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14 wrze�nia
Podwy¿szenie Krzy¿a �wiêtego

Trzy drzewa
opowiadanie
Pewnego razu, na wzgórzu, ros³y sobie trzy drzewa.

Rozmawia³y one o swoich marzeniach i nadziejach, kiedy
pierwsze z nich powiedzia³o: "Mam nadzieje, ¿e pewnego
dnia bêdê skrzyni¹, w której trzymane bêd¹ klejnoty. Bêdê
wype³nione z³otem, srebrem i cennymi klejnotami. Bêdê mo-
g³o byæ ozdobione rozmaitymi rze�bami i ka¿dy bêdzie móg³
zobaczyæ moje piêkno.".  Wtedy drugie drzewo powiedzia³o:
"Mo¿e pewnego dnia stanê siê potê¿nym statkiem. Uniosê
na swym pok³adzie króla i królow¹ i pop³yniemy poprzez sze-
rokie wody a¿ na krañce wiata. I ka¿dy bêdzie czu³ siê bez-
piecznie, z powodu solidno�ci kad³uba, który ze mnie bêdzie
zbudowany."  W koñcu trzecie drzewo powiedzia³o: "Chce
rosn¹æ, aby byæ najwy¿sze i najbardziej proste w ca³ym le-
sie. Ludzie zobacz¹ mnie na szczycie wzgórza i bêd¹ spo-
gl¹daæ na moje ga³êzie, i my leæ o niebie i o Bogu i o tym, jak
blisko Jego jestem. Ja bêdê najwiêkszym drzewem wszech-
czasów i ludzie zawsze bêd¹ o mnie pamiêtaæ."

Po kilku latach modlitwy o to, aby ich marzenia siê
spe³ni³y, grupa drwali natknê³a siê na nie. Kiedy jeden drwal
zbli¿y³ siê do pierwszego drzewa odrzek³: "To tutaj wygl¹da
na mocne, silne drzewo, wydaje mi siê, ¿e bêdê móg³ sprze-
daæ je stolarzowi" i zacz¹³ je �cinaæ. Drzewo by³o szczê�li-
we, poniewa¿ wiedzia³o, ze stolarz zrobi z niego piêkn¹ skrzy-
nie. Przy drugim, drwal powiedzia³: "To drzewo równie¿ wy-
gl¹da na mocne, powinienem je sprzedaæ do stoczni" i dru-
gie drzewo równie¿ by³o szczê�liwe, bo wiedzia³o, ¿e jest to
dla niego mo¿liwo�æ stania siê potê¿nym statkiem. Kiedy
drwal podszed³ do trzeciego drzewa, drzewo by³o przera¿o-
ne, gdy¿ wiedzia³o, ze je¿eli zostanie �ciête, jego marzenia
siê nie spe³ni¹. Jeden z drwali postanowi³ sobie je zabraæ.

Wkrótce po przybyciu do stolarza, z pierwszego drzewa zo-
sta³y zrobione karmniki, koryta i ¿³oby dla zwierz¹t. Zosta³o
wiêc postawione w stodole i wype³nione sianem. To wcale
nie by³o to, o co drzewo siê modli³o. Drugie drzewo zosta³o
ciête i zrobiono z niego ma³¹ ³ódkê rybacka. Skoñczy³y siê
jego sny o staniu siê potê¿nym statkiem i braniu na swój
pok³ad koronowanych g³ów. Trzecie z nich zosta³o pociête
na wielkie belki i pozostawione w ciemno�ci.

Lata mija³y, i drzewa zapomnia³y ju¿ o swoich marze-
niach. Pewnego dnia mê¿czyzna i kobieta weszli do szopki.
Kobieta urodzi³a i po³o¿y³a niemowlê na sianie, wype³niaj¹-
cym ¿³obek zrobiony z pierwszego drzewa. Drzewo mog³o
odczuæ powagê tego wydarzenia i wiedzia³o, ¿e nosi najwiêk-
szy skarb wszechczasów.

