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

***

Jedenastu  uczniów  udało  się  do  Galilei  na  
górę,  tam gdzie  Jezus im polecił.  A gdy Go 
ujrzeli,  oddali  Mu pokłon.  Niektórzy jednak  
wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i prze-
mówił tymi słowami:
– Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na-
rody,  udzielając  im  chrztu  w imię  Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem  z wami  przez  wszystkie  dni,  aż  do  
skończenia świata.
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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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i wyrywał  z  korzeniami  przez  swoje 
pociski”.
Niedaleko  Monte  Cassino,  w Compo-
basso, przebywał wówczas Feliks Ko-
narski,  znany  autor  przedwojennych 
przebojów. Nocą 17/18 maja nie mógł 
zasnąć.  Co  rusz  podchodził  do  okna, 
patrzył  na dalekie błyski  ognia artyle-
ryjskiego. Tam – zdawało się na wycią-
gnięcie ręki – rozpętało się prawdziwe 
piekło.  Tam Polacy,  walcząc o włoski 
klasztor,  walczyli  o Polskę.  W głowie 
poety zdania same zaczęły się układać 
w nowy utwór: „Czy widzisz te gruzy 
na szczycie? Musicie! Musicie!  Musi-
cie!”. Nad ranem pieśń była już goto-
wa.  Rozemocjonowany  Konarski  po-
biegł z tekstem do kompozytora Alfre-
da  Schütza  (jego  piosenki  śpiewali 
m.in. Ordonka, Bodo, Fogg) i poprosił 
go  o natychmiastowe  skomponowanie 
muzyki. Schütz, na którym słowa wier-
sza  Konarskiego  wywarły  ogromne 
wrażenie (po latach jeszcze wspominał: 
„przeczytałem tekst  raz  i drugi  i prze-
szły mnie ciarki”), napisał melodię pra-
wie  natychmiast.  Czerwone  maki wy-
konano  po  raz  pierwszy  nazajutrz 
w kwaterze  gen.  Władysława  Andersa 
w Campobasso, na uroczystej akademii 
dla  uczczenia  zwycięstwa.  Pieśń  za-
śpiewał,  z towarzyszeniem  czterdzie-
stoosobowej orkiestry,  Gwidon Boruc-
ki.  Stojąc  na  baczność,  płakali  wszy-
scy.  I żołnierze,  i artyści.  Wokół  nich 
była zryta ziemia, kikuty drzew i rumo-
wiska  i wszędzie  kwitły  czerwone 
maki.

Opr. Monika Bachowska
na podst. Joanna Wieliczka-Szarkowa,

Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944

Dumka o czerwonych makach
W maju 1944 roku Monte Cassino to-
nęło w powodzi czerwonych maków – 
mówił  o tym każdy z walczących tam 
żołnierzy. Ojciec Adam Studziński, ka-
pelan  wojskowy,  pisał:  „Za  Gardzielą 
teren się  rozszerzał.  Cały pokryty  był 
czerwonymi makami, których wszędzie 
było pełno. Gęsto skupione leje po wy-
buchach  pocisków  armatnich  i moź-
dzierzowych  i porzucone  wraki  czoł-
gów amerykańskich, przy których jesz-
cze leżały czarne trupy ich spalonych 
załóg,  świadczyły,  że  po  tej  pięknej 
łączce płonącej w tej chwili czerwienią 
maków,  przechadzała  się  śmierć  i po 
swojemu  niszczyła  życie.  Czerwone 
maki  w tej  sytuacji  były  jakimś  ana-
chronizmem – albo nieodpartym woła-
niem  życia,  które  wszystko  przezwy-
cięża, podobnie jak ten śpiew po krza-
kach na wzgórzach Monte Cassino roz-
licznych  słowików,  który  aż  drażnił 
człowieka, gdyż był nie w porę, nieod-
powiedni  do  ogólnego nastroju,  jakby 
zgrzytem w melodii wojny, która od ra-
dości ucieka, bo karmi się lękiem, roz-
dzierającym  wołaniem  rannego  o po-
moc i syci  się śmiercią i podobnie jak 
słowiki,  które  przerwały  swoją  pieśń 
życia  tylko  na  chwilę,  gdy  w bezpo-
średniej bliskości od nich padł w krzaki 
pocisk, ale zaraz potem, zrazu nieśmia-
ło, jakby na próbę pocmokując, znowu 
nuciły ją z tym większą siłą na nowo, 
tak i maki,  gdzie tylko mogły tam ro-
sły, walcząc o swoje prawo do życia na 
każdej piędzi ziemi, mimo że człowiek 
je  deptał,  nie  zwracał  na  nie  uwagi

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej
--

W każdy piątek, w godz. 20.00-21.00, 
trwa w naszym kościele adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.
W pierwsze  piątki  miesiąca  adoracja 
Najświętszego  Sakramentu trwa 
w kaplicy  ECCE  HOMO  od  15.00 
do Mszy Świętej wieczornej.
W każdą środę po Mszy Świętej  wie-
czornej  odprawiane  jest  nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-
działu Akcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie ducho-
we, zrobić  coś  dobrego  dla  innych  – 
przyjdź do nas!

