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SŁOW O PROBOSZCZA W  NUMERZE

„Choć zewsząd gwar nas 
otacza /1 świat przywabia 
złudami / Szukamy Twej 
obecności /1 mocy z krzy
ża płynącej"
(z hymnu Liturgii Godzin)

Pomysł z ławkami na kalwarii nie był 
trafny. Muszę to z przykrością przy
znać. Ludzie jeszcze nie dojrzeli do 

takiej kultury. Ławki miały pomóc pątni
kom, a pomagają pijakom i innym, którzy 
zostawiają po sobie bałagan. Trzeba je było 
przenieść w inne miejsce, gdzie będą lepiej 
wykorzystane. Co dalej z naszą kalwarią? 
Zbliża się lato, zbliżają się wakacje, już te
raz wielu jest głuchych na apel z ambony 
wzywający do poszanowania miejsca świę
tego, w którym zabrania się spożywania al
koholu, plażowania, jazdy rowerem, a nade 
wszystko wyprowadzania psów!

Niedawno do kancelarii przyszedł 
mężczyzna i powiedział wprost: „Trzeba 
w tygodniu zamknąć wszystkie boczne 
wejścia na kalwarię (od ulic: Kijowskiej, 
Bika i Franciszkańskiej). Kto szuka tu 
miejsca do modlitwy i odpoczynku znaj
dzie drogę przez główne wejście od ul. Pa- 
newnickiej. W  niedzielę mogą być otwarte 
wszystkie furtki”.

Kto wie czy to nie jest najlepsze rozwią
zanie? Wtedy łatwiej będzie utrzymać czy
stość w miejscu świętym i będzie to miejsce 
bardziej dla tych, którzy chcą się tu modlić
i kontemplować, a mniej dla tych, którzy 
nie odróżniają kalwarii od parku.

Sługa Boży Jan Paweł II, który od dzie
ciństwa związany był z Kalwarią Zebrzy
dowską, tak mówił w 1979 r. o fenomenie 
tego sanktuarium: „To, co tutaj człowieka 
pociąga, to tajemnica zjednoczenia Mat
ki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta 
opowiedziana jest plastycznie i szczodrze 
przez wszystkie kaplice i kościółki, które 
rozłożyły się wokół centralnej bazyliki”. 
Można powiedzieć, że Kalwaria wycho
wała przyszłego kapłana, biskupa, papieża 
-wielkiego Polaka.Jako kardynał krakow

ski wyznaje: „Czuję potrzebę, żeby tu przy
chodzić, bo tu się odkrywa wciąż na nowo 
najgłębsze prawdy naszej wiary. Odkrywa 
się ludzki i Boski wymiar pojednania. Od
krywa się ofiarę Chrystusa i odkrywa się 
na dnie tego wszystkiego miłość Ojca”.

Julitta Tryk opisując dzieje kalwarii wi
leńskiej wyznaje: „W lesie kalwaryjskim 
coraz częściej można też spotkać osoby, 
które w ciszy, modlitwie i skupieniu sa
motnie przemierzają te ścieżki. Samotnie, 
bo widocznie chcą tak bardzo osobiście
i bez świadków porozmawiać z Bogiem.
I nie są to tylko członkowie kółek różań
cowych czy niedołężni staruszkowie. Tu 
coraz częściej spotykamy ludzi młodych 
tak bardzo rozmodlonych, młode mał
żeństwa z dziećmi, chorych na wózkach 
inwalidzkich, którzy zamiast narzekać na 
swoje kalectwo i złorzeczyć (w myśl tego, 
co głosi Pismo, że ci co we łzach sieją, 
w radości plon zbierać będą) przybywają 
tu za wszystko dziękować. Dziękować za 
łaski, za łzy, cierpienia i prosić o radosne 
zebranie plonu”.

Zróbmy wszystko, aby takim właśnie 
miejscem była i nasza przyklasztorna pa- 
newnicka kalwaria. Zachęcam rodziny, 
grupy parafialne, osoby indywidualne do 
publicznej modlitwy drogi krzyżowej czy 
różańca w tym miejscu. Może częstsza
i głośna modlitwa, będzie świadectwem 
dla tych, którzy znaleźli się tu przypadko
wo lub celowo bezczeszczą to miejsce.

