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19 pa�dziernika - wspomnienie b³. Ks. Jerzego Popie³uszki
Dla Boga ka¿dy cz³owiek bez wyj¹tku
jest skarbem drogocennym

S³u¿yæ Bogu, to szukaæ dróg do ludzkich serc
Niewa¿ne, czy jeste� lekarzem, stra¿akiem, nauczycielem,
ma³¿onkiem czy rodzicem. S³u¿ysz Bogu, s³u¿¹c drugiemu
cz³owiekowi.  A s³u¿ba drugiemu to ciê¿ki kawa³ chleba.
S³u¿¹c, zapominasz o sobie, o swoich potrzebach. Odk³adasz
swoje pragnienia (ale nigdy o nich nie zapominasz), bo potra-
fisz dostrzec, ¿e s¹ rzeczy pilniejsze.
S³u¿ba ma twarz matki � czuwaj¹cej przy chorym dziecku, mê¿a
� przy potrzebuj¹cej wsparcia ¿onie, dziecka � opiekuj¹cego
siê rodzicami. S³u¿ba to nie tylko po�wiêcenie swojego cza-
su, to tak¿e szukanie sposobu na dotarcie do drugiego cz³o-
wieka. A tych metod jest tak wiele, jak wiele ludzkich charakte-
rów. I Twoja w tym g³owa by nie odpu�ciæ, gdy ciê¿ko, by siê
nie poddaæ, gdy nie widaæ efektów. By i�æ prosto do celu.

Nie musisz byæ ma³y, ³ysy, bezzêbny i bez grosza.
Nie musisz byæ niemowlakiem, by byæ Skarbem.
Dla Boga jeste� Skarbem.
Czy masz kredyt na 30 lat.
Czy mieszkasz w wynajêtym mieszkaniu.
Czy jeste� wytatuowany od stóp do g³owy.
Pracujesz w banku czy rozstawiasz swój kram na
targowisku.
Je�dzisz zat³oczonym metrem czy wsiadasz do swojej
wymarzonej hondy.
Dla Boga jeste� Skarbem.
Najwiêkszym, wymarzonym, wyczekanym.

Byæ wolnym to ¿yæ zgod-
nie z w³asnym sumieniem
Gdy by³em dzieckiem, chcia³em
byæ doros³y, bo doro�li decyduj¹
o sobie, nie pytaj¹ o zdanie, nie
czekaj¹ na pozwolenie. Je�li maj¹
na co� ochotê, to to maj¹. Tak mi
siê wówczas wydawa³o. Tylko, ¿e
z t¹ doros³o�ci¹, to nie takie pro-
ste. Wolno�æ jest darem, który
szczególnie docenia siê po stra-
cie. Wolno�æ mo¿esz straciæ po-
dejmuj¹c niew³a�ciwe decyzje,
wi¹¿¹c siê z niew³a�ciwym cz³o-
wiekiem, wpadaj¹c w na³ogi. Wol-
no�æ to swoboda, lecz nie samo-
wola. Kiedy jeste� uzale¿nionym
od egoizmu partnera, wspó³ma³-
¿onka czy od niezbêdnej dawki
nikotyny, alkoholu czy zio³a, to
trudno tu mówiæ o wolno�ci. Two-
ja wolno�æ koñczy siê wraz z po-
cz¹tkiem wolno�ci drugiego cz³o-
wieka.

Prawdziwa wolno�æ to pierwsza cecha cz³owieka
Kraj, w którym ¿yjesz, daje Ci wolno�æ pogl¹dów, wypowiedzi,
wyznania. Twoi bliscy licz¹ siê z Twoim zdaniem, bior¹ pod uwa-
gê potrzeby i marzenia, umo¿liwiaj¹ naukê na w³asnych b³êdach.
A Ty? Czy jeste� wolnym cz³owiekiem?
Wolnym od przyzwyczajeñ, na³ogów, strachu, lêku, niepokoju?
Czy jeste� wolny od poczucia winy?
Jest taki stan, który daje prawdziw¹ wolno�æ, a nie jej pozór.
To moment kiedy jeste� najdalej od swoich grzechów, niedo-
skona³o�ci, s³abo�ci, z³ych wyborów i decyzji, za które nie wzi¹-
³e� odpowiedzialno�ci.
To stan kiedy jeste� najbli¿ej Boga � stan ³aski u�wiêcaj¹cej.
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA NASZYCH PARAFIAN (2)
Tegoroczny urlop spêdza-

