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

***
Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden
na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On
sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo
stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo
wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,
zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się
myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus
zaraz przemówił do nich: „Odwagi! Ja jestem, nie
bójcie się!”. Na to odezwał się Piotr: „Panie,
jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po
wodzie!”. A On rzekł: „Przyjdź!”. Piotr wyszedł
z łodzi i, krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy
zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!”.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go,
mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy
wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy
byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
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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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O. Maksymilian odpowiedział: „Er hat
eine Frau und Kinder” – „On ma żonę
i dzieci”. Oto cały katechizm w pigułce.
[...]. On – człowiek mający dwa doktoraty
obronione w Rzymie z najwyższą notą
summa cum laude, redaktor, misjonarz,
wykładowca dwóch wyższych uczelni
w Krakowie i Nagasaki. On uważał, że
jego życie jest mniej warte niż życie ojca
rodziny! [...].
Niemcy pozwolili Gajowniczkowi wrócić
do szeregu, a o. Maksymilian zajął jego
miejsce. Skazańcy musieli zdjąć
drewniaki, były im już niepotrzebne.
Drzwi bunkra głodowego otwierane były
tylko po to, by wynieść zwłoki.
O. Maksymilian szedł w ostatniej parze,
pomagał jeszcze iść innemu więźniowi.
W zasadzie był to ich własny pogrzeb,
jeszcze przed śmiercią. Przed blokiem
kazano im ściągnąć pasiaki i wtrącono do
celi o powierzchni ośmiu metrów
kwadratowych. Zimna, szorstka, mokra
posadzka, czarne ściany, światło
słoneczne sączyło się przez potrójne
załamanie. Wydarzył się tam kolejny cud.
O. Maksymilian, chociaż od 20 lat żył
o jednym płucu, przeżył wszystkich.
W komorze śmierci żył 386 godzin.
Każdy lekarz uzna to za
nieprawdopodobne.
Po tym długim okresie umierania
niemiecki kat w białym kitlu lekarskim
zadał o. Maksymilianowi śmiertelny
zastrzyk. A on znowu nie umarł... Musieli
go dobić kolejnym zastrzykiem. Umarł
w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, jego Hetmanki. Przez całe
życie pragnął pracować i umrzeć dla
Niepokalanej. To było dla niego
największe szczęście.

Michał Micherdziński
świadek apelu w obozie KL Auschwitz

z 29 lipca 1941 r.
w rozmowie z o. Witoldem Pobiedzińskim

za: http://www.franciszkanie.pl

Święty Rycerz
Najświętszej Hetmanki

Esesmani przeszli koło mnie, omiatając
mnie wzrokiem, przeszli koło
o. Maksymiliana. »Spodobał się« im
stojący na końcu szeregu Franciszek
Gajowniczek, 41-letni sierżant wojska
polskiego. Gdy Niemiec powiedział „du!”
i wskazał na niego, wyrwało się
biedakowi z piersi: „Jezus, Maria! Moja
żona, moje dzieci!”. [...]. Skończyła się
selekcja [...] aż tu nagle ktoś zaczął się
przeciskać między więźniami. Był to
o. Maksymilian. [...] stało się coś
nadzwyczajnego, czego nie zanotowała
historia 700 obozów koncentracyjnych,
jakie zbudowała III Rzesza. Nigdy nie
zdarzyło się, aby więzień obozu mógł bez
poniesienia kary wyjść z szeregu. Było to
dla Niemców coś tak niewyobrażalnego,
że stali jak skamieniali. [...]. Wreszcie
opamiętał się kierownik obozu. Wściekły,
zapytał swojego zastępcę: „Was will
dieses polnische Schwein?” – „Co chce ta
polska świnia?”. Zaczęli szukać tłumacza,
ale okazało się, że tłumacz jest zbędny.
O. Maksymilian odpowiedział spokojnie:
„Ich will sterben für ihn” – wskazując
ręką na stojącego obok Gajowniczka – „Ja
chcę umrzeć za niego”. Jeżeli wcześniej
Niemcy stali jak oniemiali, to teraz
pootwierali ze zdumienia usta. [...].
Wreszcie padło drugie pytanie: „Wer bist
du?” – „Kto ty jesteś?”. O. Maksymilian
odpowiedział: „Ich bin ein polnischer
katolischer Priester” – „Jestem polskim
księdzem katolickim”. [...]. Panowała
wtedy cmentarna cisza [...] stało się coś,
czego do dzisiaj nie mogą zrozumieć ani
Niemcy, ani więźniowie. Kapitan SS
zwrócił się do o. Maksymiliana per »pan«:
„Warum wollen Sie für ihn sterben?” –
„Dlaczego pan chce umrzeć za niego?”.
[...]. Stojący obok esesmani
i podoficerowie nie byli pewni, czy
dobrze słyszą.

