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N i e c h  z s t ą p i  D u c h  T w ó j   
i  o d n o w i  z i e m i ę  ( P s  1 0 4 )   

 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie za-
chowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był 
na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowy-
wał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje 
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą sły-
szycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 
wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem" (J 14, 15-16. 23b-26)   

 

Wraz z uczniami usiądźmy u stóp Jezusa i wsłuchaj-
my się w Jego słowa, które są pełne miłości i czułości do 
każdej i każdego z nas.  

Zastanówmy się, jakie uczucia targają nasze serca, 
gdy słyszymy zapewnienia o wielkiej miłości Ojca  i Syna, 
że chce nam obdarzyć największym skarbem – Duchem 
Świętym, gdyż bardzo pragną zamieszkać w nas. Lecz 
ich miłość jest delikatna i nigdy nikogo do niej nie przy-
muszają. Czekają, aż sami Ich umiłujemy, że zapragnie-
my, aby na zawsze zamieszkali w naszych sercach. NA-
SZĄ MIŁOŚĆ ROZPOZNAJĄ PO UCZYNKACH.  

Nie można miłować Boga a ludzi mieć w nienawiści. 
Jak się kocha, to przede wszystkim wypełnianie nauki 
Jezusa, którego posłał Ojciec. Duch Święty, który 
wszystko ożywia będzie nam przypominał o nauce, którą 
pozostawił nam Jezus. 

Zwróćmy jednak uwagę, że wypełnianie nauki Ojca 
przez Syna nie może być dyktowane jedynie poczuciem 
obowiązku. Ma być wyrazem miłości i pragnienia przeby-
wania z Nim.  

Przypatrzmy się naszej modlitwie, 
uczestnictwem w Eucharystii i innych 
sakramentach: ile jest w nich potrzeby 
wypełnienia obowiązku, a ile miłosne-

go pragnienia przebywania z Bogiem.  
Przebywanie z Bogiem nie jest możliwe bez 

łaski. Troskliwy Ojciec posyła nam Pocieszycie-
la. Duch Święty jest źródłem wszelkich dobrych 

pragnień i silnej woli w wypełnianiu nauki Bożej. On nas 
uwalnia od lęku i trwogi i wypełnia pokojem. 

Niech Duch Święty zstąpi i odnowi oblicze ziemi, 
nasze serca, nasze myśli, pragnienia, miłość. Niech broni 
nas od wszelkiego złego.  

Wasz brat Franciszek 
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M o d l i t w a   
o  s i e d e m  d a r ó w  D u c h a  Ś w i ę t e g o  

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, 
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr 
tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne. 

Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile 
tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umie-
jętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościa-
mi tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował 
wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bo-
żą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyja-
ciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawio-
ny; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, 
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; 
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie 
dla miłości Twojej.  

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar 
pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym 
zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.  

Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością  
i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią 
świątobliwą. Amen.  
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Uzdrowienie z syndromu postaborcyjnego  
 

Pełne przebaczenie i uzdrowienie kobiety po dokonanej 
aborcji może dokonać się tylko poprzez całkowite przylgnię-
cie do Chrystusa i pojednanie z abortowanym dzieckiem, 
które żyje w Bogu. 

Stanięcie w prawdzie, żal za grzechy i wyznanie win 
w sakramencie spowiedzi oraz przyjęcie Komunii św. otwiera 
zranione serce i duszę kobiety na działanie uzdrawiającej 
mocy miłosierdzia Bożego. 

Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci 

wybawić i wskrzesić do życia wiecznego (Sobór Watykański 

II, Dei verbum, 4). 

Przyjęcie daru nieskończonego Bożego miłosierdzia 
w wytrwałej codziennej modlitwie, w sakramentach pokuty  
i Eucharystii to najskuteczniejsza terapia, poprzez którą Pan 
Jezus uzdrawia kobietę i wszystkie osoby, które miały zwią-
zek z aborcją: ojca dziecka, jego dziadków, rodzeństwo itp. 
oraz personel medyczny. 