li�my nad morzem w miejsco-
wo�ci Karwia. Wracaj¹c do
domu, zatrzymali�my siê na je-
den dzieñ w miejscowo�ci Li-
cheñ, która jest znana z wiel-
kiej bazyliki i objawieñ Matki
Bo¿ej. Miejsce naprawdê robi
wra¿enie. Bazylika jest ogrom-
na i przypomina trochê swoim
wygl¹dem Bazylikê �w. Piotra
w Rzymie. Kiedy pierwszy raz
zobaczyli�my j¹ z daleka, jej
widok zapiera dech w piersiach.

Najpierw na naszej drodze na terenie sanktuarium zna-
laz³ siê ko�ció³ek �w. Doroty. To tam w pierwotnej wersji znaj-
dowa³ siê obraz Matki Bo¿ej Licheñskiej. Sam obraz jest
bardzo malutki, ma wymiary 16 x 25 cm i praktycznie ginie w
ogromie tej bazyliki, gdzie zosta³ przeniesiony, gdy zosta³a
ju¿ ukoñczona. Po modlitwie w ko�ciele �w. Doroty udali�my
siê na ogromny plac z bazylik¹. Na obszarze kilku hektarów
mie�ci siê wiele alejek, bocznych oo³tarzy, a nawet fontanny.
By³a to akurat sobota i trafili�my na - nazwa³abym to "dzieñ
ewangelizacji". Wszêdzie pe³no by³o wolontariuszy, którzy
ubrani byli w czerwone podkoszulki z napisem "Jezus mnie
kocha" albo "Jezus jest moim Panem". Zgromadzeni w ma-
³ych grupkach tañczyli, rozdawali wodê do picia w kubkach,
na których wypisane by³y s³owa z Pisma �wiêtego: "Kto jest
spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije". Przy okazji roz-
dawania tej wody zachêcali do rozmowy na temat Pana Je-
zusa, mi³osierdzia, ³aski, sakramentu pokuty. Na polowej sce-
nie odbywa³ siê koncert piosenki religijnej, wystêpowa³y ja-
kie� zespo³y oazowe - tak siê domy�li³am, bo �piewali stare
oazowe piosenki, które ja pamiêtam z moich lat m³odo�ci,
ale i wspó³czesne. Na innej scenie odbywa³ siê mini-teatr,
którego aktorzy odgrywali scenki z Ewangelii. Obok znowu
nauka pl¹sów i tañców uwielbienia dla dzxieci i dla doros³ych.

Du¿ym zaskoczeniem, a zarazem nowo�ci¹ by³a dla
mnie modlitwa wstawiennicza. Tam w Licheniu polega³o to na
tym, ¿e na terenie ca³ego placu ustawionych by³o kilkadzie-
si¹t sto³ków, z ty³u mia³y napis" Krzes³o cudów". Przy ka¿-
dym takim sto³ku sta³o dwóch lub trzech wolontariuszy,
w tym bardzo czêsto jaki� kap³an albo siostra zakonna

i zachêcali ludzi, by usiedli na tym krze�le, opowiedzili o
jakim� swoim problemie (na przyk³ad problemach rodzinnych,
finansowych, zdrowotnych) i te osoby modli³y siê nad t¹ osob¹
modlitw¹ wstawiennicz¹ do Ducha �wiêtego. Wygl¹da³o to
trochê dziwnie dla osób, które nigdy wcze�niej nie spotka³y
siê z tak¹ form¹ modlitwy, bo niektórzy przy tej modlitwie
�piewali, krzyczeli, wznosili rêce do góry, albo wygl¹dali jak-
by byli w jakim� uniesieniu, ekstazie. Dla mnie zaskocze-
niem by³o, ¿e z tej modlitwy wstawienniczej korzysta³o bar-
dzo wiele osób, praktycznie wszystkie krzes³a by³y zajête
i ju¿ czekali nastêpni w kolejce. Sama nie skorzysta³am z tej
formy modlitwy, ale po powrocie do domu z ciekawo�ci po-
szuka³am trochê na ten temat, ¿eby dowiedzieæ siê co to
takiego. My�lê, ¿e warto, ale do takiej modlitwy trzeba byæ
przygotowanym i odpowiednio nastawionym, wierzyæ w jej
skuteczno�æ.

