
-----

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

***
Jezus powiedział do Nikodema:
„Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który
z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony”.

J 3,13-17
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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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Gdy osłabła w świecie miłość, gdy
upowszechnił się materializm
wczesnego średniowiecza, a ludzie żyli
tylko groszem, handlem, lichwą i nie
widzieli przed sobą innych zadań – Bóg
wzbudził ognik i palił przy drodze
ówczesnej ludzkości. To święty
Franciszek z Asyżu. Wstrząsnął on
sumieniem ówczesnego świata.
Przypomniał mu cnotę ubóstwa
i obowiązek czynienia dobrze. Porwał
za sobą setki tysięcy ludzi, uczynił ich
swoimi jałmużnikami, pełniącymi
zadania miłosierdzia. Wlał w ich serca
miłość. Franciszek – biedny był dla
siebie, bogaty dla biedaków i nędzarzy.
Seraficki święty „odzierał” bogaczy
i kupców z ich majątków nie dla siebie,
tylko dla biednych. [...]. Potrzebny był
taki właśnie ognik, aby ludzkość nie
zboczyła z drogi do Boga.

kard. Stefan Wyszyński
Powszechne powołanie do świętości

*
Prawie osiem wieków minęło od tego
czasu, kiedy to orzący sochą i walczący
mieczem i łukiem ludzie praktyczni
i trzeźwi osądzili szaleńcem tego
spomiędzy siebie, który publicznie
uznał Miłość za największe dobro
świata, a jej brak – za największe
nieszczęście ludzkości. Po ośmiu
niespełna wiekach, w erze atomowej,
z której jesteśmy tak dumni i co chętnie
głosimy, w czasach ludobójstwa, co
niechętnie sobie uświadamiamy
i chętnie przemilczamy – nie mniej
szalonym osądzilibyśmy tego
spomiędzy nas, który skarżyłby się
głośno, że „Miłość nie jest kochaną”.

Ewa Szelburg-Zarębina
Zakochany w Miłości

Stygmaty
Świętego Franciszka z Asyżu

17 września 1224

Przyłóż ucho do ziemi umbryjskiej
Jeszcze nosi w sobie ślad przebitych

stóp...
Liście zroszone krwią stygmatów
Szepczą modlitwę uwielbienia...
„Ty się o miłość pytasz, Franciszku?!
A kto ci ręce i nogi skaleczył?”
Cierń z Alverno uwiera i krwawi...
„Ja – powiada Serafin z Alwerni –
Ja jeden widziałem go z bliska,
Gdy strzały jak krew ogniste
Przeszywały mu dłonie i stopy...”

Życie św. Franciszka – to naśladowanie
żywota Chrystusa, powolne wcielenie
się w Boga, trudna i ciężka walka
o prawo do Prawdy. Czyn św.
Franciszka – to Misterium Męki
Pańskiej, przeżyte przez człowieka,
który wreszcie po długich latach
cudownego upodobniania swego życia
do życia Pańskiego dostąpił łaski krzyża.
Joculator Dei tak długo powtarzał życie
Boga, aż wreszcie Bóg przemówił do
niego znakiem i treścią swej idei –
krwawym słowem swych ran.

Roman Brandstaetter
Kroniki Asyżu

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.

Ty jesteś dobro,
wszelkie dobro, najwyższe dobro,

Pan Bóg żywy i prawdziwy.
św. Franciszek

__________________________________

Intencje
powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego na wrzesień 2014

Ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo
otaczani byli miłością i pomocą, których
potrzebują, by godnie żyć.

Misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni
Słowem Bożym, angażowali się w służbę
ubogim i cierpiącym.

__________________________________

Franciszkański Zakon Świeckich
w Alwerni

serdecznie zaprasza
braci i siostry z FZŚ

oraz wszystkich chętnych
na spotkanie, które odbędzie się

12 października 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/
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Jaja-grzybki na sałatce

*

Fafik zauważył,
że im wyżej siedzi, tym więcej widzi,

ale – nie lepiej.