Pragnę także z całego serca podzię
kować Bogu za naszą kalwarię. Dziękuję 
takżę Wszystkim, którzy w duchu wiary
i odpowiedzialności troszczą się o jej pięk
no i religijny charakter.

o. Alan Rusek 
Proboszcz
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INFORMACJE

Już wkrótce Ekosong!
W dniach 27-28 czerwca po raz XVI zabrzmi na panewnickiej kalwarii Festiwal Piosenki Ekolo
gicznej, który zgromadzi w Panewnikach wszystkich wrażliwych na środowisko i jego ochronę.

Ekosong 2009, który odbywa się 
w roku jubileuszu 800-lecia Zako

nu Braci Mniejszych, przez dwa dni bę
dzie przypominał nam o tym, że jesteśmy 
szczególnie odpowiedzialni za naszą pla
netę. Nawiązuje do tego m.in. tegoroczna 
grafika Festiwalu, która przedstawia kulę 
ziemską podtrzymywaną przez ludzkie 
dłonie.

Jako organizatorzy cieszymy się z faktu, 
że po raz kolejny wspiera nas grono życzli
wych osób. Patronat nad Festiwalem spra
wują: JE  ks. apb Damian Zimoń, Minister 
Prowincjalny o. Ezdrasz Biesok, Wice
marszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, 
Wojewoda Śląski Zygmunt Łuszczyk, 
Prezydent Katowic Piotr Uszok, a także 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
oraz Nadleśnictwo Katowice. Wspiera
ją nas także lokalne media, przy których 
pomocy chcemy nieść światu idee pokoju
i dobra.

Szczególnym wydarzeniem podczas

Ekosongu będzie Ekodyktando prowa
dzone kolejny raz przez Panią Marszałek 
Krystynę Bochenek. Chętni do udziału 
w teście ortograficznych zdolności mogą 
zapisywać się na furcie klasztornej w Pa
newnikach lub za pośrednictwem pocz
ty elektronicznej (brbenigny@interia.pl). 
W  niedzielę, w czasie trwania drugiego 
dnia Festiwalu, franciszkanie tradycyjnie 
zagrają „w nogę” z pracownikami Urzędu

Miasta Katowice walcząc o sportową sta
tuetkę Festiwalu.

Natomiast w sobotę wszyscy chętni 
będą mogli pozbyć się ze swoich domów 
elektrośmieci, które można w ten dzień 
przynieść na teren kalwarii, do specjalnego 
punktu zbiórki elektroodpadów. W  zamian 
za każde 10 kg starego sprzętu będziemy 
wręczać sadzonkę drzewka.

Choć w tym roku organizatorzy Festi
walu nie przewidzieli występu żadnych 
znanych gwiazd zapewniamy, że podczas 
Ekosongu każdy znajdzie dla siebie coś 
ciekawego. Specjalną atrakcję przygotowa
liśmy dla dzieci: w konkursie plastycznym 
wszyscy uczestnicy będą mieli za zadanie 
stworzyć nowy gatunek motyla śląskiego.

Szczegóły dotyczące Festiwalu można 
znaleźć w Internecie (www.ekosong.pa- 
newniki.pl) Gorąco zapraszamy do odwie
dzenia kalwarii podczas tego dorocznego 
święta piosenki. Zaczynamy w sobotę
27 czerwca o godz. 15.00.

br. Benigny Utkowski

Z ŻYCIA PARAFII - MA) 2009

Sakrament Chrztu przyjęli:
Michalina Balczarek, Natalia Kardas, Martyna Piszczek, Mate
usz, Marciniak, Piotr Czubak, Daniel Szymała, Kinga Switoń, 
Adrian Paw, Andrzej Paw, Alicja Wojtko, Aleksandra Budzińska, 
Dawid Lewicki, Szymon Wodecki, Maja Mejsner, Oliwier Kloc, 
Hanna Twardosz, Szymon Borowy, Sara Szymelfenig, Wojciech 
Płoch, Nicole Dziendzioł.

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
Karol Wądołowski i Dominka Porwid, Grzegorz Feliks i Mag
dalena Tobola, Marek Gwóźdź i Joanna Sowa, Bartosz Płoch
i Sabina Krzos, Wojciech Wrzalik i Katarzyna Kowalska,Tomasz 
Majcher i Bożena Jeziak, Artur Gronowski i Iwona Rusin.