Minê³o nieco lat. Grupa ludzi wybra³a siê na po³ów w
³ódce zrobionej z drugiego drzewa. Jeden z nich by³ bardzo
zmêczony i u³o¿y³ siê do snu. Kiedy wyp³ynêli na szerokie
wody, zerwa³a siê burza i drzewo pomy�la³o, ¿e nie bêdzie
wystarczaj¹co silne, aby zapewniæ ludziom bezpieczeñstwo.
Mê¿czy�ni obudzili �pi¹cego, a on wsta³ i powiedzia³ "Po-
kój!", a wtedy burza usta³a. Wtedy ju¿ drzewo wiedzia³o, ¿e
ma na swoim pok³adzie Króla królów. W koñcu przyszed³ kto
i zabra³ trzecie drzewo. By³o niesione ulicami, t³um za� kpi³
z cz³owieka, który je niós³. Kiedy siê zatrzymali, cz³owiek
ten zosta³ przybity gwo�dziami do drzewa i podniesiony, aby
umieraæ na szczycie wzgórza. Kiedy nadesz³a niedziela, drze-
wo zrozumia³o, ¿e by³o wystarczaj¹co silne, aby staæ na
szczycie wzgórza i byæ tak blisko Boga jak tylko mo¿liwe,
poniewa¿ to na nim zosta³ ukrzy¿owany Jezus.

Tak wiêc ka¿de z drzew otrzyma³o to, o co prosi³o, ale
nie w sposób, w jaki to sobie wyobra¿a³o. My nigdy nie wie-
my, jakie s¹ plany Boga wobec nas. Wiemy tylko, ¿e Jego
drogi, nie s¹ naszymi drogami, ale Jego drogi s¹ zawsze
najlepsze. Autor nieznany
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My�li Matki Teresy

z Kalkuty
Nie szukaj Boga w za�wiatach. On jest przy tobie.

***
Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochaæ.

 ***
Miej czas na to, aby pomy�leæ - to �ród³o mocy. Miej
czas na modlitwê - to najwiêksza si³a na ziemi. Miej

czas na u�miech - to muzyka duszy.
***

Nie dopu�æ do tego, by ludzie po spotkaniu z tob¹ nie
odchodzili choæ trochê szczê�liwsi.***

Im mniej dóbr bêdziecie mieli, tym wiêcej bêdziecie
mogli oddaæ, im wiêcej posiadacie, tym mniej oddacie.

Je�li wiêc bêdziecie prosiæ w modlitwie pro�cie o odwagê
i dawajcie z siebie, dawajcie a¿ do bólu. Ten rodzaj

dawania nazywamy mi³o�ci¹.
 ***

Zawsze, ilekroæ u�miechasz siê do swojego brata i wyci¹gasz do niego rêce, jest Bo¿e Narodzenie. Zawsze, kiedy milk-
niesz, aby wys³uchaæ, jest Bo¿e Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak ¿elazna obrêcz uciskaj¹ ludzi

w ich samotno�ci, jest Bo¿e Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinê nadziei wiê�niom, tym, którzy s¹ przyt³oczeni
ciê¿arem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Bo¿e Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak
bardzo znikome s¹ twoje mo¿liwo�ci i jak wielka jest twoja s³abo�æ, jest Bo¿e Narodzenie. Zawsze, ilekroæ pozwolisz by

Bóg pokocha³ innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Bo¿e Narodzenie.
***

Jeste�my zdolni zarówno do dobrego, jak i do z³ego. Nie urodzili�my siê �li: ka¿dy ma co� dobrego w sobie. Niektórzy
ukrywaj¹ to, inni zaprzeczaj¹ temu, ale mimo to maj¹ to w sobie.

¯ycie jest szans¹, schwyæ j¹.
¯ycie jest rado�ci¹, próbuj j¹.
¯ycie jest snem, uczyñ je prawd¹.
¯ycie jest wyzwaniem, zmierz siê z nim.
¯ycie jest obowi¹zkiem, wype³nij go.
¯ycie jest cenne, doceñ je.
¯ycie jest bogactwem, strze¿ go.
¯ycie jest mi³o�ci¹, ciesz siê ni¹.
¯ycie jest tajemnic¹, odkryj j¹.
¯ycie jest obietnic¹, spe³nij j¹.
¯ycie jest hymnem, wy�piewaj go.
¯ycie jest walk¹, podejmij j¹.
¯ycie jest tragedi¹, pojmij j¹.
¯ycie jest przygod¹, rzuæ siê w ni¹.
¯ycie jest szczê�ciem, zas³u¿ na nie.
¯ycie jest ¿yciem, obroñ je.