W jaki sposób można tę terapię rozpocząć? Najpierw 
pójdź do Jezusa i w sakramencie pokuty wyznaj Mu wszyst-
kie swoje grzechy. Po przyjęciu Jezusa w Komunii 
św. podziękuj Mu za cud przebaczenia wszystkich grzechów. 
Uświadom sobie, że Jezus z wielką miłością obejmuje twoje 
nienarodzone dziecko, które było poddane aborcji. Następ-
nie poproś Jezusa, aby przytulił również Ciebie i powiedział, 
jakiej płci jest Twoje dziecko. Teraz nadaj mu imię. Będąc 
zjednoczoną z Jezusem, poproś swoje dziecko o przebacze-
nie i wyznaj mu swoją miłość. Tę samą prośbę skieruj do 
Pana Jezusa. Z całego serca podziękuj Mu za przebaczenie 
grzechu aborcji i wybacz sobie. Następnie powiedz swojemu 
dziecku, że je bardzo kochasz, i okaż mu swoją miłość. Zo-
bacz, jak Pan Jezus zabiera z Twojego serca wszystkie ne-
gatywne uczucia związane z dokonaną przez Ciebie aborcją. 

Poproś Matkę Bożą, aby przyszła i ofiarowała swoją 
matczyną miłość Twojemu dziecku. Zwróć się do Niej modli-
twą św. Bernarda: 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie sły-

szano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej 

pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością 

ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, 

do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący 

staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale 

usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

Miłość Jezusa jest jedynym skutecznym lekarstwem na 
wszystkie przejawy syndromu postaborcyjnego. Jest to ze-
spół symptomów cielesnych, psychosomatycznych i psy-
chicznych pojawiających się od razu po aborcji lub jakiś czas 
później (nawet po wielu latach od jej dokonania). Doświad-
cza go większość kobiet po aborcji. U niektórych trauma 
bywa przytłumiona lub wyparta ze świadomości, powodując 
utajenie syndromu, który może się jednak w każdej chwili 
ujawnić.  

Pan Jezus będzie leczył wszystkie rany Twojego serca, 
ale musisz codziennie poddawać się Jego terapii. Pozwalaj 
Jezusowi, aby Cię kochał i swoją miłością przemieniał. Dla-
tego codziennie odmawiaj różaniec, Koronkę do miłosierdzia 

Bożego, czytaj fragment Pisma św. i, jeżeli to jest możliwe, 
przyjmuj Jezusa w Komunii św. oraz adoruj Go obecnego  
w Najświętszym Sakramencie. 

 

Ps. Artykuł pochodzi z portalu: milujciesie.org.pl 
Michał Łuniew 

Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina… 
 

 

 

„Miłosierdzie większe niż grzech aborcji” 
 

Gdy kobieta znajdzie się w stanie błogosławionym – 
staje się matką, a mężczyzna staje się ojcem żyjącego 
dziecka, które już od momentu poczęcia ma nieśmiertelną 
duszę. 

Boże przykazanie „Nie będziesz zabijał” (Wj 20,13) od-
nosi się do życia każdego człowieka, które rozpoczyna się w 
momencie poczęcia. Przerwanie ciąży jest pozbawieniem 
ziemskiego życia dziecka znajdującego się w łonie matki. 
Jego nieśmiertelna dusza żyje jednak w Bogu. Pan Jezus 
powiedział: 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i cia-
ło może zatracić w piekle (Mt 10,28). 

Odpowiedzialni za zabicie nienarodzonego dziecka 
zadają wielkie cierpienie Bogu, dziecku i sobie, gdyż wcho-
dzą w przestrzeń zła, grzechu oraz zniewolenia przez duchy 
nieczyste. 

Złamanie Bożego przykazania „nie zabijaj” niszczy 
człowieka – jego sumienie, a także jego psychikę i ciało. 
Grzech aborcji wywołuje lawinę następstw dotykających 
wszystkie osoby, które miały z nim związek, w szczególności 
matkę dziecka, któremu odebrano biologiczne życie. 

Jak można się uwolnić od tej przerażającej niewoli zła? 
Trzeba przyjść do Jezusa, który w sakramencie pokuty do-
konuje cudu przebaczenia wszystkich grzechów. 

Umierając na krzyżu, Pan Jezus wziął na siebie 
wszystkie nasze grzechy, doświadczył ich konsekwencji i w 
momencie zmartwychwstania dokonał ostatecznego zwycię-
stwa, przebaczenia wszystkich grzechów. Miłosierdzie Boże 
jest nieskończone. Pan Jezus mówił do św. Faustyny: 

Im większa nędza, tym większe ma prawo do miło-
sierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze do ufności 
w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je 
wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został 
otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz 
– nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1190). 