Rocznica ślubu:
60 -  Anna i Marek Czechowscy, 1 -  Aneta i Paweł Piaseccy.

Rocznica urodzin:
Roczki: Wiktoria Badura, Wiktoria Kwiecień, Paulina Pałęta, 
Karolina Loch, Zofia Gawliczek, Paweł Drozd, Maria Badura, 
Julia Jamrozik, Przemysław Długosz, Maja Pogrzeba, Karolina 
Palka, Igor Montowski, Filip Tendera;

Pozostałe: 90 -  Bronisław Radecki, 90 -  Fryda Galie, 85 -  Aniela 
Banaś, 80 -  Maria Kujawa, 80 -  Łucja Sobczyk, 75 -  Helena Zok, 
70 -  Marianna Beher, 60 -  Krzysztof Filipowski, 50 -  Barbara 
Borgulat, 18 -  Jakub Kol, 18 -  Marcin Strumidło, 18 -  Ola Ritau,
18 -  Sławomir Kwiek, 10 -  Malwina Zielonka.

Rocznica święceń kapłańskich:
70 -  o. Leon Wojsyk OFM, 50 -  o. Marceli Mikołajczyk OFM, 
25 -  ks. Adam Ciesiołka.

Zmarli:
Władysław Ochot -  92 1., Eryk Okoń -  90 1., Wojciech Tkacz -  
59 1., Stefania Gratza -  901., Józef Antosz -  79 1., Rut Uszok -  79
1., Marcin Styczyński -  8 1., Adam Szczepanek -  44 1., Tadeusz 
Gajda -  58 1., Jadwiga Mrowieć -  911., Leszek Szymkowiak -  57
1., Helena Wieczorek -  76 1., Pelagia Jędrysek -  59 1., Marianna 
Sokół -  78 1., Henryk Bąk -  79 1.

Sakrament Bierzmowania przyjęli:
Lista osób, które przystąpiły w maju do sakramentu bierzmowa
nia, znajduje się na str. 16.
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ROZWAŻANIA

Program XVI Festiwalu Piosenki Ekologicznej Ekosong 2009

Sobota, 27 czerwca 2009 • konkurs przyrodniczy
• mecz piłki nożnej: Franciszkanie

15.00-hymn Festiwalu; rozpoczęcie kontra Urząd Miasta Katowice (boi-
i powitanie Uczestników

15.30 - koncert - prezentacja mu
zyki myśliwskiej

17.00 - koncert zespołu SAN DA
MIANO

18.00 - koncert Artura Thomasa 
grającego na Fletni Pana

19.00 - koncert zespołu GIFLOF

20.30 - koncert zespołu PILÄR

16.00-20.00 - zbiórka elektrośmie- 
ci

Niedziela, 28 czerwca 2009

sko Gimnazjum nr 23 przy ul. Medy
ków)

15.30 - E KO DYKTANDO, prowadze
nie; Wicemarszałek Senatu RP Kry
styna Bochenek

16.30 - pokaz mody ekologicznej

17.30 - koncert zespołu Przylądek 
Dobrej Nadziei (EKOBAND)

18.30 - ogłoszenie wyników EKO- 
DYKTANDA i konkursów, wręczenie 
nagród

19.00 - koncert zespołu Julia i Grze
gorz Kopała

20.00 - podsumowanie i zakończe-
15.00 (z minutami) - rozpoczęcie nie XVI Festiwalu Piosenki Ekolo-
i powitanie Gości, hymn Festiwalu gicznej EKOSONG 2009

* ściana wspinaczkowa
• konkurs plastyczny

20.30 - koncert 2 jFORVIP

Otrzymaliśmy fragment Ziemi Świętej

14.06.2009
XI niedziela zwykła

Ez 17,22-24 
Ps 92

2 Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34

T o, co jest słabe w ludzkich oczach, 
mocne jest w oczach Boga. Świę

tość objawia się w małych i zwyczaj
nych rzeczach. Takie jest właśnie 
królestwo Boże. Po ludzku patrząc 
zwyczajne, niepozorne, nikomu nie- 
zagrażające. Nie stosuje przymusu, 
nie posiada aparatu ścigania. Pozor
nie słabe i niczym nieodznaczające się 
wobec ludzi, a jednak wyraźnie obec
ne. Nie daje się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwycięża. I to ono wyrośnie 
ponad wszystkie inne, tak jak z naj
mniejszego ziarnka gorczycy wyrasta 
krzew przewyższający inne. Dzie
je się tak, bo mocą królestwa Boże
go jest Chrystus. Do Niego dążymy
i przed Nim każdy zda sprawę 
z tego, jaki owoc w swoim życiu wydał 
(por. 2 Kor 5,9).