_________________________________

Modlitwa egzorcyzm Leon XIII

Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha,
bądź nam obroną.
Niech go Bóg poskromić raczy,
pokornie o to prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Pius XI zalecał odmawianie tej modlitwy
w intencji nawrócenia Rosji.

Święci Archaniołowie
Biblia podaje imiona tylko trzech
aniołów Bożych: Michała, Gabriela
i Rafała – i właśnie ich trzech Kościół
nazywa archaniołami.
Święty Michał Archanioł przedstawiany
jest w Piśmie Świętym głównie jako
walczący ze Smokiem, czyli Wężem
starodawnym, „który zwie się diabeł
i szatan” (Ap 12,9).
Patronat Księcia zastępów anielskich
jest nie do przecenienia. Święty
Leon IV, papież, był przekonany, że
zwycięstwo nad Saracenami odniósł
właśnie dzięki jego pomocy.
Najsłynniejsze sanktuarium ku czci
świętego Michała Archanioła znajduje
się na górze Gargano we Włoszech,
gdzie Książę zastępów niebieskich
ukazywał się już w V wieku.
Święty Michał Archanioł jest patronem
Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii,
Niemiec, Węgier i Małopolski, a także
diecezji łomżyńskiej oraz Amsterdamu,
Kijowa, Łańcuta, Sanoka i Mszany
Dolnej. Jest też opiekunem mierniczych,
radiologów, rytowników, szermierzy,
szlifierzy, złotników, żołnierzy, a także
osób umierających.
W Polsce około 350 kościołów jest pod
wezwaniem św. Michała Archanioła,
a ponad dwieście miejscowości nosi
nazwę pochodzącą od jego imienia.
Wizerunek Księcia zastępów anielskich
znajduje się w herbach jedenastu
polskich miast: Białej Podlaskiej,
Dokudowa, Dolska, Kodnia, Łańcuta,
Mieścisk, Płazowa, Sanoka, Słomnik,
Strzelina i Strzyżowa.
Kościół czci św. Michała Archanioła
(wraz ze świętymi archaniołami
Gabrielem i Rafałem) 29 września.

A.M.

Zamiast dumki
Pieśń o Stefanie Starzyńskim

Jakże Ciebie, Warszawo, dosięgnąć przez
Pieśnie,

Ażeby Twoich murów nie dotknąć
boleśnie,

Gdy każda droga nazwa jest teraz jak
rana?

Oto dach potrzaskany od Świętego Jana
I mury Zamku w gruzach, i stropy

paradne.
A Zygmunt trzyma w ręku miecz i krzyż

bezwładnie.
Ale ja cię nie widzę okrytą żałobą
I nie płaczę nad Tobą, nie płaczę nad sobą
Ani nad zostałymi w niewoli bliskiemi.
I za żadne bogactwa i rozkosze ziemi,
Za spełnione marzenia i pałace

w chmurach
Nie dałbym tego szczęścia, żem mieszkał

w twych murach. [...].
Kto jest ten mały człowiek,

co w ognistym deszczu
Śród murów, co się walą, jako posąg stoi?
[...].
To on te domy wznosił, co padają

w gruzy.
Posągi roztrzaskane i – któżby je zliczył?
Te ulice w płomieniach – to on je

wytyczył.
I on, gdy miasto było pochodnią

czerwoną,
Powiedział: „Nie ustąpię. Niech te domy

płoną,
Niech dumne moje dzieła na proch się

rozpękną!
I cóż, że z marzeń moich wszystkich

rośnie cmentarz?
Ale ty, co tu przyjdziesz kiedyś,

zapamiętasz,
Że jest coś piękniejszego niźli murów

piękno”. [...].
Cudów chcesz? Pomyśl tylko, że są

zwykli ludzie,
Jak on, co zawsze wszystko chcą

wypełnić dobrze.