Przyszed³ czas, by wej�æ do bazyliki. Prowadz¹ do niej
33 schody (tyle, ile Pan Jezxus ¿y³ na ziemi). Je�li chodzi o
symbolikê, to w licheñskiej bazylice jest tego sporo, np. w
obiekcie znajduje siê 365 okien oraz 52 otwory drzwiowe, co
symbolizuje dni i tygodnie roku kalendarzowego. G³ówny por-
tyk wspiera 12 kolumn, które s¹ odniesieniem do liczby apo-
sto³ów.

Po wej�ciu do �rodka przera¿a jej ogrom. Kilkana�cie
rzêdów ³awek po kilkadziesi¹t sztuk naprawdê robi wra¿enie
- zarówno w nawie g³ównej jak i w nawach bocznych. Mój syn
zadeklarowa³, ¿e policzy ile jest tych ³awek w sumie, ale kie-
dy zobaczy³, ile ich jeszcze jest w nawach bocznych, odpu-
�ci³. c.d. na str. 3



17 wrze�nia 2017                      NA SKALE                              Nr 31(964)/3
Trzeba przyznaæ - na ka¿dym kroku widaæ tu ogrom-

ny przepych i bogactwo, wyra¿one w najmniejszych nawet
detalach, jak choæby ¿yrandole czy klamki od drzwi. To
istny pa³ac. Co chwilê gdzie� jakie� dzwoneczki wygry-
waj¹ melodie pie�ni religijnych, to znów bije jaki� wiêkszy
dzwon. Schodz¹c na dolny poziom znajdujemy siê nagle
w ogromnej hali, od której odchodz¹ jeszcze ró¿ne kapli-
ce, a na �cianach ca³ego sanktuarium umieszczone s¹
tysi¹ce tablic z nazwiskami ofiarodawców i fundatorów
�wi¹tyni z ca³ego �wiata. Z Krakowa uda³o nam siê zna-
le�æ jedn¹ tabliczkê - z Nowej Huty. Mnóstwo by³o z Kana-
dy i Nowego Jorku. Ale tak¿e Hiszpania, Francja, Anglia.
Pogubili�my siê w tych podziemiach i sporo czasu zajê³o
nam odszukanie schodów, którymi chcieli�my wyj�æ, a i
tak nie wyszli�my w tym miejscu, gdzie chcieli�my. Za to
wyszli�my obok "strefy handlowej" sanktuarium, gdzie w
ogromnym sklepie z dewocjonaliami mo¿na by³o kupiæ
wszystko zwi¹zane z Matk¹ Bosk¹ Licheñsk¹ - od obra-
zów i ksi¹¿ek po kubki i d³ugopisy z Jej wizerunkiem.

Mo¿e napiszê jeszcze trochê o samym objawieniu
Matki Bo¿ej Licheñskiej i o samej bazylice.