21.06.2009
XII niedziela zwykła

Job 38,1.8-11 
Ps 107

2 Kor 5,14-17 
Mk 4,35-41

Bóg jest Panem wszystkiego, co 
stworzył. Podporządkowana jest 

Mu cała przyroda i On jeden ma moc
i prawo ją zmieniać. Również czło
wiek, korona stworzenia, we wszyst
kim zależny jest od Boga. Bóg zaś 
umiłował ludzi i posyła Syna, który 
czyni wszystko nowym: „To, co dawne 
minęło, a oto wszystko stało się nowe” 
(2 Kor 5, 17). Każdy człowiek, który 
wierzy w Chrystusa, staje się nowym 
stworzeniem i nie odczuwa leku, lecz 
ufa Bogu, któremu nawet wicher i je
zioro są posłuszne (por. Mk 4,41).

Kustosz Ziemi Świętej, o. Pierbattista 
Pizzaballa OFM, za pośrednictwem 
Komisariatu Ziemi Świetej w Krakowie, 
przekazał dla Panewnik relikwię - 
fragment skały z Góry Oliwnej wraz 
z certyfikatem (na zdjęciu)
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ROZWAŻANIA TRAD YCjA I WIARA

28.06.2009
XIII niedziela zwykła

Mdr 1,13-15.2,23-24 
Ps 30

2 Kor 8,7-9.13-15 
Mk 5,21-43

Człowiek został stworzony do nie
śmiertelności, gdyż Bóg, który 

jest żyjący, stworzył wszystko do życia
i istnienia. Śmierć weszła na świat przez 
zawiść diabła (por. Mdr 2,24). Porządek 
świata, który zniszczył Szatan, przy
wrócił Chrystus. Uwolnił człowieka od 
śmiercionośnego jadu zła i z władania 
otchłani. Świadczy o tym przez cuda, 
wskrzeszenia i uzdrowienia, o których 
wiemy z przekazów ewangelicznych. 
Każdy, kto wyznaje Chrystusa, należy 
do Niego i nie podlega śmierci. Jest 
nieśmiertelny i wieczny, tak jak tego 
chciał od początku Bóg Stwórca (por. 
Mdr 1,13-16).

29.06.2C)09 
Uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła

Dz 12,1-11 
Ps 34

2 Tm 4,6-9.17-18 
Mt 16,13-19

Piotr i Paweł, obdarzeni różnymi 
darami, zbudowali jeden Kościół 

Chrystusa -  czytamy we wstępie do 
liturgii uroczystości Świętych Apo
stołów Piotra i Pawła. Obaj, mimo 
odmienności, głosili różnym ludziom 
jedną Ewangelię, niezmordowanie
i z niezachwianą pewnością. Źródłem 
ich siły i odwagi była ufność w Chry
stusie i przekonanie, że Ten, który ich 
posłał, prowadzi ich i może ich wy
bawić z wszelkiego zła. Piotr mówi
0 tym, gdy anioł uwalnia go z kajdan
1 wyprowadza z więzienia: „Teraz wiem 
na pewno...” -  woła z przekonaniem. 
Paweł pisze podobnie i choć przewidu
je bliską śmierć to jest pewien, że Bóg 
go wybawi i wyrwie od zła, przyjmu
jąc go do królestwa niebieskiego. Obaj 
uznają w Chrystusie Mesjasza, Syna 
Boga Żywego. Obaj za Niego oddają 
życie i w Nim je odzyskują. Są naszym 
wzorem świętości, bo ich życie pokazu
je, że wiara i znoszone trudy owocują 
życiem wiecznym.

Dla ubogacenia darem świętych odpustów specjalnych 
nabożeństw sprawowanych w Roku Kapłaństwa ogłoszonym 

ku czci świętego Jana Marii Vianneya.

Urbis et orbis. Dekret
Bliski jest dzień obchodów 150. rocz

nicy pobożnego przejścia do nieba 
świętego Jana Marii Vianneya, Proboszcza 
z Ars, który na ziemi był godnym podziwu 
wzorem prawdziwego pasterza w służbie 
owczarni Chrystusa.

