
Nr 24(912)   *Tygodnik Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego na Os. Oficerskim w Krakowie*  12 czerwca 2016

Boskie Serce Jezusa, Pana mego!
Umi³owa³e� mnie od pocz¹tku. Nie by³o mnie,
a Ty stworzy³e� mnie z mi³o�ci. I zanim siê sta³em,
kona³e� za mnie w Ogrojcu i umar³e� na krzy¿u.
By³e� zawsze przy mnie, aby mnie wspieraæ,
prostowa³e� drogê moj¹
i chroni³e� od wszelkiej z³ej przygody.
Wo³a³e� na mnie, aby mnie do siebie poci¹gn¹æ
puka³e� do moich drzwi, abym Ci otworzy³.
Spojrzyj, Jezu najlepszy, na mnie tymi Boskimi oczami,
które �w. Piotra w jednej chwili do p³aczu zmusi³y.
Tak jak jego, tak racz i mnie zapytaæ; Czy mnie mi³ujesz?
Czy Ciê mi³ujê, mój Jezu i czy mi³ujê Ciê wiêcej ni¿ inni?
Daj mi do ust te s³owa, i uczyñ je prawdziwymi,
abym Ci z uczniem Twym móg³ odpowiedzieæ;
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e Ciê mi³ujê!.
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Nowy polski
�wiêty

Z udzia³em tysiêcy wiernych z ca³ego �wiata
podczas Mszy �w. na Placu �w. Piotra w niedzielê 5
czerwca Franciszek og³osi³ �wiêtymi b³. Stanis³awa
Papczyñskiego i b³. Mariê El¿bietê Hesselblad.

"Na chwa³ê �wiêtej i Nierozdzielnej Trójcy, dla
wywy¿szenia katolickiej wiary i wzrostu chrze�cijañ-
skiego ¿ycia, na mocy w³adzy naszego Pana Jezusa
Chrystusa i �wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, a tak-
¿e Naszej, po uprzednim dojrza³ym namy�le, po licz-
nych modlitwach i za rad¹ wielu naszych Braci w
biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, ¿e b³ogos³a-
wieni Stanis³aw Papczyñski i Maria El¿bieta Hessel-
blad �wiêtymi i wpisujemy ich do katalogu �wiêtych,
polecaj¹c, aby odbierali oni cze�æ jako �wiêci w ca-
³ym Ko�ciele" - powiedzia³ papie¿ wyg³aszaj¹c for-
mu³ê kanonizacyjn¹.

Urodzi³ siê 18 maja 1631 r. w Po-
degrodziu k. Starego S¹cza w ch³opskiej
rodzinie, otrzymuj¹c na chrzcie imiê Jan.
Jak ka¿de wiejskie dziecko podgórskich
terenów, zacz¹³ swoje dorastanie w jak
najbardziej zwyk³y sposób - pas¹c owce
na ³¹kach. Opanowuj¹c ¿ywy tempera-
ment i pokonuj¹c trudno�ci zwi¹zane z
pochodzeniem spo³ecznym zdobywa³
tajniki wiedzy kolejno w: Podegrodziu,
kolegium jezuitów w Jaros³awiu, kole-
gium pijarskim w Podoliñcu i kolegiach
jezuickich we Lwowie i w Rawie Mazo-
wieckiej. Maj¹c niez³e wykszta³cenie
posiada³ otwart¹ drogê do kariery spo-
³ecznej. Podj¹³ jednak decyzjê s³u¿enia
Bogu w zakonie pijarów. 2 lipca 1654 r.
rozpocz¹³ nowicjat, przyjmuj¹c imiê Sta-
nis³aw od Jezusa i Maryi. Pijarzy byli
wówczas m³odym, �wie¿o przyby³ym
do Polski zakonem. O wst¹pieniu do
nich zadecydowa³ maryjny charakter
zakonu.