Zapraszamy  na  spotkania  w pierwsze 
środy miesiąca  po Mszy Świętej  wie-
czornej.

Ci przynoszą naprawdę pokój,
którzy wśród wszystkich cierpień,
jakie ich spotykają na tym świecie,

dla miłości Pana naszego,
Jezusa Chrystusa,

zachowują pokój duszy i ciała.
św. Franciszek

_________________________________

Intencja
powierzona przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy
na maj 2017

Misyjna: Aby  chrześcijanie  w Afryce 
dawali  profetyczne świadectwo pojed-
nania, sprawiedliwości i pokoju, naśla-
dując Jezusa miłosiernego.

_________________________________

Módlmy się:
Boże nieskończenie dobry,  który miłujesz 
niewinność  i  wywyższasz  pokornych, 
spraw,  prosimy za wstawiennictwem Nie-
pokalanej  Matki  Twojego  Syna,  abyśmy, 
naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, 
w prostocie serca Tobie służyli i weszli do 
królestwa  niebieskiego.  Przez  naszego 
Pana,  Jezusa  Chrystusa,  Twojego  Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Du-
cha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.



Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie,
Pocieszyciele Jezusa Chrystusa,
Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego,
Służący chorym i ubogim,
Wynagradzający za zniewagi grzeszników,
Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy 
Maryi,
Lilie niewinności rozsiewające woń święto-
ści,
Perły lśniące szczęśliwością,
Serafini miłości u stóp Pana,
Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w ak-
tach zadośćuczynienia,
Wspomagający ubogich,
Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawró-
cenie grzeszników,
Mężni w czasach przeciwności,
Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa,
Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka,
Uczniowie w szkole Maryi,
Apelujący do ludzkości,
Owoce drzewa świętości,
Dary dla Kościoła powszechnego,
Boże znaki dla Ludu Bożego,
Świadkowie łaski Bożej,
Zachęcający do zachowania łaski chrztu 
świętego,
Doświadczający przepełnionej miłością 
obecności Boga,
Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem,
Wstawiający się u Boga za grzeszników,
Budowniczowie cywilizacji miłości i poko-
ju,
Lampy oświecające ludzkość,
Przyjazne światła oświetlające wielu,
Luminarze na drogach ludzkości,
Płomienie gorejące w mrocznych i niespo-
kojnych czasach,
Świece, które Bóg zapalił,
Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj 
nas.

Litania do świętych
Franciszka i Hiacynty Marto

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj 
się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmi-
łuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj 
się nad nami.
Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl 
się za nami.
Matko Boża Bolesna,
Matko Boża z Góry Karmel,
Święty Franciszku Marto,
Święta Hiacynto Marto,
Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa, 
módlcie się za nami.
Dzieci powołane, by oglądać Boga w nie-
bie,
Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemni-
ce królestwa,
Maluczcy wybrani przez Ojca,
Doskonali orędownicy cudów Bożych,
Wzory synowskiego oddania się,
Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystu-
sa,
Powiernicy Anioła Pokoju,
Opiekunowie Ojczyzny na wzór Anioła 
Stróża Portugalii,
Adorujący razem z Aniołem Eucharystię,
Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce,
Widzący Światło, które jest Bogiem,
Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę,
Uważni słuchacze macierzyńskich próśb 
Dziewicy Maryi,
Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słoń-
ca,
Głosiciele słowa Matki Boga,
Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Ma-
ryi,
Wypełniający zamysły Najwyższego,
Wierni depozytariusze orędzia,
Posłannicy Pani Różańcowej,
Misjonarze próśb Maryi,
Niosący wezwania z nieba,
Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chry-
stusowego na ziemi,