Historia objawieñ Matki Bo¿ej ma swój pocz¹tek z
dala od samego Lichenia. Zdarzenie �ci�le zwi¹zane z ob-
jawieniami mia³o bowiem miejsce pod Lipskiem, po bitwie
narodów w pa�dzierniku 1813 r. W tej wielkiej bitwie woj-
ska Napoleona uleg³y po³¹czonym armiom Prus, Austrii,
Rosji i Szwecji. Pod Lipskiem poleg³o ponad 10 tysiêcy
¿o³nierzy polskich walcz¹cych przy Napoleonie, m.in. ksi¹-
¿ê Józef Poniatowski. Jednym z tych, którzy uszli �mierci,
by³ Tomasz K³ossowski - szlachcic pozbawiony przez za-
borcê maj¹tku, trudni¹cy siê na co dzieñ kowalstwem w
Izabelinie ko³o Lichenia. W boju odniós³ ciê¿kie rany. Le-
¿¹c w zaro�lach i nie widz¹c znik¹d ratunku, siêgn¹³ po
medalik Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, by siê pomodliæ.
Wtedy zobaczy³ Maryjê Pannê z Or³em Bia³ym na piersi.
Bo¿a Rodzicielka zapewni³a go, ¿e wyzdrowieje i wróci do
ojczyzny. Jednocze�nie otrzyma³ polecenie odszukania wi-
zerunku Matki Bo¿ej w takiej postaci, w jakiej mu siê obja-
wi³a. Mia³ umie�ciæ go w miejscu publicznym w rodzinnych
stronach. Maryja obieca³a, ¿e modl¹cy siê przed tym wi-
zerunkiem ludzie doznaj¹ wielu ³ask nawet w najtrudniej-
szych chwilach.

K³ossowski, zabrany z pobojowiska przez okolicz-
nych mieszkañców, rzeczywi�cie wyzdrowia³ i wróci³ do
Izabelina. Po blisko æwieræwieczu poszukiwañ odnalaz³
wskazany mu wizerunek Matki Bo¿ej we wsi Ligota ko³o
Czêstochowy. W 1844 r. umie�ci³ obraz w kapliczce za-

wieszonej na wiekowej so�nie w pobliskim lesie gr¹bliñskim.
K³ossowski zmar³ 4 lata pó�niej. Tymczasem do le�nej

kapliczki przychodzi³ modliæ siê stary pasterz Miko³aj Sikatka.
Pewnego razu, na pocz¹tku maja 1850 r., gdy by³ zajêty prac¹
na pastwisku, ujrza³ nieznan¹ mu Kobietê. Pochwaliwszy Pana
Boga, powiedzia³a do zdumionego pasterza: "Miko³aju, og³o�
ludziom, ¿e za ich grzechy zbli¿a siê kara Bo¿a. Zara�liwa cho-
roba bêdzie trapiæ ca³¹ ludno�æ tej okolicy. (...) Zachêcaj ludzi
do pokuty i modlitwy. Gdy siê nawróc¹, kary nie bêdzie. Zw³asz-
cza niech ludzie modl¹ siê na ró¿añcu, rozwa¿aj¹c ¿ycie i mêkê
Pana Jezusa". Miko³aj us³ysza³ te¿, ¿e je�li naród siê nie na-
wróci, nadejdzie ciê¿ka wojna. Niewiasta poprosi³a, aby upo-
rz¹dkowa³ otoczenie kapliczki, gdy¿ wkrótce odwiedzi j¹ wielu
wiernych.

Skromny pasterz nie wyjawi³ nikomu tego przes³ania. Ba³
siê, ¿e mówi¹c o spotkaniu z Naj�wiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ narazi
siê na �mieszno�æ i ludzkie szyderstwa. Po kilku tygodniach,
gdy by³ pogr¹¿ony w modlitwie przed le�n¹ kapliczk¹, Pani o
piêknym obliczu ponownie siê pojawi³a. Ubolewa³a nad pano-
sz¹cym siê grzechem, wzywa³a do pokuty i modlitwy ró¿añco-
wej, mówi³a o historii Polski, zapowiada³a odrodzenie Ojczyzny
i doda³a: "Ile razy ten naród bêdzie siê do Mnie ucieka³, nigdy
go nie opuszczê, ale obroniê i do serca przygarnê jak tego Or³a
Bia³ego".Upomnia³a te¿ Miko³aja, ¿e nie przekazuje ludziom Jej
ostrze¿eñ. Aby ludzie mu uwierzyli, dokona³a cudu: odm³odzi³a
starego pasterza. Znajomi pasterza widz¹c tê odmianê, pytali o
jej przyczynê. S³uchali, lecz dalej ¿yli w grzechu, obra¿aj¹c
Boga. Na wezwania do poprawy i pokuty odpowiadali szyder-
stwem. W 1852 r. przez Europê przesz³a epidemia cholery.
�mieræ dziesi¹tkowa³a ludzi. Dopiero wtedy zrozumiano, o czym
mówi³ pasterz Miko³aj. Obok miejsca ostatniego objawienia Matki
Bo¿ej zbudowano murowan¹ kaplicê i przeniesiono do niej ob-
raz, który uznano za cudowny. Pod¹¿ali do niego pielgrzymi
najpierw z okolicy, a wkrótce ze wszystkich stron kraju. Sta³o
siê tak jak zapowiedzia³a Maryja.