W 1656 r. o. Papczyñski z³o¿y³
�luby zakonne, a w piêæ lat pó�niej
przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. Odda³ siê
z zapa³em pracy duszpasterskiej i wy-
chowawczo-naukowej. Sta³ siê te¿ ce-
nionym kaznodziej¹ oraz spowiednikiem.

Ja, Stanis³aw od Jezusa Maryi Papczyñski (...) ofiarowujê
i po�wiêcam Bogu (...) oraz Bogarodzicy zawsze Dziewi-
cy bez zmazy poczêtej serce moje, duszê moj¹ (...) cia³o
moje, sobie samemu nic nie zostawiaj¹c, tak abym odt¹d
by³ w zupe³no�ci tego¿ Wszechmog¹cego oraz Naj�wiêt-
szej Maryi Panny s³ug¹ - niewolnikiem.

�W. STANIS£AW
PAPCZYÑSKI

Z jego m¹dro�ci korzysta³a elita umy-
s³owa Warszawy. By³ m.in. spowiedni-
kiem nuncjusza Antoniego Pignatellego,
pó�niejszego papie¿a Innocentego XII.

Pomimo du¿ych sukcesów jego
¿ycie w zakonie sta³o siê napiête przez
fakt, ¿e nie zgadza³ siê z tendencj¹ ³ago-
dzenia regu³y przez czê�æ zakonników.
Wzrasta³a w nim te¿ my�l za³o¿enia
nowego zakonu, który by odpowiada³
potrzebom polskiego spo³eczeñstwa. Na
w³asn¹ pro�bê zosta³ wiêc zwolniony w
1670 r. ze �lubów i nied³ugo potem przy-
st¹pi³ do nowego dzie³a. W roku 1671
przywdzia³ bia³y habit na cze�æ Niepo-
kalanego Poczêcia Maryi i opracowa³
"Regu³ê ¿ycia" dla przysz³ego zakonu.
W tym czasie napisa³ te¿ dzie³o asce-
tyczne "Templum Dei Mysticum" dla lu-
dzi �wieckich. By³ to wynik jego prze-
konania, ¿e nie tylko kap³ani i osoby
zakonne s¹ wezwani do �wiêto�ci. Dzie-
³o to sta³o siê jednym z najwybitniej-
szych w literaturze ascetycznej XVII w.
Nie by³o zreszt¹ jedynym jego autorstwa.

Pierwszy dom swojego instytutu
zorganizowa³ w 1673 r. w Puszczy Ko-
rabiewskiej k. Skierniewic. Przyby³y na
wizytacjê bp Jacek �wiêcicki zaaprobo-
wa³ wspólnotê ¿yj¹c¹ pod przewodnic-

twem o. Papczyñskiego. Datê tego wy-
darzenia (24 X 1673) uwa¿a siê za po-
cz¹tek zakonu marianów. Z kolei bp
poznañski Stefan Wierzbowski, udzie-
laj¹c poparcia o. Stanis³awowi, zaprosi³
go do Góry pod Warszaw¹, gdzie orga-
nizowa³ w³a�nie �wiête miasto Mazow-
sza, tzw. Now¹ Jerozolimê. Tutaj ma-
rianie rozwinêli dzia³alno�æ apostolsk¹
w�ród przybywaj¹cych pielgrzymów, jak
i w okolicznych parafiach. Sam o. Pap-
czyñski przemierza³ okoliczne parafie
g³osz¹c kazania, katechizuj¹c i s³ucha-
j¹c spowiedzi.

Ta praca apostolska (jak j¹ nazwa³
za³o¿yciel marianów � pomoc probosz-
czom), sta³a siê jednym z trzech celów
nowego zakonu. Dwa pierwsze to: sze-
rzenie czci Matki Bo¿ej Niepokalanej i
modlitwa za dusze czy�æcowe. Z t¹
drug¹ wi¹za³a siê pewna ³aska � o. Sta-
nis³aw miewa³, bowiem wizje czy�æca,
w których zmarli prosili go o modlitwê.
Sam uczestniczy³ te¿ jako kapelan w
wyprawie przeciw Turkom na Ukrainie i
widzia³, jak ¿o³nierze gin¹ bez przygo-
towania. Sprawa modlitwy za zmar³ych
le¿a³a mu mocno na sercu.
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S³awa jego �wiêto�ci rozchodzi³a siê

szybko w okolicy, tak ¿e wielkim szacun-
kiem darzy³ go nawet sam król Jan III Sobie-
ski, który przyj¹³ marianów pod swoj¹ pro-
tekcjê.