 

Święty Jan Paweł II do kobiet, które dokonały aborcji 
 

Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, 

które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak 

wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wąt-

pi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, może 

nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych sercach jesz-

cze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było 

i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu 

i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to do-

świadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufno-

ścią otwórzcie się – jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście – na 

pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by 

ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w sakramencie 

pojednania. Temu samemu Ojcu i Jego miłosierdziu może-

cie też z nadzieją zawierzyć wasze dziecko. Wsparte radą  

i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, będziecie 

mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbar-

dziej wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich 

do życia. Poprzez wasze oddanie sprawie życia, uwieńczo-

ne być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświad-

czone przyjęciem i troską o tych, którzy najbardziej potrze-

bują waszej bliskości, ukształtujecie nowy sposób patrzenia 

na życie człowieka (Evangelium vitae, 99). 
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Warto wiedzieć 
 

R e l a c j a   
z  p i e l g r z y m o w a n i a  n a  K a p l i c ó w k ę  

 

„Skoczowska Kaplicówka przypomina, że jedną z dróg 
prowadzących do radości nieba wyznaczają męczennicy” – 
podkreślił bp Piotr Greger, który 2 czerwca 2019 r. przewodni-
czył na słynnym beskidzkim wzgórzu uroczystościom ku czci 
św. Jana Sarkandra – patrona diecezji bielsko-żywieckiej. Prze-
żywający 30. rocznicę święceń prezbiteratu biskup pomocniczy 
przywołał słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane na Ka-
plicówce 22 maja 1995 r., o tym, że świadectwo męczenników 
jest wyzwaniem – „prowokuje, zmusza do zastanowienia”. 
Udział w modlitwie wzięły m.in. wspólnoty oraz ruchy ewangeli-
zacyjne i charyzmatyczne, które posługują w diecezji bielsko-
żywieckiej. 

Na początku uroczystości procesja pielgrzymów pod prze-
wodnictwem bp. Piotra Gregera wyruszyła ze skoczowskiego 
kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła z relikwiami św. Jana 
Sarkandra i św. Jana Pawła II na pobliskie wzgórze Kapliców-
ka, gdzie pod papieskim krzyżem, obok kaplicy pw. św. Jana 
Sarkandra, sprawowana była Msza św. 

Witając pielgrzymów, bp Roman Pindel zauważył, że  
w tym samym czasie, co uroczystości w Skoczowie, papież 
Franciszek w Blaj w Rumunii ogłosił błogosławionymi siedmiu 
biskupów greckokatolickich tego kraju – męczenników reżimu 
komunistycznego. 

„Rozumiemy radość tego Kościoła i wagę świadectwa ich 
męczeństwa, kiedy jesteśmy tu, na ziemi cieszyńskiej, która 
wydała dwóch znamienitych męczenników, także wiernych Ko-
ściołowi katolickiemu – świętych: Jana Sarkandra  
i Melchiora Grodzieckiego” – podkreślił i zauważył, że wyrazem 
zrozumienia wartości wiary i męczeństwa jest pielgrzymowanie 
na miejsce, do którego prawie ćwierć wieku temu przybył Jan 
Paweł II, by dziękować za kanonizację pochodzącego ze Sko-
czowa duchownego z XVII wieku. 

W homilii bp Greger – główny celebrans – zaznaczył, że w 
tajemnicy wniebowstąpienia „Pan Jezus przekroczył granicę tej 
ziemi, ale jej nie porzucił”. „Jest nam bliski i taki chce być,  
a wydaje się czasem jakby daleki i nieobecny. To jest zasadni-
cza przyczyna, dla której tak często nie traktujemy Go poważ-
nie, nie liczymy się z Jego zdaniem w naszych życiowych pla-
nach, nie konsultujemy z Nim rzeczy ważnych i istotnych,  
a zdajemy się tylko na własne siły. To powód, dla którego czu-
jemy się czasem zrezygnowani, zawiedzeni, pogubieni na ży-
ciowych drogach” – kontynuował hierarcha i zaakcentował fakt, 
że „wniebowstąpienie nie skończyło się w obłoku, który ogarnął 
zmartwychwstałego Pana”. 

