi poddaną.
Ksiądz Prymas Wyszyński powiedział:
„Nam jest potrzebna jedna reforma
gospodarcza: żeby wszyscy przestali
kraść”. I góra, i dół. Łatwiej będzie nie
kraść dołowi, jeśli góra przestanie kraść.
Niestety ludzie uczciwi okazują się często
za mało kompetentni i nie wytrzymują,
łamią się. Natomiast kompetentni bywają
cwaniakami i spryciarzami. Mają wiedzę,
ale nie mają skrupułów. I niszczą
uczciwych. Jeśli ktoś jest dobry, ale słaby,
to go wykołują...

o. Leon Knabit OSB
Nie samą pracą żyje człowiek, Kraków 2007
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16 Lipca 1228 roku – kanonizacja
św. Franciszka z Asyżu

Następca księcia apostołów [...] spieszy
już do Asyżu [...] na jego wjazd cieszy się
cały region, miasto napełnia entuzjazmem,
wielka rzesza ludu radośnie świętuje,
a dzień jaśnieje nowymi światłami.
Wszyscy wychodzą na jego spotkanie
i wszyscy chcą pełnić uroczystą straż.
Wychodzi mu naprzeciw pobożna
wspólnota ubogich braci, a każdy śpiewa
miłe pieśni pomazańcowi Pańskiemu.
Wikariusz Chrystusa dociera na miejsce.
Najpierw schodzi do grobu świętego
Franciszka, wita go żarliwie, ze czcią.
Wzdycha, bije się w piersi, płacze
i z wielką pobożnością chyli czcigodną
głowę. Tymczasem organizuje się
uroczyste posiedzenie dotyczące świętej
kanonizacji. W tym celu zwołuje się
dostojne grono kardynałów. Zewsząd
przychodzi wielu tych, którzy zostali
uwolnieni od swych nieszczęść przez
świętego Bożego i stąd jawi się wielka
ilość cudów: potwierdza się je, sprawdza,
przesłuchuje, przyjmuje. [...]. Mówią, że
„prześwięte życie tego najbardziej
świętego człowieka nie potrzebuje
poparcia cudami, bo przekonała nas
prawda tego, cośmy sami widzieli i sami
dotykali”. [...].
Nadchodzi uroczysty dzień, czcigodny dla
całego wieku, co nie tylko na ziemię, ale
i na niebieskie pokoje nieci wzniosłą
radość. [...]. Uszczęśliwiony papież
wyciąga ręce ku niebu i woła donośnym
głosem: „Na cześć i chwałę
wszechmogącego Boga Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, chwalebnej Dziewicy
Maryi, świętych Apostołów Piotra i Pawła
i na chlubę Kościoła Rzymskiego za radą
braci naszych i innych prałatów, czcząc
na ziemi błogosławionego ojca Franciszka,
którego Pan uwielbił w niebiesiech,
postanawiamy wpisać go do katalogu
Świętych i obchodzić jego święto w dniu
jego śmierci”.

św. Jan Paweł II

Święty Franciszku z Asyżu,
pomóż nam przybliżyć Chrystusa
Kościołowi i dzisiejszemu światu.
Ty, który nosiłeś w swym sercu

koleje losu ludzi Tobie współczesnych,
pomóż nam ogarnąć sercem
bliskim sercu Odkupiciela
sprawy ludzi naszej epoki:
trudne problemy społeczne,
ekonomiczne i polityczne,

problemy kultury
i współczesnej cywilizacji,

wszystkie cierpienia
dzisiejszego człowieka,
jego zwątpienia, bunty

i jego samotność;
jego napięcia, kompleksy i niepokoje.

Pomóż nam przełożyć to wszystko
na prosty i przynoszący owoc

język Ewangelii.
Pomóż nam rozwiązać
te wszystkie problemy
w duchu Ewangelii,

aby Chrystus mógł być
i dla człowieka naszych czasów

„Drogą, Prawdą i Życiem”.

Po tym ogłoszeniu czcigodni
kardynałowie razem z panem papieżem
intonują głośno Te Deum laudamus.
Podnosi się wołanie licznego ludu
chwalącego Boga. [...]. Wreszcie
szczęsny papież Grzegorz wstaje
z wysokiego tronu i po zniżających się
stopniach wchodzi do sanktuarium, aby
sprawować modlitwy i ofiary. Drżącymi
ze szczęścia wargami całuje grób,
zawierający święte i Bogu poświęcone
ciało. [...]. Koło niego wieńcem stoją
bracia, sławiąc, adorując i błogosławiąc
wszechmogącego Boga, który dokonał
wielkich rzeczy po całej ziemi. Cały lud
mnoży pochwały Boga i na cześć
najwyższej Trójcy składa świętemu
Franciszkowi dary sakralnych
dziękczynień. Amen.

br. Tomasz z Celano
Życiorys pierwszy św. Franciszka z Asyżu

***

Święty Franciszku,
który tak bardzo przybliżyłeś

Chrystusa swojej epoce,
pomóż nam przybliżyć Chrystusa

naszej epoce,
naszym trudnym i krytycznym czasom.

Pomóż nam!
Te czasy czekają na Chrystusa

z gorącym pragnieniem,
choć wielu ludzi współczesnych
nie zdaje sobie z tego sprawy.

św. Jan Paweł II
Asyż, 5 listopada 1978

***

Święty Franciszku,
naznaczony stygmatami na Alwerni,

świat tęskni za Tobą
jako ikoną Jezusa Ukrzyżowanego.

Potrzebuje Twojego serca
otwartego na Bogu i na człowieka,
Twoich stóp bosych i zranionych,

Twoich rąk przebitych i błagających.
Tęskni za Twoim głosem słabym,
lecz potężnym mocą Ewangelii.

Pomóż, Franciszku,
dzisiejszym ludziom poznać zło grzechu
i szukać oczyszczenia z niego w pokucie.

Pomóż im wyzwolić się
z samych struktur grzechu,

które uciskają dzisiejsze społeczeństwo.

Ożyw w rządzących świadomość tego,
że pilnie potrzeba pokoju

tak wśród narodów,
jak i pomiędzy nimi.

Niech młodym się udzieli
Twoja świeżość życia,

zdolna przeciwstawić się zasadzkom
różnorakich kultur śmierci.

Dotkniętym wszelkiego rodzaju złością
przekaż, Franciszku,

Twoją radość,
płynącą z umiejętności przebaczania.

Wszystkim ukrzyżowanym
przez cierpienie, głód i wojnę

otwórz na nowo bramy nadziei.

św. Jan Paweł II
La Verna (Alwernia),
Kaplica Stygmatów,

17 września 1993