Wiele kontrowersji wywo³a³ natomiast
pierwszy z celów zakonu. Prawda o Niepo-
kalanym Poczêciu Maryi nie by³a wówczas
jeszcze ujêta w dogmat, a teologowie dzieli-
li siê na jej zwolenników i przeciwników. Za-
kon Marianów by³ pierwszym w Ko�ciele,
który nosi³ takie wezwanie, jest zatem zro-
zumia³e, ¿e nie przez wszystkich by³ mile
widziany. W takim niezbyt sprzyjaj¹cym kli-
macie trzeba by³o jednak staraæ siê o za-
twierdzenie papieskie � marianie mieli bo-
wiem dot¹d jedynie aprobatê diecezjaln¹.

O. Stanis³aw wys³a³ w tym celu do Rzy-
mu m³odego o. Joachima od �w. Anny Ko-
z³owskiego. Uda³o siê mu uzyskaæ aprobatê
papiesk¹, jednak nie na regu³ê o. Papczyñ-
skiego, a na ,,Regu³ê 10 cnót Naj�wiêtszej
Maryi Panny''. Wkrótce marianie, ju¿ jako
zakon na prawie papieskim (od 1699), na
czele z Za³o¿ycielem, z³o¿yli uroczyste �luby
na now¹ regu³ê.

Od 1695 r. o. Papczyñskiego stopnio-
wo opuszcza³y si³y. Wkrótce nawiedzi³a go
ciê¿ka, wyniszczaj¹ca organizm choroba. 17
wrze�nia 1701 r. przyszed³ dla niego moment
rozstania siê z tym �wiatem. Wcze�niej
przyj¹³ jeszcze sakramenty z r¹k pierwsze-
go wy�wiêconego w zakonie kap³ana � o.
Józefa od Wszystkich �wiêtych. Udzieli³ te¿
b³ogos³awieñstwa swoim synom zakonnym,
otaczaj¹cym jego ³o¿e, i wezwa³ ich do wier-
nego przestrzegania regu³y oraz gorliwego
niesienia pomocy zmar³ym. Zosta³ pochowa-
ny w ko�ciele Wieczerzy Pañskiej w Górze
Kalwarii. Do jego grobu pielgrzymuj¹ dzi�
liczni wierni, prosz¹c za jego wstawiennic-
twem o ³aski.

O. Papczyñski by³ Bo¿ym szaleñcem,
bo do osi¹gniêcia �wiêto�ci trzeba szaleñ-
stwa, szaleñstwa obumierania sobie dla mi-
³o�ci Boga i bli�niego, umierania dla Bo¿ej
woli, która daje szczê�cie wieczne. Takie
w³a�nie szaleñstwo by³o udzia³em b³ogos³a-
wionego Stanis³awa, który s³u¿bê Bogu i lu-
dziom ³¹czy³ z gor¹cym nabo¿eñstwem do
Niepokalanej. Mówi³ o niej na kazaniach, pisa³
w swoich dzie³ach. Na podobieñstwo daw-
nych rycerzy, którzy deklarowali pragnienie
obrony imienia ukochanej kobiety za cenê
¿ycia, uczyni³ "�lub krwi" oznaczaj¹cy goto-
wo�æ bronienia Jej czci nawet za cenê w³a-
snego ¿ycia. Nie tylko s³awi³ J¹ swoim
¿yciem, ale powo³a³ do istnienia zakon, któ-
ry w sposób zespo³owy i zorganizowany
podj¹³ to dzie³o w Ko�ciele.

