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 Królowej Różańca Świętego 

 

Nabożeństwa różańcowe w naszym 

kościele parafialnym rozpoczynają 

się w tygodniu po Mszy św. wie-

czornej około godz. 18.30, nato-

miast w niedziele o  godz. 18.30. 

W niedzielę 2 października zapra-

szamy na uroczyste nabożeństwo 

z procesją. Rozpocznie się ono wy-

jątkowo o godz. 18.15. 

 

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Zapraszamy na ostatnie w tym roku 

nabożeństwo fatimskie w czwartek 

13 października. Rozpocznie się 

ono Mszą św. o godz. 18, sprawo-

waną w intencji dziękczynnej za 

wrześniową pielgrzymkę do sank-

tuariów maryjnych na Jasnej Górze, 

w Gidlach i Leśniowie oraz w in-

tencji pielgrzymów i ich rodzin.  

 

Tegoroczne nabożeństwa fatimskie 

prowadził ks. Marcin Masłoń, przybli-

żając nam postać Sł. Bożej Hanny 

Chrzanowskiej, której doczesne 

szczątki spoczywają w krypcie nasze-

go kościoła od kwietnia br. Coraz 

więcej osób przybywa nawet z odle-

głych stron naszego kraju, by w ciszy 

i skupieniu prosić Boga za przyczyną 

Hanny Chrzanowskiej o zdrowie du-

szy i ciała. Kim była? Czym się wy-

różniała? Co sprawiło, że tak wiele 

osób modli się o jej rychłą beatyfika-

cję? Odpowiedzi na te pytania znaj-

dziemy w kazaniach fatimskich, które 

będą zamieszczane w kolejnych nu-

merach naszego biuletynu. 

* * * 

Zastanawiałem się jaki temat po-

ruszyć na tegorocznych nabożeń-

stwach fatimskich, ale kiedy otworzy-

łem fragment ewangelii przypadający 

na początek naszych nabożeństw 

(J 21, 15-19), nie miałem już żadnych 

wątpliwości. Usłyszeliśmy rozmowę 

Jezusa z Apostołem Piotrem. Oto 

Chrystus chce go ustanowić pierw-

szym papieżem, swoim następcą, 

zwierzchnikiem całego Kościoła i pyta 

tylko o jedno, o miłość. Czy miłujesz 

mnie więcej, aniżeli ci? I to jest pyta-

nie, które dziś zadaje Jezus każdemu 
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z nas: czy miłujesz mnie więcej, 

aniżeli ci? W czasie naszych nabo-

żeństw fatimskich będziemy starać się 

odkrywać na czym polega miłość 

Jezusa. W naszych rozważaniach, 

które nie będą wprost o Maryi Matce 

Chrystusa, chciałbym się oprzeć na 

życiu i dziele innej matki, która pozo-

stała panną, nie miała własnych dzieci, 

ale w całej pełni zasłużyła na ten tytuł: 

matki. Chciałbym, aby naszą prze-

wodniczką była Czcigodna Służebnica 

Boża Hanna Chrzanowska. Jak my 

dziś mamy miłować Jezusa? 

Aby właściwie odpowiedzieć na 

to pytanie, trzeba postawić sobie inne: 

gdzie dziś jest Jezus? Ktoś powie 

w tabernakulum – prawda, ktoś inny 

w Piśmie Św. – prawda, ktoś inny 

powie w liturgii sprawowanej Mszy 

Św., - też prawda, ale dziś Jezusa 

mamy w ludziach chorych i potrzebu-

jących pomocy. Wszystko co uczynili-

ście jednemu z tych najmniejszych, 

mnieście uczynili. Bo byłem głodny, 

a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 

a daliście Mi pić; byłem przybyszem, 

a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 

a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 

a odwiedziliście Mnie; byłem w wię-

zieniu, a przyszliście do Mnie". Ostat-

nie słowa Jezusa wypowiedziane 

w Ewangelii św. Mateusza, przed 

zdradą. Jakby cała dobra nowina 

zmierzała do tego, do miłości Jezusa 

w opuszczeniu, chorobie, więzieniu.  