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 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.
na Rynku. Rozpocznie się modlitwą
różańcową o godz. 19.30.

Bądź pozdrowiona,
Pani, święta Królowo,

święta Boża Rodzicielko, Maryjo.
św. Franciszek

__________________________________

Intencje
powierzone Apostolstwu Modlitwy

przez Ojca Świętego na sierpień 2014
Ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do
opuszczenia swoich domów z powodu
przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę,
i by ich prawa były chronione.

Misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii
z radością głosili wiarę wszystkim ludom
kontynentu.

__________________________________

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.

http://www.fzs.info.pl/
http://www.franciszkanie.pl
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Jabłka pieczone
Jabłka umyć i wydrążyć. W środek
każdego wsypać łyżeczkę cukru i ułożyć
je na blasze wyłożonej folią. I upiec
w piekarniku. Podawać gorące.

B.B.

***

Fafik zauważył,
że wielu mówi,

ale niewielu słucha.

_________________________________
do Tej, która z wysoka patrzy na nas
i roztacza nad nami swą opiekę. Wszyscy
potrzebujemy Jej pomocy i wsparcia
w zmaganiu się z próbami i wyzwaniami
codzienności; potrzebujemy poczuć, że
jest Ona naszą matką i siostrą
w konkretnych sytuacjach życiowych.
A żebyśmy mogli pewnego dnia i my
podzielić na zawsze Jej los, naśladujmy Ją
teraz w posłusznym pójściu za
Chrystusem i w wielkodusznej służbie
braciom.

Benedykt XVI

Wniebowzięta
Matka i Syn są głęboko zjednoczeni
w walce z piekielnym wrogiem, aż do
całkowitego zwycięstwa nad nim.
Wyrazem tego jest w szczególności
przezwyciężenie grzechu i śmierci,
a zatem pokonanie tych wrogów, których
św. Paweł wymienia zawsze razem (por.
Rz 5,12.15-21; 1 Kor 15,21-26). Dlatego
tak jak chwalebne zmartwychwstanie
Chrystusa było ostatecznym znakiem tego
zwycięstwa, tak uwielbienie Maryi, także
w dziewiczym ciele, stanowi ostateczne
potwierdzenie Jej pełnej solidarności
z Synem, zarówno w walce, jak
i w zwycięstwie. Ten głęboki teologiczny
sens tajemnicy wyraził sługa Boży papież
Pius XII 1 listopada 1950 r., uroczyście
formułując dogmat o owym przywileju
Maryi. Powiedział: „Dla tej przyczyny
dostojna Matka Boga 'jednym i tym
samym aktem Bożej woli' złączona
odwiecznie w tajemniczy sposób
z Jezusem Chrystusem, niepokalana
w swym poczęciu, w Boskim swym
macierzyństwie nienaruszona dziewica,
wielkodusznie współdziałająca
z Boskim Odkupicielem, który odniósł
pełny triumf nad grzechem i jego
następstwami, osiągnęła wreszcie to jak
gdyby najwyższe uwieńczenie swoich
przywilejów przez to, że zachowana
została od skażenia grobowego i tak jak
Syn Jej zwyciężywszy śmierć, z ciałem
i duszą wzięta została do niebieskiej
chwały, gdzie ma jaśnieć jako Królowa
po prawicy tegoż Syna swojego,
nieśmiertelnego Króla wieków” (Konst.
Munificentissimus Deus: AAS 42 [1950],
768-769).
Maryja wzięta do nieba nie oddaliła się od
nas, lecz pozostaje jeszcze bardziej
z nami, a Jej światło rzuca blask na nasze
życie i na dzieje całej ludzkości.
Przyciągani przez niebieski blask Matki
Odkupiciela, uciekajmy się z ufnością

„A czemu nie za Ojczyznę?”