Nie sposób jeszcze nie wspomnieæ o Licheñskiej Golgo-
cie. Ma ona postaæ kamiennej góry wysokiej na 25 metrów. To
labirynt przej�æ, grot, kapliczek i figur, a ponad ca³o�ci¹ góruje
krzy¿ oraz postaci Matki Bo¿ej oraz �w. Jana. Wszystkie ka-
pliczki - nieraz o dziwnej tematyce, np. "zaparcie Piotra" oraz
ca³a Droga Krzy¿owa na górê ozdobiona jest wplecionymi w
kamieñ kolorowymi szkie³kami. Jedni siê zachwycaj¹, innym
siê to nie podoba. Kwestia gustu, a w koñcu na Golgotê nie
idzie siê po to, by oceniaæ jej wygl¹d, tylko by siê pomodliæ. I
my tak zrobili�my.

Na koniec odwiedzili-
�my jeszcze �róde³ko z cu-
down¹ licheñsk¹ wod¹ i nad-
szed³ czas powrotu. Mimo
ró¿nych mieszanych odczuæ,
my�lê, ¿e je�li kto� bêdzie
przeje¿d¿a³ drog¹ ko³o Koni-
na, warto w Licheniu siê za-
trzymaæ. Nawet, je�li tylko po
to, by zobaczyæ tê kolosaln¹
bazylikê. A Matka Bo¿a, je-
�li zechce, to i tak dotrze do
naszego serca bez wzglêdu
na miejsce.

parafianka
J.W. z rodzin¹
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PONIEDZIA£EK 18.09.2017
  8.00 + Jan Strzeszyñski
18.00 O Bo¿e b³og., potrzebne ³aski oraz

opiekê Matki Bo¿ej dla dzieci,
które w tym roku mia³y I rocznicê
I Komunii �wiêtej, oraz dla ich
rodziców

WTOREK  19.09.2017
  8.00 ++ z rodzin: Lewów, Maziarzy,

Micha³ków, Maci¹gów,
Prochowników

18.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od
Katarzyny z rodzin¹

�RODA 20.09.2017
  8.00
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 21.09.2017
   8.00
18.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od

rodziny Czubskich
PI¥TEK 22.09.2017

  8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 Dziêkczynna w 2 rocznicê urodzin

Hieronimka, z pro�b¹ o b³og.,
opiekê Matki Bo¿ej i wszelkie
potrzebne ³aski � int. od babci
i rodziców

SOBOTA 23.09.2017
  8.00 1) Dziêkczynna za 87 lat ¿ycia

W³odzimierza Rusin, z pro�b¹
o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
2) ++ Tekla, Karol Jagielscy

18.00
NIEDZIELA 24.09.2017

  8.00 ++ Jan, Anna Figlarz, + Feliks
Miko³ajczyk

  9.30 1) + Boles³aw Drozd, + Katarzyna,
+ Józef Fira
2) + Stanis³awa Mazurek
(15 r.�m.)

11.00 1) ++ Irena, Józef Wojtowicz
2) ++ Antoni Guratowski, Tadeusz
Radwañski, Tadeusz Szmigiel

12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsze b³og. i zdrowie
dla rodzin Furtak i �wida

13.00 + Zbigniew Dolicki (16 r.�m.)
i ++ rodzice

18.00 Intencja dziêkczynno�b³agalna
w 37 rocznicê �lubu Wandy i Jana

INTENCJE MSZY �W.
18.09.2016 - 24.09.2017

NIECHORZE 2017

W niedzielê 10.09 odby³a siê jubileuszo-
wa 25. Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Kra-
kowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dla nas
by³a to szczególna pielgrzymka, bo pierwsza
jako ma³¿eñstwo.

