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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.

Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu,
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twe ucho,
pospiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego.
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.
W Twoim ręku są moje losy,

wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
na oczach ludzi.
Z Psalmu 31

Rozstanie z górą Alwerno
[Franciszek] postanowiwszy dnia
trzydziestego września, roku tysiąc
dwieście dwudziestego czwartego,
w dzień uroczystości św. Hieronima,
\\
pożegnać ostatni raz górę uświęconą,
a mając posłanego od hrabi Orlanda,
hrabi z Chiusi, osła do jazdy, bowiem
nie mógł stawiać na ziemi stóp, które
były ranne i przebite gwoździami –
wysłuchał rano zwyczajem swoim
mszy u Świętej Maryi Anielskiej,
a potem zwoławszy wszystkich do
modlitewni, rozkazał nam wszystkim
w imię posłuszeństwa trwać w miłości
[...]. Nadto polecił pieczy naszej całą
górę świętą i napomniał wszystkich
braci dzisiejszych i przyszłych, iżby
nie dopuścili, by zbezczeszczono to
miejsce, lecz aby zawsze czczono je
bardzo i poważano, i udzielił
błogosławieństwa wszystkim, którzy
w nim mieszkają, i tym którzy mu
cześć i szacunek okazać mieli. [...]
ruszył święty Franciszek przez Monte
Acuto, obierając drogę przez Monte
Arcoppe i Foresto. A kiedy przybył na
szczyt góry wspomnianej, zsiadł ze
zwierzęcia swego, ukląkł ku Alwerno
zwrócony i modlił się gorąco. Potem
pobłogosławił górę i tymi słowami
żegnał się z nią po raz ostatni: „Bądź
zdrowa, góro Boga, góro święta, mons
coagulatus, mons pinguis, mons, in
quo beneplacitum est Deo habitare
[góro nas jednocząca, góro żyzna,
góro, która jesteś wielce miłym
mieszkaniem Boga]! Bądź zdrowa,
góro Alwerno! Błogosław cię Bóg
Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch! Ostań
w pokoju! Nie ujrzymy się już nigdy!”
Z: Kwiatki Świętego Franciszka

Elegia Franciszkańska
Święty Franciszek
Uczył braci żebrać.
Uczył ich jak się wyciąga rękę,
Jak się prosi,
Jak się przyjmuje jałmużnę,
A przede wszystkim jak się dziękuje,
Nie otrzymawszy niczego.
Jest bogactw wiele,
Bardzo wiele,
Począwszy od guzika
Znalezionego na ulicy,
A skończywszy na Bogu,
Wyrzuconym po nocnej burzy
Na brzeg naszych warg.

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.

Trudno to wszystko zliczyć,
Trudno zmierzyć,
Trudno zważyć. [...].

św. Franciszek

Zostaw w spokoju
Nie rozsupłane węzły,
Nawet gdyby miały one świadczyć
O twoim znużeniu.

__________________________________

Intencje
powierzone przez Ojca Świętego
Apostolstwu Modlitwy
na wrzesień 2015

Nie bój się bezsilności.
Ona jest mądrością
Ludzi przewidujących.
A smutku także się nie bój,
Przeminie
Jak wiatr,
Jak nitka babiego lata,
Jak cień Heraklita
Na płynącej rzece.
A wtedy pozostanie ci zgoda
na wszystko,
Skarb,
Który zmieścisz
W wyciągniętej dłoni żebraka.
Tego, który dziękuje,
Nie otrzymawszy niczego.
Roman Brandstaetter

Bądź zdrowa, góro Alwernio!
Niech Ojciec, Syn i Duch Święty
cię błogosławią, góro Alwernio!
Pokój tobie, góro umiłowana!

Powszechna: Aby wszyscy ludzie
młodzi mieli możliwość kształcenia
się i podjęcia pracy.
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.

Ewangelizacyjna: Aby katecheci byli
wiernymi świadkami Ewangelii, którą
głoszą.

Modlitwa do św. Ojca Pio

Mi-cha-El

Święty Ojcze Pio,
naznaczony świętymi znakami
Męki naszego Zbawiciela,
Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach
na nowo ukazał potęgę i cuda
Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy
Twego potężnego wstawiennictwa
u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów,
łaskę zjednoczenia
z Jezusem Chrystusem w Eucharystii
i radość trwania
w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju
i naucz nas żyć w prawdzie
i wolności dzieci Bożych.
Amen.