Ponieważ przykład Jana Marii Vian- 
neya może zainspirować wiernych, 
w szczególności kapłanów, do naśladowa
nia Jego cnót, Papież Benedykt XVI po
stanowił, że od 19 czerwca 2009 roku do
19 czerwca 2010 roku w całym Kościele 
będzie celebrowany Rok Kapłaństwa, pod
czas którego duchowni jeszcze bardziej 
umocnią swoją wierność Chrystusowi po
przez pobożne rozmyślania i święte nabo
żeństwa oraz inne stosowne praktyki.

Ten święty okres rozpocznie się w uro
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
w Dniu Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, 
nieszporami, które Benedykt XVI będzie 
celebrował wobec relikwii świętego Jana 
Marii Vianneya, przywiezionych specjal
nie do Rzymu na tę okazję przez Biskupa 
diecezji Bełley-Ars. Ojciec Święty zakoń
czy Rok Kapłaństwa na placu Świętego 
Piotra w Rzymie w obecności duchow
nych przybyłych z całego świata, którzy 
odnowią złożone przyrzeczenie wierności 
Chrystusowi i ożywią więzy kapłańskiego 
braterstwa.

Duchowni przez modlitwę i dzieła miło
sierdzia będą zabiegać, aby otrzymać od 
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Ka
płana łaskę świadectwa cnotami wiary, na
dziei i miłości oraz innymi tak, by również 
zewnętrznym sposobem życia ukazywali 
pełne oddanie dobru duchowemu Ludu 
Bożego, które Kościół ceni ponad wszyst
ko.

Dar świętych odpustów, których Peni- 
tencjaria Apostolska obecnym Dekretem 
wydanym zgodnie z wolą Ojca Świętego 
udziela w czasie Roku Kapłaństwa, niech 
pomoże jak najpełniej osiągnąć tak uprag

niony zamiar. Dlatego też:

A. Kapłani, którzy w skrusze serca 
w jakimkolwiek dniu pobożnie od
mówią przynajmniej jutrznię lub 
nieszpory przed wystawionym pub
licznie do adoracji lub obecnym 
w tabernakulum Najświętszym Sa
kramentem i -  za przykładem świę
tego Jana Marii Vianneya -  oddadzą 
się duchem ochoczym i hojnym ce
lebracji sakramentów, przede wszyst
kim sakramentu pokuty, uzyskać 
mogą odpust zupełny, który będą 
mogli ofiarować również za zmarłych 
kapłanów, pod warunkiem przystą
pienia do sakramentalnej spowie
dzi, przyjęcia Komunii Świętej oraz 
odmówienia modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego.

Kapłani mogą ponadto uzyskać od
pust cząstkowy, także możliwy do 
ofiarowania za zmarłych kapłanów, 
jeśli pobożnie odmówią przepisane 
modlitwy o uświęcenie życia i o gor
liwe wypełnianie powierzonych im 
zadań.

B. Wszyscy wierni, którzy w poko
rze serca w kościele albo w kapli
cy będą uczestniczyć pobożnie we 
Mszy Świętej, ofiarując tego dnia 
modlitwy i dobre uczynki w inten
cji kapłanów, aby Jezus Chrystus 
Najwyższy i Wieczny Kapłan ich 
uświęcił i kształtował według swego 
Serca, mogą uzyskać odpust zupeł
ny pod warunkiem przystąpienia do 
sakramentalnej spowiedzi i odmó
wienia modlitwy w intencjach Ojca 
Świętego w dniach, w których roz
poczyna się i kończy Rok Kapłań
stwa, w dniu 150. rocznicy śmier
ci świętego Jana Marii Vianneya, 
w pierwsze czwartki miesiąca oraz 
w inne dni wyznaczone przez po
szczególnych ordynariuszy dla po
żytku wiernych.

6 G ło s  Św . l u d w ik a
C z e r w ie c  2009



Czy pościć w piątek?