W powstańczej prasie pisano: „są dwa
symbole Powstania: biały orzeł i ksiądz
katolicki z biało-czerwoną opaską,
który wśród bomb śpieszy na kapłański
posterunek...”.
W wielu oddziałach księża udzielali
żołnierzom przed walką zbiorowego
rozgrzeszenia i Komunii Świętej. Kiedy
odprawiano jakieś nabożeństwa, na
koniec zawsze śpiewano zakazaną przez
pięć lat pieśń Boże, coś Polskę.
Generał Tadeusz Bór-Komorowski
wspominał, jak Mszę Świętą odprawiał
jezuita o. Tomasz Rostworowski,
kapelan Kwatery Głównej Komendy
Głównej Armii Krajowej: „Trzęsły się
ściany, żołnierze kurczyli głowy, ale
kapelan nieporuszony tak sprawował
ofiarę, jakby to było
w najzaciszniejszym kościółku. Za jego
przykładem obecni przestali zwracać
uwagę na niebezpieczeństwo”.
O tym, jak wielkie znaczenie dla
walczących miała posługa kapłana,
opowiadał też o. Paweł Warszawski,
kapelan zgrupowania „Radosław”.
Andrzej Romocki „Morro”, dowódca
harcerskiego batalionu „Zośka”,
powiedział mu kiedyś: „Cały bezsens
naszej walki staje mi się sensem, kiedy
ojciec podnosi Hostię i Kielich”.
Zdarzyło się jednak, że o. Paweł nie
miał hostii. Chciał jej poszukać
w ruinach pobliskiego kościoła, ale
dotarcie tam było niebezpieczne. Kiedy
miał już wyruszyć, został wezwany do
rannego żołnierza; okazało się że ten
miał przy sobie w modlitewniku
kawałek opłatka. O. Paweł, zwany
przez żołnierzy chodzącym
tabernakulum, mógł więc odprawić
Mszę Świętą.

Kapucyn, o. Medard St. Parysz,
spowiadający w czasie Powstania
w piwnicach i schronach Starego Miasta,
wspominając tamte dni mówił:
„Czasem ktoś krytykuje Powstanie
Warszawskie – czy to było potrzebne?
Mam jedną odpowiedź: umieramy na
gruźlicę, na zawały, na nowotwory,
a czemu nie za ojczyznę? [...]. Jak
daleko sięgnąć w przeszłość naszej
historii, zawsze krew się lała. Pan Bóg
dopuszczał na nasz kraj wojny pewno
dlatego, abyśmy się do Boga uciekali,
do Boga garnęli i prosili o ratunek,
żebyśmy od wiary nie odstępowali.
I może dlatego dzisiaj Polska jest
jednym z najbardziej katolickich krajów
na świecie. Mówię do młodzieży:
Kształcicie własne umysły fizyką,
matematyką, ale uczcie się także historii,
żebyście znali historię swego narodu,
abyście byli dumni z tego, że jesteście
Polakami!”.

Na podstawie:
Joanna Wieliczka-Szarkowa,

Powstanie Warszawskie 1944 Gloria Victis

***

Warto wiedzieć:
– 24 sierpnia 1944 PKWN wydał dekret
O rozwiązaniu tajnych organizacji
wojskowych na terenach wyzwolonych
skierowany przeciw organizacjom
niepodległościowym, uznającym Rząd
Polski na Uchodźstwie (tj. w Londynie),
głównie przeciw Armii Krajowej
– Majestatyczna postać herbu Warszawy
ma po bokach tarczy wstęgę z łacińskim
napisem: SEMPER INVICTA
(ZAWSZE NIEZWYCIĘŻONA); u dołu
na liściach laurowych – symbolizujących
zwycięstwo – zawieszony jest Order
Virtuti Militarii.
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Tak więc dla nas walka nie skończyła
się w roku 1945. Trzeba ją było
podejmować wciąż na nowo. To samo
zresztą dotyczyło naszych sąsiadów. Do
wspomnienia o zwycięstwie pod Monte
Cassino trzeba więc dołączyć dzisiaj
prawdę o wszystkich Polakach
i Polkach, którzy w rzekomo własnym
państwie stali się ofiarami totalitarnego
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
usługach systemu przyniesionego ze
Wschodu. Trzeba ich przynajmniej
przypomnieć przed Bogiem i przed
historią, ażeby nie zamazywać prawdy
o naszej przeszłości w tym decydującym
momencie dziejów. Kościół wspomina
swoich męczenników w martyrologiach.
Nie można dopuścić do tego, ażeby
w Polsce, zwłaszcza w Polsce
współczesnej, nie zostało odtworzone
martyrologium Narodu polskiego.
Taka jest cena, jaką zapłaciliśmy za
naszą dzisiejszą niepodległość. Jeżeli po
I wojnie światowej trzeba się było
zmagać o przywrócenie Polski na mapę
Europy, to po II wojnie światowej nikt
już co do tego nie mógł mieć
wątpliwości. Naród polski zapłacił tak
wielką cenę, tylu wysiłkami i ofiarami
okupił swoje prawo do istnienia jako
państwo, że nawet nasi wrogowie
albo – powiedzmy – wątpliwi
przyjaciele na Wschodzie i na
Zachodzie nie mogli tego prawa
zakwestionować