„Chrystus, który odszedł do chwały Ojca, przychodzi do 
nas w prozie egzystencji. Jest z nami we wszystkie dni, także te 
najbardziej powszechne i monotonne. Jednak nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości, że przyjdzie do nas, ale nie z jakiejś 
ukrytej kryjówki. Przyjdzie z tajemniczej rzeczywistości, jaką 
jest nasze ludzkie serce” – stwierdził kaznodzieja, wskazując, 
że Jezus obecny jest także na skoczowskim wzgórzu. 

Wyjaśnił, że miejsce to od samego początku wpisuje się  
w misterium męczeństwa, a pierwsza kaplica stojąca w tym 
miejscu – przed rokiem 1825 – była dedykowana Chrystusowi 
Boleściwemu. „Dziś skoczowska Kaplicówka – z kaplicą, krzy-
żem i pamiątkowym obeliskiem – przypomina, że jedną z dróg 
prowadzących do radości nieba wyznaczają męczennicy. To 
jest szczególne grono tych, których Chrystus umacniał i dopo-
magał z nieba, wzmacniając ich w walce i podnosząc na duchu” 
– dodał, przywołując słowa Jan Pawła II z 22 maja 1995 r. , gdy 
przewodniczył tu Eucharystii i wzywał do kształtowania ludzkich 
sumień. 

Jak zauważył, fakt wniebowstąpienia niczego nie kończy. 
„Teraz wszystko się rozpoczyna, zarówno w życiu Jezusa jak  
i Jego Kościoła. Zostało dokonane dzieło zbawienia; dokonane, 
ale nie zakończone” – podkreślił duchowny. Zarazem zazna-
czył, że tajemnica wniebowstąpienia jest dniem triumfu Jezusa  
i czasem naszego zwycięstwa. „Chrystus powrócił do Ojca, ale 
nie odszedł sam, tylko jako pierwszy spośród wszystkich. Na 
tym polega dopełnianie się dzieła zbawienia, jest to bowiem 

wstępowanie do nieba – za Jezusem – nas wszystkich, a wraz 
z nami całego wszechświata” – dodał. 

Modlitwa na Kaplicówce była także dziękczynieniem za 30 
lat kapłaństwa bp. Gregera. Duchowny usłyszał słowa życzeń 
od przedstawiciela duchowieństwa – kustosza sanktuarium  
w Wilamowicach ks. prałata Stanisława Morawy oraz reprezen-
tanta samorządowców – burmistrza Skoczowa Mirosława Sitki. 
Wśród biskupów celebrujących liturgię był także senior Tade-
usz Rakoczy. Modlił się także  m.in. wikariusz generalny diece-
zji ks. Marek Studenski, a także skoczowski proboszcz ks. Wi-
told Grzomba. Nie zabrakło wyświęconych niedawno neopre-
zbiterów i diakonów. Przez cały czas kapłani zapraszali wier-
nych do skorzystania z sakramentu spowiedzi. 

Słowa Pisma Świętego oraz modlitwę wiernych odczytali 
przedstawiciele wspólnot ewangelizacyjnych i charyzmatycz-
nych oraz Drogi Neokatechumenalnej. W uroczystościach wzię-
li udział wierni w strojach mieszczan żywieckich, górali śląskich 
i żywieckich, górnicy, strażacy, poczty sztandarowe organizacji 
religijnych i społecznych. Wśród uczestników diecezjalnej piel-
grzymki do miejsca urodzenia św. Jana Sarkandra znaleźli się 
m.in. parlamentarzyści i przedstawiciele rządu. 

Świętowanie zakończył koncert SECiM ze Szkoły Ewan-
gelizacji Cyryl i Metody. Była okazja do degustacji potraw. Wie-
lu pielgrzymów kontynuowało niedzielne świetowanie, korzysta-
jąc ze słonecznej pogody. 

Stok Górki Wilamowickiej, zwany potocznie Kaplicówką, 
to miejsce, na którym w maju 1995 r. Jan Paweł II odprawił 
Mszę św. dziękczynną za dar kanonizacji Jana Sarkandra. Stoi 
tu papieski krzyż – pamiątka nabożeństwa odprawionego przez 
papieża-Polaka na katowickim Muchowcu w 1983 roku. 

Na Kaplicówce znajduje się też kamienny głaz z herbem 
papieskim i tablicą pamiątkową. Stoi w miejscu, gdzie ustawio-
no niegdyś ołtarz polowy, przy którym Jan Paweł II odprawił 
liturgię 22 maja 1995 roku. 