Jezus mówi do ka¿dego z nas: �Dlaczego zamartwiacie siê i niepoko-
icie? Zostawcie Mnie troskê o wasze sprawy, a wszystko siê uspokoi. Za-
prawdê mówiê wam, ¿e ka¿dy akt prawdziwego, g³êbokiego i ca³kowitego
zawierzenia Mnie wywo³uje po¿¹dany przez was efekt i rozwi¹zuje trudne
sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadrêczania siê, wzburzenia, rozpa-
czania, a pó�niej kierowania do Mnie modlitwy pe³nej niepokoju, bym nad¹¿a³
za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwê. Zawierzenie
oznacza spokojne zamkniêcie oczu duszy, odwrócenie my�li od udrêki i od-
danie siê Mnie tak, bym jedynie Ja dzia³a³, mówi¹c Mi: »Jezu, Ty siê tym
zajmij«.

Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie siê, zamêt, wola rozmy�la-
nia o konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodo-
wanego przez dzieci domagaj¹ce siê, aby mama my�la³a o ich potrzebach,
gdy tymczasem one chc¹ siê tym zaj¹æ same, utrudniaj¹c swymi pomys³ami
i kaprysami jej pracê.

Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi pracowaæ, zamknijcie oczy i my�lcie o
obecnej chwili, odwracaj¹c my�li od przysz³o�ci, jak od pokusy. Oprzyjcie
siê na Mnie, wierz¹c w moj¹ dobroæ, a poprzysiêgam wam na moj¹ mi³o�æ,
¿e kiedy z takim nastawieniem mówicie:

»Ty siê tym zajmij«,
Ja w pe³ni to uczyniê, pocieszê was, uwolniê i poprowadzê.
A kiedy muszê was wprowadziæ w ¿ycie inne od tego, jakie Wy widzie-

liby�cie dla siebie, uczê was, noszê w moich ramionach, sprawiam, ¿e jeste-
�cie jak dzieci u�pione w matczynych objêciach. To, co was niepokoi i powo-
duje ogromne cierpienie, to wasze rozumowanie, wasze my�lenie po swoje-
mu, wasze my�li i wola, by za wszelk¹ cenê samemu zaradziæ temu, co was
trapi.

Czegó¿ nie dokonujê, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i
materialnych, zwraca siê do Mnie, mówi¹c: »Ty siê tym zajmij«, zamyka
oczy i uspokaja siê! Dostajecie niewiele ³ask, kiedy mêczycie siê i drêczycie
siê, aby je otrzymaæ; otrzymujecie ich bardzo du¿o, kiedy modlitwa jest pe³-
nym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, ¿ebym dzia³a³, ale tak jak wy
pragniecie... Zwracacie siê do Mnie, ale chcecie, bym to Ja dostosowa³ siê
do was. Nie b¹d�cie jak chorzy, którzy prosz¹ lekarza o kuracjê, ale sami mu
j¹ podpowiadaj¹. Nie postêpujcie tak, lecz módlcie siê, jak was nauczy³em w
modlitwie »Ojcze nasz«: �wiêæ siê Imiê Twoje, to znaczy b¹d� uwielbiony w
tej mojej potrzebie; Przyjd� Królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przy-
czynia siê do chwa³y Królestwa Twego w nas i w �wiecie.
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PONIEDZIA£EK  13.06.16
  8.00   + Franciszka Kosek (greg)
18.00 1) + Antoni Wierzchos³awski

2) + Mieczys³aw Szczyrbiak
w 4 rocz. �mierci

WTOREK  14.06.2016
  8.00 + Micha³ Owca (od Zarzadu Moto

Klubu z Limanowej)
18.00 1) + Antoni Paw³owski

2) + S³awomir Bassara
(od najbli¿szej rodziny)

�RODA 15.06.2016
  8.00  + Apolonia Zaj¹c w 2 rocz. �mierci
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 16.06.2016
  8.00 1)+ Weronika Zahajko