Świadectwo chirurga,
prof. Francesco Crucitti,
który operował rannego

Jana Pawła II
po zamachu 13 maja 1981 roku

Otwarłem.  I  zobaczyłem  krew,  mnó-
stwo krwi.  Było jej  może ze trzy  litry  
w jamie brzusznej. Usuwaliśmy ją aspi-
rując,  wycierając  i osuszając  na 
wszystkie sposoby, dopóki nie ukazały  
się źródła krwotoku. Wtedy mogłem się  
zabrać  do  tamowania  krwawienia.  
Z chwilą, gdy ranny nie tracił już krwi  
i transfuzja  zaczęła  działać,  ciśnienie  
się  podniosło.  Teraz  spokojnie  mogli-
śmy prowadzić operację dalej.  Zbada-
łem  więc  jamę  brzuszną  i zobaczyłem 
szereg ran. Były to liczne uszkodzenia  
jelita  cienkiego i okrężnicy.  Jedne po-
wstały  przez  bezpośrednie  obrażenie:  
przecięcie  lub  przedziurawienie  poci-
skiem, inne przez pęknięcie. Krezka je-
lita cienkiego, ta błona, z której wycho-
dzą  naczynia  krwionośne  prowadzące  
do  jelita  cienkiego,  była  uszkodzona  
w wielu  miejscach.  Zrobiłem  resekcję  
i konieczne  zespolenia,  przepłukałem 
otrzewną,  założyłem  szwy  na  esicy.  
Tam, w ostatniej części okrężnicy znaj-
dowała się  straszliwa rana,  spowodo-
wana przejściem pocisku.
Po zatamowaniu krwawienia, skontro-
lowaniu  akcji  układu  sercowo-naczy-
niowego i stwierdzeniu, jak poważne są  
rany, pomyślałem, że sytuacja wymaga  
z mojej strony przede wszystkim zimnej  
krwi. Będąc całkowicie świadomy trud-
ności mojego zadania, byłem jednakże  
przekonany,  że  wynik  będzie

pozytywny. Żaden ważny dla życia or-
gan  jak:  tętnica  główna,  tętnica  bio-
drowa czy moczowód nie zostały naru-
szone.  Pocisk  przeszedł  przez  kość  
krzyżową po przebiciu przedniej ściany  
brzucha. Obficie krwawiący system żyl-
ny przed kością krzyżową sprawił nam  
wiele  kłopotu:  dla  powstrzymania  
krwotoku musieliśmy go powlec wyja-
łowionym woskiem. Ale pocisk otarł się  
tylko o ważne narządy,  których uszko-
dzenie  mogłoby  sprowadzić  śmierć  
i wydawało  się,  że  sąsiadujące  z nimi  
ośrodki  nerwowe  nie  ucierpiały.  To  
było zupełnie zdumiewające.
Po  zakończeniu  operacji  profesor 
stwierdził,  że  ta  dziewięciomilimetro-
wa kula była  jakby prowadzona jakąś 
niewidzialną ręką. Przeszła o kilka mi-
limetrów  od  tętnicy  głównej,  której 
uszkodzenie  grozi  natychmiastową 
śmiercią.  Ominęła  też  rdzeń  kręgowy 
i inne istotne dla życia narządy. Jest to 
fakt,  którego  nie  da  się  wytłumaczyć 
w sposób naturalny.
Po  powrocie  papieża  do  Watykanu 
znów wystąpiła gorączka i  ostre bóle. 
Chory znów znalazł  się  w poliklinice 
Gemelli, gdzie odkryto groźnego wiru-
sa (citomegalovirus) i dokonano opera-
cji usunięcia przetoki.
Odzyskawszy siły,  Jan Paweł II  zasta-
nawiał  się  nad  faktem,  że  zamach  na 
jego życie miał miejsce 13 maja, czyli 
w rocznicę  pierwszego  objawienia  się 
Matki Bożej Fatimskiej trojgu pastusz-
kom. W czasie drugiego pobytu w poli-
klinice  poprosił,  by  przyniesiono  mu 
tekst  trzeciej  części  tajemnicy  fatim-
skiej.



-dziw

PIERWSZE

10 grudnia 1925 roku Maryja objawiła 
się  siostrze  Łucji  w Pontavedra  wraz 
z Dzieciątkiem Jezus. Położyła rękę na 
jej  ramieniu  i wskazała  na  cierniami 
otoczone  serce,  które  trzymała  w dru-
giej ręce, a Dzieciątko powiedziało:
Miej  współczucie  z  Sercem Twej  Naj-
świętszej  Matki,  otoczonym cierniami,  
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na  
nowo  ranią,  a nie  ma  nikogo,  kto  by  
przez akt wynagrodzenia te ciernie po-
wyciągał.
Wtedy Matka Boża wezwała do podję-
cia nabożeństwa pierwszych sobót mie-
siąca wynagradzającego za grzechy po-
pełnione przeciw Niepokalanemu Sercu 
Maryi, i powiedziała, na czym ono po-
lega (tzw. cztery warunki odprawienia 
nabożeństwa  pięciu  sobót  miesiąca). 
Przekazała  przy  tym  obietnicę,  którą 
nazywamy dziś Wielką Obietnicą Nie-
pokalanego Serca Maryi:
Spójrz, moja córko, na moje Serce oto-
czone cierniami, które niewdzięczni lu-
dzie  bez  ustanku  wbijają  w nie  przez  
swoje  bluźnierstwa  i brak  wdzięczno-
ści. Przynajmniej ty staraj się mnie po-
cieszyć. Przekaż wszystkim, że obiecuję  
przyjść  na  pomoc  w godzinie  śmierci  
z łaskami  potrzebnymi  do  zbawienia  
tym,  którzy  przez  pięć  miesięcy  
w pierwsze soboty:
- odprawią spowiedź,
- przyjmą Komunię Świętą,
- odmówią Różaniec (5 tajemnic),