Według tradycji, archanioł Michał
wystąpił z okrzykiem: „Któż jak Bóg”
(Mi-cha-El) wtedy, gdy Lucyfer
(co znaczy: noszący światło) wraz
z częścią aniołów wypowiedział Bogu
posłuszeństwo:
„Non
serviam”
(zob. Jr 2,20).
Znaczenie
tego
prekursorskiego
i zdecydowanego wystąpienia Księcia
zastępów
anielskich
dostrzegła
św. Siostra Faustyna. W swym
Dzienniczku napisała:
„Wielką mam cześć dla świętego
Michała Archanioła, on nie miał
przykładu w pełnieniu woli Bożej,
a jednak spełnił wiernie życzenia
Boże” (Dz. 667).

Dorsz pieczony
Gruby filet z dorsza skropić łyżeczką
soku z cytryny, ułożyć w prodiżu, dodać
łyżeczką masła, posolić i zapiekać przez
30 minut. Następnie zalać filet sosem
chrzanowym, ułożyć obok niego zimne
ugotowane ziemniaki i zapiekać jeszcze
przez 15 minut.
Sos chrzanowy: Rozpuścić na patelni
łyżkę masła, dodać łyżkę stołową mąki
i połączyć oba składniki. Dodać łyżkę
tartego chrzanu i 1-2 łyżki kwaśnej
śmietany. Doprawić solą i cukrem,
i ewentualnie kwaskiem cytrynowym.
Z kuchni kawalerskiej

***

***

Dzień, w którym ludzie zagubią się
w horrorze aborcji, będzie dniem
strasznym.
Aborcja jest nie tylko zabójstwem.
Jest
też
samobójstwem.
Samobójstwem ludzkości. Patrząc
na to trzeźwym okiem, można
zobaczyć świat zaludniony starymi
ludźmi, świat bez dzieci. Świat
wypalony jak pustynia.
św. Ojciec Pio

Fafik zauważył,
że dziurę da się
zaszyć,
zacerować,
załatać,
zalepić
lub zasypać.

Modlitwa egzorcyzm
Leona XIII
Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha,
bądź nam obroną.
Niechaj 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 odmawiać tę modlitwę
w intencji nawrócenia Rosji).

***

Aniołowie to:
– istoty stworzone,
– istoty czysto duchowe,
– istoty osobowe,
– istoty posiadające rozum i wolę,
– istoty nieśmiertelne,
– istoty, które przewyższają
doskonałością wszystkie
stworzenia widzialne,
– istoty, które w całym swoim
bycie są sługami i wysłannikami
Boga, nieustannie Go wielbią
i służą Jego zbawczym zamysłom
wobec innych stworzeń
– istoty, które otaczają Chrystusa,
swego Pana, i Mu służą, w sposób
szczególny w wypełnianiu Jego
zbawczej misji wobec ludzi (zob.
KKK 329, 330, 350, 351).

Słowo »anioł« znaczy: posłany.
Oznacza więc funkcję, nie naturę.
Podkreśla to św. Augustyn:
„Pytasz, jak nazywa się ta natura?
– Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł.
Przez to, czym jest, jest duchem,
a przez to, co wypełnia, jest aniołem”
(zob. KKK 329).

Dumka
o bł. księdzu Józefie Stanku
-

św. Jan Paweł II

Świadectwo męczenników jest dla nas
zawsze jakimś wyzwaniem – ono
prowokuje, zmusza do zastanowienia.
Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż
sprzeniewierzyć się głosowi własnego
sumienia, może budzić podziw albo
nienawiść, ale z pewnością nie można
wobec takiego człowieka przejść
obojętnie. Męczennicy mają nam więc
wiele do powiedzenia. Jednak przede
wszystkim oni pytają nas o stan
naszych sumień – pytają o naszą
wierność własnemu sumieniu.
Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed
wieloma
trudnymi
problemami
społecznymi, gospodarczymi, także
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać
mądrze
i
wytrwale.
Jednak
najbardziej podstawowym problemem
pozostaje sprawa ładu moralnego.
Ten ład jest fundamentem życia
każdego
człowieka
i
każdego
społeczeństwa. Dlatego Polska woła
dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!
Być człowiekiem sumienia, to [...]
angażować się w dobro i pomnażać je
w sobie i wokół siebie, a także nie
godzić się nigdy na zło.