Właśnie to odkryła Sł. B. Hanna 

Chrzanowska, to stało u podstaw jej 

działalności. W swoich pamiętnikach 

pisze: „My pielęgniarki pracujemy dla 

Chrystusa. On sam wyraźnie powie-

dział w przypowieści o dobrym Sama-

rytaninie. Zobowiązuje nas to szcze-

gólnie, wywyższa zawód lekarza, 

pielęgniarki, gdyż oni to właśnie uka-

zani są całemu światu, jako ilustracja 

do największego przykazania miło-

ści.” A w innym miejscu pisze: 

„Szłam o zmroku ulicą Krowoderską 

po stronie nieparzystej, jeszcze bez 

świadomości, że to już parafia św. 

Floriana, a nie Szczepana) – i wtedy 

pomyślałam: My pomagamy nieść 

krzyż Chrystusowi. Nie myślałam: 

Chrystusowi w chorych. Chrystusowi 

wprost.” Nie Chrystusowi w chorych, 

ale Chrystusowi wprost. Jezus, które-

go my mamy miłować jest w osobie 

chorej, potrzebującej naszej pomo-

cy. Sł. B. Hanna często podkreślała, że 

On właśnie jest w człowieku cierpią-

cym. To nie jest jakaś pośrednia po-

sługa, która podoba się Bogu, ale to 

służba samemu Bogu. Bardzo ważne 

jest to odkrycie. Wiele dobrych 

uczynków  tylko podoba się Bogu, 
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natomiast opieka nad cierpiącym 

jest służbą samemu Jezusowi.  

I chciałbym, abyśmy odkryli 

pierwszą cechę miłości. Siostra Sera-

fina, która bardzo mocno współpra-

cowała z Hanną Chrzanowską tak 

zapisała wspomnienie: „Czuło się, że 

pani Hannie bardzo na tych ludziach 

chorych zależy. Cieszyła się, komu 

udało się pomóc i to w wielu wymia-

rach. W mieszkaniu na rogu ul. św. 

Jana i Rynku Głównego, na czwartym 

piętrze, żył taki światowiec, bardzo 

mądry i wykształcony, ale cierpiący 

na gościec postępujący. Nie mógł się 

ruszać. Często drwił z naszej wiary. 

Po dwóch tygodniach chodzenia po-

wiedział mi: Czekam, kiedy zacznie 

mnie siostra nawracać. Ja mu na to: Ja 

miałabym pana nawracać? Pan mi 

kiedyś powiedział, że wszystko można 

matematycznie opracować, więc chy-

ba pan sobie opracował matematycz-

nie swoje życie. Nawracać to można 

kogoś na tym samym poziomie, a ja 

uważam, że pan jest na dużo wyższym 

poziomie intelektualnym niż ja, więc 

zapewne pan wszystko lepiej wie. 

Pamiętam, raz przyszłam, a on był 

w tak strasznym stanie, i nie bardzo 

mogłam sobie poradzić z umyciem go 

(miał rewolucję żołądkową) i zagady-

wałam go podczas tej posługi, żeby 

nie było mu tak bardzo przykro, bo to 

w końcu jest upokarzające — zakon-

nica, młoda dziewczyna przychodzi 

i musi takie czynności wykonywać. 

I z czasem nawrócił się. Przyjął kapła-

na, który go przygotował do sakra-

mentów świętych. Była i spowiedź 

i Komunia Święta i sakrament bierz-

mowania. Odchodził pojednany 

z Bogiem i Kościołem. Takich przy-

padków było sporo. Pani Hania nau-

czyła mnie patrzeć na chorego przez 

pryzmat człowieczeństwa i pomóc mu 

znaleźć właściwy stosunek do Pana 

Boga — na tyle, na ile my możemy. 

Ile się nieraz człowiek namodlił za 

tych chorych, bo człowiek miał świa-

domość, że gadaniem niewiele zdzia-

ła. Tylko cierpliwością i modlitwą. 

Ona też nigdy nie nawracała na siłę. 

Trzeba to zostawić Panu Bogu.”  

„Tylko cierpliwością i modli-

twą”. Pierwszą podstawową cechą 

miłości jest cierpliwość. My we 

współczesnym świecie jesteśmy na-

stawieni na owoce od razu, tu i teraz. 