***
Obdarowuj¹c biednych mi³o�ci¹, próbujê

daæ im to, co bogaci moga mieæ za
pieni¹dze.

***
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A Ona wci¹¿ pod krzy¿em czeka
pomiêdzy bólem po¿egnania
a pustym grobem co triumfuje
wielk¹ chor¹gwi¹ zmartwychwstania
AOna wci¹¿ podnosi oczy
czu³ym banda¿em gdzie Twe rany
i bok przebity w³óczni¹ grzechu
i gdzie Jej Syn ukrzy¿owany

A Ona wci¹¿ w�ród ³ez i bólu
wyci¹ga rêce gdzie korona
wbita szyderstwem w Jego G³owê
czeka by Syna wzi¹æ w ramiona
A Ona wci¹¿ Najczulsza Matka!
u Jego stóp i w czas milczenia
sercem przebitym mieczem bólu
d�wiga wraz z Synem krzy¿ zbawienia.

15 wrze�niaMatki Bo¿ej Bolesnej

Kazimierz Wêgrzyn

Beatyfikacja
ks. W³adys³awa Bukowiñskiego

11 wrze�nia 2016 r.
Beatyfikacja bohaterskiego aposto³a Kazachstanu, wiê�nia

sowieckich ³agrów, ks. W³adys³awa Bukowiñskiego odbêdzie siê 11
wrze�nia br. w Karagandzie - mie�cie, w którym pe³ni³ sw¹ duszpa-
stersk¹ pos³ugê w czasach Zwi¹zku Radzieckiego i gdzie zosta³ po-
chowany.

Ks. W³adys³aw Bukowiñski urodzi³ siê 22 grudnia 1904 r.
w Berdyczowie. W 1920 r. rodzina przenios³a siê do Polski. W latach
1921-1931 studiowa³ prawo i teologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim.
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 28 czerwca 1931 r. Po kilku latach pra-
cy duszpasterskiej w Rabce i w Suchej Beskidzkiej, 8 sierpnia 1936 r.
wyjecha³ na Kresy i zosta³ wyk³adowc¹ w Seminarium Duchownym
w £ucku. Od 1939 r. by³ proboszczem katedry w £ucku. W 1940 r.
zosta³ uwiêziony przez NKWD.

Po opuszczeniu wiêzienia w 1941 r. aktywnie pomaga³ uciekinie-
rom i jeñcom. W latach 1945-1954 przebywa³ w radzieckich wiêzie-
niach i obozach pracy w Kijowie, Baka³, Czelabiñsku i D¿ezkazganie.
Tam, po wyczerpuj¹cej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedza³ chorych
w wiêziennym szpitalu, umacnia³ wspó³wiê�niów w wierze i nadziei,
udziela³ sakramentów, prowadzi³ rekolekcje w ró¿nych jêzykach.Napisa³ i wyk³ada³ w ³agrze historiê Polski. W 1954 r. zosta³ zes³any do Karagandy, z obowi¹zkiem podjêcia pracy
stró¿a, jednocze�nie prowadz¹c tajne duszpasterstwo. Odby³ wyprawy misyjne m.in. do Tad¿ykistanu, A³maty, Semipa³atyñ-
ska, Aktiubiñska. W 1958 r. zosta³ ponownie uwiêziony na trzy lata i zes³any do ³agrów. Trzykrotnie zamykany, przebywa³
w ³agrach i wiêzieniach 13 lat, 5 miesiêcy i 10 dni. Po odbyciu kary kontynuowa³ w Karagandzie pracê duszpastersk¹:
w prywatnych domach odprawia³ Msze �w., katechizowa³, udziela³ sakramentów. Zmar³ w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do
koñca duszpasterzuj¹c.

Ks. Bukowiñski bêdzie pierwszym b³ogos³awionym Ko�cio³a katolickiego obrz¹dku ³aciñskiego w Kazachstanie. Jego
grób znajduje siê w ko�ciele pw. �w. Józefa w Karagandzie.

�w. Jan Pawe³ II w czasie swojej podró¿y apostolskiej do Kazachstanu w 2001 r. powiedzia³ o nim: �Ksiêdza W³adys³a-
wa Bukowiñskiego wielokrotnie spotyka³em i zawsze podziwia³em za kap³añsk¹ wierno�æ i apostolski zapa³. By³ szczególnie
zwi¹zany z Karagand¹. Pragnê dzisiaj z³o¿yæ w imieniu Ko�cio³a ho³d zarówno jemu jak i wszystkim zes³añcom�.