2) + Zdzis³aw , Helena,
Klementyna, Józef

18.00 1) ++ Jadwiga, Antoni £yko
2) ++ Maria Lewicka, Antoni,
Wojciech £yko
3) O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej dla siostry Aleny
z okazji imienin

PI¥TEK 17.06.2016
  8.00 + Franciszka Kosek (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Leszek Strêk

SOBOTA 18.06.2016
  8.00 1) + Weronika Zahajko

2) + Micha³ Owca (od sekcji
sêdziowskiej Moto Klubu
z Limanowej)

18.00  + Alfred Ko³aczek

NIEDZIELA 19.06.2016
  8.00 + Franciszka Kosek (greg)
  9.30 + Andrzej Nowak z okazji imienin
11.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Hani

w 3 rocz. urodzin
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Julii

Szpila w 80 rocz. urodzin
13.00 W 26 rocz. ma³¿eñstwa
18.00 ++ Stanis³aw Fedyna i Bogdan

oraz ks. Jan

INTENCJE MSZY �W.
13.06.2016 - 19.06.2016
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B¹d� wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej
potrzebie, uczyñ to, co Tobie wydaje siê lepsze dla naszego ¿ycia doczesnego i
wiecznego. Je¿eli naprawdê powiecie Mi: »B¹d� wola Twoja«, co jest równoznacz-
ne z powiedzeniem: »Ty siê tym zajmij«, Ja wkroczê z ca³¹ moj¹ wszechmoc¹ i
rozwi¹¿ê najtrudniejsze sytuacje.

Gdy zobaczysz, ¿e twoja dolegliwo�æ zwiêksza siê zamiast siê zmniejszaæ,
nie martw siê, zamknij oczy i z ufno�ci¹ powiedz Mi: »B¹d� wola Twoja, Ty siê tym
zajmij!«. Mówiê ci, ¿e zajmê siê tym, ¿e wdam siê w tê sprawê jak lekarz, a nawet,
je�li bêdzie trzeba, uczyniê cud. Widzisz, ¿e sprawa ulega pogorszeniu? Nie traæ
ducha! Zamknij oczy i mów: »Ty siê tym zajmij«. Mówiê ci, ¿e zajmê siê tym i ¿e
nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moj¹ interwencjê mi³o�ci. Zajmê siê tym
jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.

Nie mo¿ecie spaæ, wszystko chcecie oceniaæ, wszystkiego dociec, o wszyst-
kim my�leæ i w ten sposób zawierzacie si³om ludzkim albo � gorzej � ufacie tylko
interwencji cz³owieka.

A to w³a�nie stoi na przeszkodzie moim s³owom i memu przybyciu.
Och! Jak¿e pragnê tego waszego zawierzenia, by móc wam wy�wiadczyæ

dobrodziejstwa i jak¿e smucê siê, widz¹c was wzburzonymi.
Szatan w³a�nie do tego zmierza: aby was podburzyæ, by ukryæ was przed

moim dzia³aniem i rzuciæ na pastwê tylko ludzkich poczynañ. Przeto ufajcie tylko
Mnie, oprzyjcie siê na Mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czyniê cuda propor-
cjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk.
Kiedy znajdujecie siê w ca³kowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich
³ask.

Je¿eli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie siê je posi¹�æ, po-
zostajecie w naturalnym obszarze, a zatem pod¹¿acie za naturalnym biegiem
rzeczy, któremu czêsto przeszkadza szatan. ¯aden cz³owiek rozumuj¹cy tylko
wed³ug logiki ludzkiej nie czyni³ cudów. Lecz na sposób Boski dzia³a ten, kto
zawierza Bogu. Kiedy widzisz, ¿e sprawy siê komplikuj¹, powiedz z zamkniêtymi
oczami duszy: »Jezu, Ty siê tym zajmij!«. Postêpuj tak we wszystkich twoich
potrzebach. Postêpujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche
cuda. To wam poprzysiêgam na moj¹ mi³o�æ!

http://www.katolicki.net