[Kapłan] dziś spieszy,
gdzie go katolicki i polski
wzywa obowiązek:
do chorego w szpitalu,
do rannego na linii,
także gdzieś w zakamarkach do ludzi.
Z opaską,
z Najświętszym Sakramentem na piersi,
ze stułą w ręce.
Spełnia swój odpowiedzialny obowiązek
polski kapłan.
Symbol walczącej Stolicy,
symbol katolickiej Polski.
(„Walka”, 26 VIII 1944)

Jednym z kapłanów powstańczych był
ks. Józef Stanek, 28-letni pallotyn.
W drugiej połowie sierpnia przełożeni
skierowali go do Zgrupowania Armii
Krajowej „Kryska”, działającego na
czerniakowskim odcinku Powiśla.
Przybrał
pseudonim
„Rudy”
i zajmował się głównie spowiadaniem
i odprawianiem Mszy Świętych.
Wygłaszał nawet kazania. Odwiedzał
szpitale polowe, niosąc wsparcie
duchowe rannym i personelowi. Nie
przejmując
się
ostrzałem
nieprzyjacielskim, nosił wodę z Wisły.
W razie bombardowania pomagał
odkopywać zasypanych w gruzach.
Docierał z pomocą »medyczną« do
najdalej
wysuniętych
placówek
powstańczych, czym wielu uratował
przed niechybną śmiercią, zwłaszcza
w ostatnie dni Powstania na
Czerniakowskim
Przyczółku.
Powstańcy, którzy widzieli ks. Stanka
w akcji, tak go wspominają:
„Tam ktoś został ciężko postrzelony,
dostał serię. Ksiądz nie wiem skąd się
znalazł. Rozpięty, stuła mu wisiała.

Mówi: – A co wy tu, dzieci, robicie?
[...]. Schowajcie się za mur, ja polecę.
W tym momencie tam był taki
ostrzał... On się nie bał ostrzału.
W takich sytuacjach widziałem go
kilkakrotnie. Tam, gdzie sytuacja była
najgorsza i strzelali. Tak, jakby na bal
szedł. Poleciał. [...] ściągnął tego
rannego z linii ostrzału. [...]
dosłownie w jedną i drugą, ganiał
i ganiał. Nie chował się, nie krył. [...].
Tam gdzie najwięcej bili, tam zawsze
był. Robił, co mógł. Posługę Bożą
dawał”.
Choć miał możliwość przeprawienia
się na drugą stronę Wisły, nie
skorzystał z niej. Swoje miejsce
odstąpił rannemu żołnierzowi. Chciał
do końca nieść pomoc i dzielić los
powstańców i ludności cywilnej, która
została na lewym brzegu Wisły.
23 września 1944 Niemcy zajęli
bronione przez Polaków domy na
Powiślu.
Oddziały
Reinefartha
przeprowadziły krwawą pacyfikację.
Mordowano powstańców, rannych
w szpitalach, cywilów. Wśród około
470 wziętych wówczas do niewoli
obrońców Czerniakowa był także
ks. Stanek. Ściągnął on na siebie
nienawiść Niemców tym, że miał
odwagę pertraktować z nimi, aby
ocalić jak najwięcej Polaków. Polecił
też
powstańcom,
na
własną
odpowiedzialność, zniszczyć broń.
Próbował uratować im w ten sposób
życie. Niemcy bowiem rozstrzeliwali
na miejscu każdego uzbrojonego
Polaka. Ksiądz Stanek nie chciał też,
by polska broń, zdobyta często
z
wielkim
trudem,
posłużyła
hitlerowcom do zabijania jego
rodaków.

Księdza
Stanka
powieszono
w sutannie, bez butów. Jako sznurka
użyto jego własnej stuły. Świadkiem
jego śmierci był m.in. „Ojciec Paweł”,
kapelan Zgrupowania Armii Krajowej
„Radosław”. Wspominał, że Niemcy,
patrząc na kapłana, cały czas zanosili
się szyderczymi rykami, popychali go,
bili pięściami gdzie popadło, a na
koniec, szarpiąc brutalnie, zawlekli go
w ruiny i tam go powiesili. A on
jeszcze spod szubienicy błogosławił
wszystkim zgromadzonym. Niemcy
spędzili bowiem żołnierzy i cywilów,
by pokazać im „głównego bandytę
powstania”.
13 czerwca 1999 roku papież Jan
Paweł II beatyfikował ks. Józefa
Stanka jako jednego ze 108
męczenników II wojny światowej.
Błogosławiony ks. Józef Stanek jest
patronem kaplicy w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Tam też
znajdują się, w ołtarzu, jego relikwie.
Monika Bachowska