Jan Sarkander urodził się 20 grudnia 1576 roku w Sko-
czowie. Potem z rodziną przeniósł się na Morawy. Był doktorem 
filozofii i teologii. Został oskarżony o współpracę z Polakami i o 
ściągnięcie na Morawy najazdu Kozaków. Przez tortury usiło-
wano wymóc na nim przyznanie się do winy. Oprawcy domagali 
się także – bezskutecznie – wyjawienia tajemnicy spowiedzi. 

Kapłan zmarł 17 marca 1620 r. Jego doczesne szczątki 
pochowano potajemnie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Ołomuńcu. Papież Pius IX beatyfikował Jana 
Sarkandra 6 maja 1860 r., a Jan Paweł II kanonizował go 21 
maja 1995 r. w Ołomuńcu. Uroczystości ku czci świętego odby-
wają się w Skoczowie tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerw-
ca. 

22 maja 1995 roku, tuż po kanonizacji św. Jana Sarkan-
dra w Ołomuńcu, na Kaplicówce modlił się Jan Paweł II wraz  
z rzeszą kilkuset tysięcy pielgrzymów. 

Robert Karp, za diecezja.bielsko.pl  

DYŻURY SPOWIEDNIKÓW W TYM TYGODNIU 

Dzień tygodnia 9. 00 - 10. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

————— 

ks. G. Kotarba 

ks. B. Golarz 

ks. T. Pietrzyk 

ks. K. Nowicki 

Dzień tygodnia 15. 00 - 16. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

————— 

Pasjoniści 

Dominikanie 

Dominikanie 

ks. R. Greiff 



4 9 czerwca 2019 r. PO GÓRACH, DOLINACH... 

„Po górach, dolinach...” 
Barbara Langhammer (red. naczelny), Roman Langhammer (skład komputerowy), Franciszek Jaworski,  Michał Łuniew, 

ks. prob. Wiesław Bajger (ogłoszenia i intencje) 
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Kącik poezji 
 

 

W i e r s z  d o  D u c h a  Ś w i ę t e g o  

Duchu Święty, który wszystko łączysz  
i chcesz, żeby była zgoda.  

Prosimy Ciebie,  
żeby nie było ludzi zagniewanych,  

żyjących jak pies z kotem,  
dokuczających sobie tam i z powrotem,  
takich, którzy nawet w czasie arytmetyki  

pokazują sobie języki.  
 

Duchu Święty, ni z tego ni z owego,  
tchnij na nas, chuchnij na całego.  

Amen.  
Ks. Jan Twardowski 

Z  ż y c i a  p a r a f i i  

   W sobotę, tydzień temu, grupa osób należących do 
„Żywego Różańca” pielgrzymowała do Częstochowy. 

 Rano księża odwiedzali starszych i chorych Parafian z 
posługą duszpasterską. 

 W tym też dniu rozpoczęły się nabożeństwa do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 

 W niedzielę intencją Mszy św. w samo południe by-
ła  modlitwa za ks. Krzysztofa, opiekuna służby liturgicznej, który 
w poniedziałek obchodził swoje 27 urodziny. Życzenia składali 
parafianie, ministranci oraz członkowie Domowego Kościoła, a 
po zakończeniu Mszy również wiele innych osób.  

 W poniedziałek trwało „Różańcowe Jerycho”. 

 W minionym tygodniu przeżywaliśmy I czwartek i piątek 
miesiąca. 

 W piątek, podczas wieczornej Eucharystii bp ordynariusz 
Roman Pindel udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas 8 
podstawówki i klas 3 gimnazjum z naszej Parafii, z Zawodzia  
i z Polany. 

 

JUBILACI TYGODNIA 
 

Wanda Pałaszyńska 

Jerzy Bukowczan 

Paweł Goraus 

Dariusz Bukowczan 

Janina Kwiczala 

Genowefa Jakóbiec 

Antoni Kaleta 
 

Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności, zdrowia, 
wielu łask  Bożych za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi Panny oraz radości i spokoju. 

 

 

Można długo iść drogą życia nie starzejąc się, 

albowiem wiek dojrzały polega na ciągłym oglądaniu się za 

siebie, by dostrzec, gdzie się błądziło. (Joseph Joubert ). 

W sobotę, 01 czerwca, miała miejsce VII Ogólnopolska 
Pielgrzymka Róż Różańcowych na Jasną Górę. 

„W mocy Ducha św. z Pauliną Jaricot” - to hasło tego-
rocznej pielgrzymki. 