Zachęca się, aby w kościołach kate
dralnych i parafialnych kapłani, któ
rym powierzona jest tam posługa 
duszpasterska, prowadzili odnośne na
bożeństwa, celebrowali Msze Święte
i sprawowali sakrament pokuty.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy
i wszyscy, którzy ze słusznych powodów 
nie mogą wychodzić z domu, mogą uzyskać 
odpust zupełny, jeśli -  w duchu wyzbycia 
się przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu i z zamiarem wykonania, jak tyl
ko będzie to możliwe, trzech zwykłych 
warunków odpustu -  we własnym domu 
albo tam, gdzie przeszkoda ich wstrzymu
je, w dniach wyżej wskazanych odmówią 
modlitwy o uświęcenie kapłanów i ofiarują 
z ufnością Bogu przez Maryję, Królową 
Apostołów, swoje cierpienia i niewygody 
życia.

Udziela się, wreszcie, odpustu cząstkowe
go wszystkim wiernym, ilekroć pobożnie 
odmówią pięć razy Ojcze nasz..., Zdro
waś, Maryjo... i Chwała Ojcu... albo inną 
modlitwę specjalnie zatwierdzoną ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, by wy
prosić kapłanom łaskę zachowania czysto
ści i świętości życia.

Obecny Dekret jest ważny przez cały okres 
trwania Roku Kapłaństwa, bez względu na 
jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii 
Apostolskiej, 25 kwietnia, w święto świę
tego Marka Ewangelisty, Roku Pańskiego 
2009.

James Francis Card. Stafford 
Penitencjarz Większy 

t Gianfranco Girotti, OFMConv. 
Biskup tytularny Mety, Regens

Msza św. inaugurująca Rok Kapłański 
w naszej bazylice pod przewodnictwem 
ks. dr Grzegorza Olszowskiego odbędzie 
się w piątek 16 czerwca o godz. 18.30.

W ielu dziś nie pamięta o piątkowym 
poście. W  świadomości znacznej 

części polskiego społeczeństwa przestrze
gany jest jeszcze post wielkopiątkowy
i w Środę Popielcową. Ale i tu wzrasta 
liczba osób, które tego postu nie przestrze
gają. Post piątkowy funkcjonuje w świa
domości jako nakaz, który nie tylko nie 
jest respektowany, ale który także Kościół 
traktuje bardzo liberalnie. Liczne dyspensy 
w środowiskach, dla których post ma jesz
cze religijne znaczenie, czynią post czymś 
wstydliwym. Nie wypada odmówić jedze
nia mięsa nie tylko na oficjalnych przyję
ciach, ale także w katolickich rodzinach. 
Serwuje się potrawy mięsne w piątek, 
tak jakbyśmy się wstydzili w swoim życiu 
praktykować ten stary i religią wymagany 
obyczaj. Po prostu post staje się coraz bar
dziej zapominany, a jego praktykowanie 
uważane jest za coś wstydliwego, z czego 
się należy tłumaczyć.

Tymczasem zanikanie przestrzegania 
postu jest objawem nie tylko kulturowej, 
ale także religijnej sekularyzacji i laicyza
cji, jest elementem w procesie eliminacji 
religii ze świata obyczaju. Jest wyrazem 
kryzysu naszej tożsamości religijnej, a tak
że, ze względu na znaczenie katolicyzmu 
w polskiej kulturze, jest przejawem kryzy
su naszej katolickiej tożsamości narodo
wej. Post piątkowy jest bowiem umartwia
niem i formą ascezy upamiętniającej mękę 
Pańską, jest wyrazem współuczestnictwa 
w cierpieniach Jezusa Chrystusa, a tym 
samym wyrazem głębokiej więzi człowie
ka z Bogiem. Obok niedzieli, dnia zmar
twychwstania Pańskiego, piątkowa pamięć
0 Męce Pańskiej organizuje religijny cha
rakter tygodnia. W  przeciwieństwie do 
niedzieli, święta radosnego, święta zmar
twychwstania, piątek jest dniem smutku
1 wyrzeczenia, ale przez to wyrzeczenie, 
przez przypominanie drogi krzyżowej, 
post piątkowy ma zasadnicze znaczenie 
dla naszej katolickiej tożsamości. Pomija
nie postu piątkowego uderza także w reli
gijny sens niedzieli. Niedziela redukowana 
jest tylko do odpoczynku, a zapomina się
o tym, iż Zmartwychwstanie jest konse
kwencją Golgoty. Dlatego też wraz z za
pominaniem sensu wydarzeń Wielkiego 
Postu następuje także obyczajowa sekula
ryzacja niedzieli.