Cicho pieśni! Bo bracia nasi w grobach
leżą.

Powrócisz, ach, powrócisz, gdy w bębny
uderzą,

I wojsk naszych znów kroki posłyszysz
miarowe!

Na mury potrzaskane, na ulice wolne
Jako liść wawrzynu rzucisz kwiaty polne
I tych, co tam zostali, obejmiesz za głowę.

Jan Lechoń

*

To przecież nastolatka tylko... śmieszny
kołnierzyk przy sukience...
Jeszcze bawiła się przed chwilą... włosy
spinała tak naprędce...
A tu przysięga – słowa wielkie i ona przy
nich całkiem tycia:
„W OBLICZU BOGA WALCZYĆ
BĘDĘ, AŻ DO OFIARY SWEGO
ŻYCIA!”
Już tata z mamą dali przykład i czy jest
wierna patrzą z nieba...
Śmierć czasem to powinność zwykła więc
się zachowam tak jak trzeba...
Jak to jest zabić nastolatkę? Blask zgasić
w oczach, zamknąć usta?
Przerwać marzenia, co ukradkiem snuły
się nawet w celi pustej?
Ktoś wydał wyrok i żył dalej, ktoś milczał,
nie wydobył głosu...
Ktoś prawdy nie chciał słuchać wcale,
ktoś ma awersję do patosu...
Lecz to zdarzyło się pod słońcem, umarła
pięknie, jak natchniona...
Na krzyżu Chrystus konający otworzył
Ince swe ramiona.

Inka – Danuta Siedzikówna (3 IX 1928 –
28 VIII 1946), sanitariuszka z oddziału
mjra „Łupaszki” – Zygmunta
Szendzielarza, zamordowana przez UB.
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Słowo biskupów diecezjalnych
z Jasnej Góry w 75. rocznicę
wybuchu II wojny światowej

(fragmenty)

II wojna światowa ujawniła otchłań zła,
do jakiego zdolne są zbrodnicze
ideologie i systemy polityczne, które
odwróciły się od Boga, przekreślając
Jego prawa. Z drugiej zaś strony
ukazała też piękno i siłę ludzkiego
ducha, czerpiącego często swą siłę ze
źródeł wiary: gotowość do poświęceń
w imię niezbywalnego prawa narodów
do życia w wolności, stawanie
w obronie wartości, które kształtowały
drogę pokoleń, czynne
przeciwstawianie się dyktatowi zła.
Papież Benedykt XVI zachęcał nas:
„Musimy pamiętać o dramatycznych
wydarzeniach, które zapoczątkowały
jeden z najstraszliwszych konfliktów
w dziejach, który spowodował
dziesiątki miliony ofiar i przyniósł tak
wielki ogrom cierpień umiłowanemu
narodowi polskiemu”.
Polska jako pierwsza doświadczyła
tragedii i skutków tej wojny. We
wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy,
dokonując czwartego rozbioru
Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali
nam wolność, ale zaczęli też burzyć
utrwalony porządek życia, dając
pierwszeństwo sile przed prawem,
moralnemu bezładowi przed
porządkiem chrześcijańskich zasad,
narzucając bezbożną ideologię
narodowego socjalizmu i ateistycznego
komunizmu.
Nie sposób ustalić liczby ofiar
rozpętanego wtedy na terytorium
Rzeczypospolitej misterium iniquitatis –
misterium nieprawości. Jego symbolami
stały się Katyń i Auschwitz.

św. Jan Paweł II

Polska i świat usłyszały słowa Jana
Pawła II wypowiedziane 2 czerwca
1979 roku na Placu Zwycięstwa: „Nie
może być Europy sprawiedliwej bez
Polski niepodległej na jej mapie”.
I przyszedł wreszcie czas wolności.
Ofiarnym trudem pokoleń, zaufaniem
nadziei, zawierzeniem polskich dróg
Chrystusowi i Jego Matce, scalone
zostało pęknięte we wrześniu 1939 roku
ogniwo polskiej wolności
i niepodległości. Nawiązywał do tego
Święty Jan Paweł II w liście
w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino:
„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 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”.