Tegoroczna pielgrzymka rodzin odbywa³a
siê pod has³em  �Ca³y Twój, Maryjo� i rozpoczê-
³a siê drog¹ krzy¿ow¹ po kalwaryjskich dró¿-
kach. Nastêpnie odby³a siê Eucharystia na o³-
tarzu polowym przed Wzgórzem Ukrzy¿owa-
nia.

Buduj¹cym faktem, który sprawi³ nam wie-
le rado�ci by³ widok wzgórza pe³nego wiernych.
I to nie tylko tych starszych, ale te¿ m³odszych,
jak i  dzieci. Tym bardziej zaskakuj¹cy w dzi-
siejszych czasach, w których ten sposób spê-
dzania czasu okre�lany jest jako niemodny i
próbuje siê go marginalizowaæ.

Na samym pocz¹tku mszy �wiêtej powita³ pielgrzymów kustosz Sanktu-
arium o. Konrad Cholewa. Podziêkowa³ on pielgrzymom za przybycie i za wota,
które ofiarowali Maryi z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Z tych darów zosta³a
zrobiona szata wotywna dla Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej, w której znalaz³ siê rów-
nie¿ pier�cieñ biskupi �w. Jana Paw³a II. Zosta³a ona po�wiêcona przez abp. Mar-
ka Jêdraszewskiego, który przewodniczy³ Eucharystii i wyg³osi³ homiliê.

Homilia rozpoczê³a siê nawi¹zaniem do S³owa Bo¿ego i Ewangelii, w któ-
rych wszystkich trzech czytaniach chrze�cijanin poza �wiadectwem wiary zobo-
wi¹zany jest do apostolskiego napominania bli�niego, który b³¹dzi. Arcybiskup
namawia³ do odwa¿nej wiary i unikania obojêtno�ci wzglêdem niepokoj¹cych fak-
tów, jakimi s¹ marginalizowanie roli rodziny opartej na sakramentalnym zwi¹zku
ma³¿eñskim i przyzwolenie na zabijanie dzieci nienarodzonych. S³usznie zauwa-
¿y³, ¿e ka¿de dziecko ma prawo do ¿ycia, a diagnoza lekarzy, która ma stanowiæ
wyrok �mierci dla dziecka nie zawsze okazuje siê trafna, a obowi¹zkiem chrze�ci-
janina jest walka o ka¿de ¿ycie od chwili poczêcia. Zarazem zosta³a podkre�lona
rola sakramentu ma³¿eñstwa, w którym dwoje ludzi bierze odpowiedzialno�æ za
siebie nawzajem, jak i za przekazywanie ¿ycia dalej. Drug¹ czê�æ homilii Arcybi-
skup po�wiêci³ rozleg³ej analizie niebagatelnego historycznego wp³ywu Maryi na
dzieje �wiata w nawi¹zaniu do 100. rocznicy objawieñ Fatimskich. Pokaza³ potê-

gê zawierzenia Maryi i ratunku podczas naj-
wiêkszego konfliktu zbrojnego jakim by³a dru-
ga wojna �wiatowa. Widz¹c kolejne zagro¿e-
nie - tym razem okupacji bolszewickiej - bisku-
pi polscy w 1946 roku  na Jasnej Górze posta-
nowili dokonaæ Aktu zawierzenia Narodu Pol-
skiego Niepokalanemu Sercu Maryji.

W procesji z darami zosta³y z³o¿one ofia-
ry pieniê¿ne na Fundusz SOS, z którego wspie-
rana  jest dzia³alno�æ domów samotnej matki,
udzielana pomoc rodzinom wielodzietnym i
Okna ¯ycia. Zosta³a z³o¿ona równie¿ Ksiêga
Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego, w  któ-
rej z³o¿ono 13 886 podpisów.

Na zakoñczenie mszy �wiêtej odnowio-
no  Akt po�wiêcenia Ko�cio³a w Polsce Niepo-
kalanemu Sercu Maryi.

                                Karolina i Kamil
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