Wcześnie rano Ksiądz Proboszcz pobłogosławił 25. piel-
grzymów, a następnie wygodnym i eleganckim autokarem ru-
szyliśmy w drogę. W czasie jazdy niezastąpiona p. Zosia Gęgo-
tek prowadziła modlitwy, śpiew i rozważania - ogarniając 
wszystkie nasze, naszej Parafii i Ojczyzny intencje. Podróż 
przebiegła bardzo szybko i powitaliśmy naszą ukochaną Matkę - 
Maryję Częstochowską. Następnie w wielkim skupieniu modli-
tewnym odprawiliśmy Drogę Krzyżową. 

Na błoniach gromadziło się  coraz więcej  ludzi, my także 
szukaliśmy miejsca, aby uczestniczyć w uroczystościach i Eu-
charystii. Widzieliśmy pielgrzymów z całej Polski, z różnych za-
kątków naszego kraju. 

Zgromadzeni w liczbie 10 tys. zostali powitani przez nowe-
go Krajowego Moderatora Żywego Różańca ks. Jacka Gancar-
ka, który przypomniał wielkie wyzwanie Pauliny Jaricot - aby 
uczynić Różaniec modlitwą powszechną. 

Obecnie członkowie Żywego Różańca przeżywają drugi 
rok nowenny przed jubileuszem 200.lecia założenia Róż Różań-
cowych przez sługę Bożą Paulinę Jaricot, modlą się także o jej 
beatyfikację. 

Została odmówiona tajemnica chwalebna - Wniebowstą-
pienie Pana Jezusa w nawiązaniu do wigilii tego święta. Medyta-
cję różańcową prowadził ks. Stanisław Szczepaniec. 

Zgromadzeni wysłuchali kilku świadectw osób, które mówi-
ły jak niesamowite cuda czyni modlitwa różańcowa w ich życiu. 
Na pewno wszystkich poruszyło świadectwo mężczyzny, który 
mówił o swojej męskiej róży, kiedy wszyscy doświadczają obfi-
tych łask, radości i wsparcia wspólnoty w  różnych sytuacjach. 
Wyraził ogromną radość na myśl o swoim dochodzeniu do Pana 
Boga, bo nie będzie sam, gdyż będą  przy nim jego bracia - 20. 
mężczyzn ze wspólnoty. 

O godz. 1200  rozpoczęła się Eucharystia, której przewod-
niczył ks. bp Antoni Długosz (znany dobrze m.in. dzieciom, tań-
czący i śpiewający, z telewizyjnego „Ziarna”). Wygłosił wspania-
łą homilię. Najpierw mówił o sercu Matki, nawiązując do niedaw-
nego Dnia Matki, i o sercu Maryi, naszej Królowej. Przypomniał 
kilka znanych utworów i piosenek o Matce - zanucił piosenkę W. 
Młynarskiego „Nie ma jak u mamy”, co spotkało się z wielkim 
aplauzem pielgrzymów. 

Ks. Biskup mówił o znaczeniu modlitwy różańcowej, która 
winna być modlitwą naszego życia, a poszczególne 

tajemnice mają nam pomagać w zbawieniu świata, poprzez 
zjednoczenie naszego narodu i Europy. Różaniec jest modlitwą 
jednoczącą, jest bronią, która nie zabija lecz zbawia. 

Europo! Nie możesz żyć bez Chrystusa! - to słowa Bisku-
pa. Przypomniał, żeby ci, którzy są członkami Unii Europejskiej 
zrozumieli, że fundament pod nią dawali katolicy, a niektórzy  
z nich są dzisiaj kandydatami na ołtarze, a flaga Unii to 12 
Gwiazd Matki Bożej (Ap 12,1). 

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpo-
wiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają 
modlitewną opieką tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Mając 
w ręku tę wspaniałą oręż - kogo mamy się lękać? (Szacuje się, 
że  w Polsce jest ok. 2 milionów członków Żywego Różańca). 

Po uroczystym zakończeniu Eucharystii pielgrzymi  opuści-
li błonia częstochowskie. My także udaliśmy się w drogę do 
domu. Dziękowaliśmy Bogu, Maryi naszej Matce - za ten piękny 
czas, za tę wspaniałą pogodę i radość z tego wyjątkowego spo-
tkania i z więzi wspólnotowej.  Ada Pietrzak  