Nie możemy godzić się, że post to tylko

nasza prywatna sprawa. Obyczaj przestrze
gania postów to także część naszej tradycji
i tożsamości narodowej. Kultura naszego 
narodu kształtowała się w przestrzega
niu zarówno postu, jak i karnawału. Żywe 
przestrzeganie postu dawało poczucie ra
dości ze święta zmartwychwstania oraz 
sprzyjało intensyfikacji karnawałowych ra
dości. Zanik zwyczajów postnych oznacza 
także osłabienie radości i intensywności 
karnawału. Przez to życie staje się mniej 
zróżnicowane i mniej intensywne, i w su
mie mniej radosne. Zwyczaje postne tak 
głęboko wniknęły w naszą tradycję, że stały 
się częścią tożsamości narodowej. I dlatego 
też kryzys przestrzegania postu jest także 
w pewnym zakresie przejawem kryzysu 
naszej tożsamości narodowej. Inne narody 
wymagają uszanowania swych zwyczajów. 
Z tych zwyczajów czynią znak swojej toż
samości. Nie wypada np. nie respektować 
żydowskiego zwyczaju szabatu czy koszer- 
ności pożywienia. Pasażerowie wielu linii 
lotniczych mają do wyboru dania zwykłe 
lub koszerne. Natomiast pytanie o post
ny posiłek w piątek wywołuje zdumienie. 
Tak jest także w Polsce. Pomimo iż zde
cydowana większość naszego narodu jest 
katolicka, wiele instytucji publicznych nie 
przestrzega elementarnego wymogu sza
cunku dla przekonań religijnych własnego 
społeczeństwa.

Sądzę, że czas, by ten stan rzeczy zmie
nić. Ale aby instytucje publiczne z szacun
kiem odnosiły się do naszych przekonań 
religijnych, my sami musimy żądać re
spektowania naszych religijnych zwycza
jów. Musimy wrócić do przestrzegania 
zwyczajów postnych, zrezygnować z ła
twego rozgrzeszania się w przypadku ich 
nieprzestrzegania. Mamy prawo szacunku
i respektu dla naszych przekonań. Jeżeli 
jesteśmy zapraszani w gościnę w piątek, 
to niech gospodarze przez szacunek dla 
nas zadbają, abyśmy nie byli zmuszani do 
zachowań albo niezgodych z naszą wiarą, 
albo niegrzecznych. Post piątkowy jest 
wyrazem naszej katolickiej i narodowej 
tożsamości. Umiejmy więc nie tylko żyć 
zgodnie z wymogami naszej religii, ale 
także walczyć o publiczny szacunek dla 
naszej wiary.

Marian Piłka 
Tygodnik katolicki„Niedziela" 

13/2001
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800-LECIE OEM ROZWAŻANIAPERŁA MISJI CZ. 5

5.07.2009
XIV niedziela zwykła

Ez 2,2-5 
Ps 123 

2 Kor 12,7-10 
Mk6,1-6

Nauka Boża od zawsze budziła 
i będą budzić w wielu ludziach 

sprzeciw. Jest w końcu wymagająca 
i nie pozwala słuchającemu pozo
stawać obojętnym. Często człowiek 
„o bezczelnej twarzy i zatwardziałym 
sercu” nie chce zrezygnować z wygody 
bezbożnego życia, a tego właśnie wy
maga Bóg. Głoszącym Jego naukę daje 
też potrzebne narzędzia: „Wystarczy 
ci mojej łaski” -  mówi do św. Pawła 
(2 Kor 12,8). Dawniej sprzeciwiano się 
prorokom, po przyjściu Chrystusa lżono 
i prześladowano Apostołów i uczniów, 
powątpiewano i nadal często wątpi się 
w Chrystusa. A jednak głoszone Słowo 
Boże działa i ma moc skruszyć najbar
dziej zatwardziałe serca.