św. Jan Paweł II

„Okaż, żeś jest Matką!”. [...] świat bo-
wiem potrzebuje Ciebie. Nowa sytuacja 
narodów  i Kościoła  wciąż  pozostaje 
chwiejna i niepewna. Wciąż jeszcze ist-
nieje  niebezpieczeństwo,  że  miejsce 
marksizmu zająć może ateizm w innej 
postaci,  który  wychwalając  wolność 
zmierza do zniszczenia samych korzeni 
moralności  ludzkiej  i chrześcijańskiej. 
Matko nadziei,  bądź  [...]  towarzyszką 
narodów w ich dążeniu do solidarności 
i miłości  wzajemnej.  [...].  Potrzebują 
Ciebie  narody,  które  niedawno  odzy-
skały przestrzenie wolności i teraz bu-
dują swoją przyszłość. Potrzebuje Cie-
bie  Europa,  która  –  od  Zachodu  po 
Wschód  –  nie  zdoła  odnaleźć  swej 
prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo 
nie  odkryje  wspólnych  korzeni  chrze-
ścijańskich.  Potrzebuje  Ciebie  świat, 
ażeby  położyć  kres  tak  wielu  i tak 
gwałtownym  konfliktom,  które  wciąż 
jeszcze są jego udręką.

Fatima, 13 maja 1991

SOBOTY

- przez 15 minut towarzyszyć mi będą,  
rozmyślając o 15 tajemnicach różańco-
wych w intencji zadośćuczynienia.
Po każdym dziesiątku Różańca święte-
go należy odmówić modlitwę podykto-
waną przez Matkę Bożą:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grze-
chy, zachowaj nas od ognia piekielne-
go, zaprowadź wszystkie dusze do nie-
ba  i dopomóż  szczególnie  tym,  którzy  
najbardziej  potrzebują  Twojego  miło-
sierdzia.
Siostra Łucja wyjaśniła, że:
- spowiedź można odbyć  innego dnia, 
byleby  przyjmując  Komunię  Świętą 
być w stanie łaski,
- podczas 15-minutowego towarzysze-
nia Matce Bożej należy rozważyć jedną 
tajemnicę różańcową lub kilka,
-  jeśli  ktoś  nie  będzie  mógł  odprawić 
tego nabożeństwa w sobotę, może – za 
zgodą kapłana – odprawić je w niedzie-
lę po pierwszej sobocie.
Nie należy poprzestawać na formalnym 
spełnieniu  warunków  związanych 
z obietnicą, chociaż obietnica ta stano-
wi wielką pomoc w trwaniu na drodze 
wierności  Bogu.  Osobom odprawiają-
cym  nabożeństwo  pierwszych  sobót 
powinno towarzyszyć pragnienie życia 
w łasce uświęcającej  na co dzień oraz 
intencja  wynagrodzenia za  grzechy 
popełnione  przeciwko  Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Aby wzbudzić w sobie tę 
intencję,  można  odmówić  modlitwę

MIESIĄCA

podyktowaną  przez  Matkę  Bożą  pod-
czas trzeciego objawienia:
Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawró-
cenie grzeszników i dla zadośćuczynie-
nia  za  grzechy  popełnione  przeciwko  
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież Pius XII stwierdził, że spełnie-
nie tych żądań Matki Bożej to  jedyny 
ratunek dla świata. 8 grudnia 1942 roku 
dokonał poświęcenia świata Niepokala-
nemu Sercu Maryi, a w 1944 roku usta-
nowił święto Niepokalanego Serca Ma-
ryi.
24 marca 1984 papież Jan Paweł II 
– w łączności ze wszystkimi bisku-
pami  świata  –  poświęca  ludzkość 
Niepokalanemu Sercu Maryi.