Matko Bolesna,

przyczyñ siê za nami!
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PONIEDZIA£EK  12.09.16
  8.00   + Matian Gruca - od brata

Adama z ¿on¹ i dzieæmi
18.00 + Janina Pala - poporzebowa od

Fiedor i Wójcik
WTOREK  13.09.2016

  8.00 + Józef Hyla � 21 rocz. �mierci,
Franciszek, Anna, Stefania Zaj¹c

18.00 + Wilhelmina Pociej � 23 rocz.
�mierci

�RODA 14.09.2016
  8.00  + W³odzimierz Cia³owicz - 1 rocz.

�mierci
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 15.09.2016
  8.00  W³adys³aw Gembczak - 10 rocz.

�mierci
18.00 ++ zmarli z rodziny Szo³drów

i £otaków
PI¥TEK 16.09.2016

  8.00 + Marian Gruca � od chrze�niaka
Piotra

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Aleksander Machrzak 2 r. �m.

+ Boles³aw ii Maria
SOBOTA 17.09.2016

 8.00 1) + Stanis³aw Wojdy³o �
19 rocznica �mierci
2) + Józefa Wiekierak - od
rodziny M¹drzyków

18.00  + Jacek Zêbala - 48 rocz.�m.,
+ Monika - 18 rocznica �mierci

NIEDZIELA 18.09.2016
  8.00 + Jan Strzeszyñski - 23 r. �m.
  9.30 + Andrzej Nowak - 3 r. �m.
11.00 + Irena, Józef Wójtowicz
12.00 Dziêkczynna za 40 lat

ma³¿eñstwa Marii i Tadeusza
Kostków z pro�b¹ o dalsz¹
opiekê Bo¿¹, zdrowie i wszelkie
potrzebne ³aski

13.00  Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
i zdrowie dla Teresy Galow w 90
rocznicê urodzin

18.00 + Kazimierz, Maria
Franciszkiewicz oraz zmar³e
rodzeñstwo

INTENCJE MSZY �W.
12.09.2016 - 18.09.2016

�WIADECTWA

�wiatowe Dni M³odzie¿y to by³
czas ogromnej rado�ci. Go�ci³em
w swoim domu trzy siostry zakonne
z  Indii. Najpierw strasznie siê przestra-
szy³em, ¿e bêd¹ u mnie sp³ay trzy za-
konnice i ba³em siê, ¿e bêd¹ siê doma-
ga³y jakiej� specjalnej klauzury, bêd¹
chcia³y ciszy, kiedy siê modl¹ itd. Jak-
¿e bardzo siê myli³em! Przyjecha³y trzy
wspania³e, roze�miane, roztañczone,
tryskaj¹ce ¿yciem i energi¹ dziewczy-
ny, które ca³¹ swoj¹ osob¹ niejako krzy-
cza³y: "Raduj siê w Panu!", "Bóg Ciê
kocha!".

Spa³y chyba po dwie-trzy godziny dziennie i wcale nie by³y niewyspane. Ju¿
o 6 rano budzi³y nas swoim �piewem na cze�æ Boga, �piewa³y nawet w ³azience
przy myciu zêbów :) A jak dzielnie gra³y w pi³kê no¿n¹ u nas w ogródku! Przesy³am
ich zdjêcie. Niestety wyjecha³y w swoje strony, ale niech chocia¿ to zdjêcie zarazi
Was ogromn¹, prawdziw¹, chrze�cijañsk¹ rado�ci¹. Chwa³a Panu! Tak mówi³y
codziennie. Micha³

Wznoszê swe oczy ku górom, sk¹d  przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Mi³osiernym jest!

Kiedy zb³¹dzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wzi¹æ,
Rany uleczyæ Krwi¹ swoich ran, nowe ¿ycie tchn¹æ!

Wiêc odrzuæ lêk i wiernym b¹d�,
Swe troski w Panu z³ó¿

I ufaj, bo zmartwychwsta³
I wci¹¿ ¿yje Pan, Twój Bóg!B³ogos³awieni mi³osierni,

albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹!
z Hymnu �DM 2016
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