św. Jan Paweł II

św. Jan Paweł II

Nie możemy zapomnieć, że w tym
samym roku 1944, w kilka miesięcy
później, wybucha także Powstanie
Warszawskie, które miało być jakimś
odpowiednikiem 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 wolności, ale
także i o sprawę przyszłości Europy
i świata. Liczyli przy tym na to, że
zbliżająca się do Warszawy Armia
Radziecka, a z nią także formacje
polskie powstałe na terenie Związku
Radzieckiego dopomogą im przeważyć
szalę losów Powstania w stronę
zwycięstwa. Tak się jednak nie stało.
My, Polacy, nie mogliśmy uczestniczyć
bezpośrednio w tym procesie odbudowy
Europy, który został podjęty na
Zachodzie. Zostaliśmy z gruzami
własnej Stolicy. Znaleźliśmy się, jako
alianci zwycięskiej koalicji, w sytuacji
pokonanych, którym narzucono na
czterdzieści kilka lat dominację ze
Wschodu, w ramach bloku sowieckiego.

Zamiast dumki – Na 70. rocznicę
Godzina „W” – już się zaczęło,
o piątej, w chmurny dzień deszczowy.
W płaszczach ruszyli na ulicę,
a pod płaszczami broń ściskali,
twardą jak zemsta skamieniała.
Młodzi, na czoła hełm im spadał,
na gładkie, lat szesnastu czoła.
I świecił na nich pocałunek,
kropelka rosy ust matczynych.
W kieszenie matki im włożyły
garstkę cukierków i scyzoryk.
I poszli w kurz, w ulice miasta,
i wielkie skrzydła przyciskali
do wątłych ramion, do milczenia. [...].
Jeszcze ich męstwo wiarą syte.
Jeszcze nadzieję opierają
o mocne barki barykady.
Jeszcze im pocisk nie przekreślił
pewności siebie i uśmiechu [...].
Tu są bandaże śnieżnobiałe,
niby poranek, sen gołębi,
i przebudzenie w oknie słońca.
Jak czułe ręce, pocałunek,
chłód stawu, co dotyka czoła.
A będzie krew.
Krzycząca rana.
Ciało żelazem pohańbione.
Ciało dotknięte nagłą bielą.
Pęknięta kość.
Zmiażdżona stopa.
A będą usta wykrzywione.
I włosy ciepłe i czerwone.
I pogardliwie małe ciało.
Garstka popiołu.
Wiązka dymu.
I mętne oczy.
I milczenie. [...].
A kiedy pójdą kanałami,
to jakby w wieczność odchodzili.
Bo będą mieli usta białe
i oczy, które nie pojmują,
oczy bez błysku zrozumienia.
I będą dźwigać swoich braci
z ołowiem w ciele, z krzywdą w sercu.
Będą ich dźwigać na brzeg który?

Czasami właz odsłoni niebo
i się ułożą drwiąco chmury.
I się rozmnożą w nic obłoki.
I pójdą dalej kanałami
pod miastem, które nie istnieje. [...].
Ciemne proroctwo, o Warszawo.
Przecież nas wszystkich nie wykrwawią?
Z twoich popiołów, z czarnej cegły
wzniesie się – dźwignie – niepodległość.

Zbigniew Jerzyna, Iskrą tylko…
(fragment)

Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż,
na dwa kolory, te najświętsze w Polsce

barwy,
na czystą biel i na gorącą czerwień krwi,
na wolność żywych i na wieczną chwałę

zmarłych.
*

Wieczna chwała zmarłym, hańba ich
mordercom,

Tętno Polski bije w przestrzelonych
sercach.

Andrzej Kołakowski

***

Powstanie Warszawskie było zrywem
pokolenia moich rówieśników, którzy
swoje młode życie rzucili na płonący stos.
Chcieli potwierdzić, że dorastają do
wielkiego i trudnego dziedzictwa, jakie
otrzymali, i heroizm tych moich
rówieśników dopomógł mi w odkryciu
mojego powołania.

św. Jan Paweł II