W okupowanej Rzeczypospolitej
rozpoczął się czas zaprogramowanego
ludobójstwa, które w szczególnie
tragiczny sposób dotknęło Żydów. Był
to okres eksterminacji różnych grup
społecznych, w pierwszym rzędzie
kapłanów i inteligencji, czas terroru,
więzień, egzekucji, wywózek, negacji
praw obywatelskich, niepewności jutra,
trudności codziennego życia.
Mimo tych strasznych doświadczeń
rozpoczął się wtedy także czas
heroicznych zmagań o wolność. Tysiące
naszych braci i sióstr wkroczyło na
trudną, znaczoną ofiarami drogę, która
miała doprowadzić do odzyskania
Polski Niepodległej. Była to droga
zwyciężonych, ale niepokonanych.
Szedł nią Rząd Rzeczypospolitej na
Uchodźstwie, ukazując światu, że
państwo polskie ciągle istnieje,
i Polskie Państwo Podziemne, które
w okupowanej Ojczyźnie stworzyło
sprawnie i skutecznie działające
konspiracyjne struktury życia narodu.
Ku upragnionej wolności prowadził
żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej
i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
także czyn żołnierzy, którzy swoją
drogę do Polski zaczęli nad Oką. Na tej
drodze Warszawa rozegrała samotny
bój w dniach sierpniowego
i wrześniowego Powstania 1944 roku.
W ten sposób naród dał dowody, że
gotów jest do największych poświęceń
dla odzyskania i utrwalenia
niepodległości.
Tamten wojenny czas ukazał heroizm
świętego ojca Maksymiliana Marii
Kolbego, który ofiarował swoje życie
za nieznanego brata, a także
świadectwo dane Bogu i Polsce przez
błogosławionych 108 męczenników
II wojny światowej i przez wielu innych
naszych Braci i Sióstr.

Kres II wojny światowej nie rozpalił
nad Polską jutrzenki wolności. Nowy
powojenny porządek zadekretowany
przez zwycięskie mocarstwa włączył
Polskę do bloku państw
podporządkowanych Związkowi
Radzieckiemu. Emigracyjną tułaczkę
rozpoczęli żołnierze polskiej wolności,
ci spod Monte Cassino, spod Ankony,
ze zwycięskiego pochodu brygady gen.
Stanisława Maczka – żołnierze, których
zdradził świat. W więzieniach poniosło
śmierć wielu bohaterów Polski
Niepodległej, skazanych za ofiarną
służbę Ojczyźnie, zwłaszcza tak
zwanych Żołnierzy Wyklętych.
Tak jak w chwili zagrożenia Ojczyzny
w 1920 roku, tak również po 1945 roku
z Jasnej Góry rozlegał się apel
biskupów polskich w obronie narodu,
któremu odebrano prawo do
stanowienia o wspólnym dobru, jakim
jest wolna, niepodległa Polska.
Umacniali oni nadzieję i wiarę
w zwycięstwo za przyczyną Królowej
Polski.
Na kontynencie europejskim, na
ukraińskiej ziemi, z którą tak mocno
wiąże nas historyczna pamięć, trwa
niewypowiedziana wojna. Giną
żołnierze i ludność cywilna, cierpią
rodziny, serca ludzkie ogarnia
nienawiść. Wydarzenia te, godzące
w prawo narodów do wyboru własnej
drogi, budzą uzasadniony niepokój
także o przyszłość naszej Ojczyzny.
Na ogarnięte wojną i działaniami
terrorystycznymi ziemie naszych
sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry
Zwycięstwa przesłanie pokoju, które
przynosi człowiekowi Chrystus. To On
zburzył mur wrogości rozdzielający
ludzi (por. Ef 2,14).