Jak coś szybko nie przynosi zysku, to 

rezygnuję z tego. Nasze zabieganie 

wzmaga tę postawę. Mieć owoc od 

razu, nie czekać. Natomiast prawdzi-

wa miłość jest inna. Ona wiąże się 

z wielką cnotą, jaką jest cierpliwość. 

Najpierw jest bardzo ważna cierpli-

wość wobec samego siebie. To prze-

jawia się w systematycznej pracy nad 

sobą. Nie zniechęcam się, kiedy nie 

widzę szybkiego postępu w swoim 

życiu, kiedy znowu zjawi się jakaś 

słabość, mój grzech, cierpliwie idę 

i proszę Pana Boga w sakramencie 

pokuty o przebaczenie. Cierpliwość 

wobec samego siebie to pierwszy 

stopień. 

Drugim stopniem jest cierpliwość 

wobec Boga. To nic innego jak wy-

trwałość na modlitwie. Nieraz prosimy 

o różne dary na modlitwie, a Bóg nam 

ich nie udziela. Wtedy wzywa nas do 

postawy cierpliwości wobec samego 

siebie. Bądźcie wytrwali w modlitwie, 

czyli bądźcie cierpliwi.  

I trzeci stopień to cierpliwość 

wobec człowieka. Nie łączy się ona 

z bezczynnością, przeciwnie, czynię 

co mogę, a owoce zawierzam Panu 
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Bogu. Nie uzależniam swojego dzia-

łania od zobaczenia szybkich owoców. 

To bardzo ważna cecha miłości. Cier-

pliwość. Papież Franciszek w czasie 

Jubileuszu Młodych mówił, że Bóg 

jest bardziej cierpliwy wobec nas niż 

my wobec samych siebie. Ileż w tym 

stwierdzeniu jest prawdy. Cierpliwość 

jest niezwykle ważna, bo ona rodzi 

pokój serca.  

* * * 
SURSUM CORDA 

Po pierwszej, wrześniowej wyprawie 

na Babią Górę (1725 m n.p.m.), planu-

jemy kolejną, tym razem na Turbacz, 

najwyższy szczyt Gorców (1310 m 

n.p.m.) w sobotę 15 października, 

jeśli tylko pogoda na to pozwoli. Za-

praszamy wszystkich, którzy chcą 

zbliżyć się do Boga poprzez odkrywa-

nie piękna świata stworzonego. 

Jak mawiał św. Jan Paweł II: świat 

stworzony jest pierwszą księgą obja-

wienia, którą Bóg powierzył umysłowi 

i sercu człowieka. W rzeczy samej 

cała przyroda głosi chwałę Boga. Jeśli 

chcesz to usłyszeć, poczuć, zobaczyć, 

czuj się zaproszony. Zgłoszenia 

przyjmujemy w kancelarii parafialnej 

do poniedziałku 10 października 

włącznie. 

* * * 

KLUB SENIORA 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 

Antoni Sołtysik serdecznie zaprasza 

na pierwsze powakacyjne spotkanie. 

Odbędzie się ono w czwartek 

13 października o godzinie 16.00 
w sali kolumnowej na wikarówce. 

Jego gościem będzie ks. dr Bolesław 

Karcz, który wygłosi referat na temat: 

„Bł. ks. Władysław Bukowiński – 

ofiarny duszpasterz zesłańców w Ka-

zachstanie”. 

* * * 
PRZYGOTOWANIE 

 DO BIERZMOWANIA 

 spotkania 

Kandydaci 

do bierzmowania 
(kl. I , II  gim.) 

każdy I piątek m-ca 

Msza św.  o godz. 18 
i po niej spotkanie 

Kandydaci 

do bierzmowania 

(kl. III  gim.) 

każda niedziela 

Msza św. o godz. 9.30 

i po niej spotkanie 
 

Bliższych informacji udziela ks. Ma-

teusz Szymczyk (mefiu19@gazeta.pl). 

* * * 

WYPOMINKI 
W październiku wybiegamy już 

myślą do listopadowych świąt. Pamię-
tajmy, że nasza więź z braćmi którzy 
zasnęli w Panu, wcale nie ustaje, ale 
jeszcze się umacnia dzięki wzajem-
nemu wstawiennictwu. Tradycyjne 
ofiary na wypominki można składać 
przez cały październik w kancelarii 
parafialnej lub w zakrystii.
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