12.07.2009
XV niedziela zwykła

Am 7,12-15 
Ps 85 

Ef 1,3-14 
Mk 6,7-13

Bóg uzdalnia ludzi do zadań jakie im 
wyznacza. Nie posyła nikogo i nie 

żąda niczego, jeśli wcześniej nie przy
gotuje człowieka i nie obdarzy darami, 
które umożliwią wykonanie woli Bożej. 
Nie wymaga Pan od nas niczego ponad 
nasze siły. Człowiek jednak często nie 
dowierza Bogu, wzbrania się i znajdu
je tysiące tłumaczeń i usprawiedliwień, 
wzorem proroka Amosa, który uważa 
że jest zbyt prosty, by być prorokiem 
Święty Paweł pisze natomiast wyraź
nie: „Bóg i Ojciec (...) napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem ducho
wym (...) wybrał nas przed założeniem 
świata” (Ef 1,3-4). Szczodrze wylał na 
nas łaskę w postaci wszelkiej mądrości
i zrozumienia. Dane są więc ludziom 
wszelkie dary i łaski do pełnienia woli 
Boga i głoszenia Jego królestwa, tak 
jak czynili to uczniowie i Apostołowie. 
Trzeba tylko otwarcia serca, czystej 
chęci i szczerego wysiłku, który jest za
wsze cenny w oczach Boga.

Mnie, bratu Franciszkowi, Pan 
dał tak rozpocząć życie poku
ty: gdy byłem w grzechach, 

widok trędowatych wydawał 
mi się bardzo przykry. I Pan 

sam wprowadził mnie między 
nich i okazywałem im miło
sierdzie {Testamentśw. Fran

ciszka z 1226 r.).

Historia misji franciszkanów na 
Bliskim Wschodzie pokazała, 
że medycyna i przychodzenie 

z pomocą chorym i potrzebującym, były 
i są najlepszą promocją wartości chrześci
jańskich.

Początkowo bracia mniejsi organizo
wali prostą opiekę medyczną dla przyby
wających do Ziemi Świętej pielgrzymów 
i przedstawicieli europejskiego świata 
kupieckiego. Również członkowie misji 
dyplomatycznych, którzy będąc chrześ
cijanami nie mogli korzystać z pomocy 
arabskich medyków, odwiedzali francisz
kańskie konwenty w poszukiwaniu leka
rza. Prawo kościelne surowo zabraniało 
korzystania z żydowskich lub muzułmań
skich usług medycznych.

Po podboju Palestyny przez wojska tu
reckie w XVI w. lekarze w habitach i ich 
apteka w Jerozolimie zaczęły w znacz
nym stopniu zaspokajać potrzeby wszyst
kich mieszkańców Jerozolimy i okolic. 
W  źródłach historycznych nie brak słów 
pochwały dla ich pracy. Jednak nie byli 
oni samoukami. Najczęściej przybywali do

krajów Lewantu z solidnym wykształce
niem z Europy. Założona przez nich apte
ka w klasztorze Najświętszego Zbawiciela 
w Jerozolimie pełniła rolę współczesnego 
ambulatorium lub przychodni. Lekarstwa 
wydawane były za darmo, a ilość i jakość 
medykamentów chwalona była nawet 
przez nieprzychylnych w swych komen
tarzach wobec łacinników protestanckich 
pielgrzymów zza morza. Do apteki przy
chodzili wszyscy: Grecy, Ormianie i mu
zułmanie.

Pomoc udzielana tym ostatnim niejed-

Jerozolimski lazaret podczas epidemii 
1785 roku, Paolo Gaidano (1897). Olej 

na płótnie, kapitularz klasztoru Naj
świętszego Zbawiciela w Jerozolimie

nokrotnie wystawiała franciszkanów na 
duże niebezpieczeństwa. Jeśli zaapliko
wana mahometaninowi kuracja dopro
wadziła do wyzdrowienia, cała wspólnota 
mogła odetchnąć z ulgą. Jednakże łatwo 
sobie wyobrazić sytuacje, w których lecze
ni przez minorytów muzułmanie umie
rali. Na wszelkie sposoby naśladowcy św.

Franciszka starali się zabezpieczyć przed 
przykrymi konsekwencjami. Zabiega
no o specjalne firmany u baszy Jerozoli
my. Pozwalały one również zakonnikom 
na wchodzenie z posługą medyczną do 
miejsc, do których chrześcijanom nie wol
no było nawet zaglądać, np. do meczetu 
w Wieczerniku, którym wcześniej zajmo
wali się franciszkanie.

Nasz rodak, Mikołaj Radziwiłł zwany 
„Sierotką”, w czasie swojej pielgrzymki 
do Ziemi Świętej w XVII w. nawiedził 
miejsce ustanowienia Eucharystii asystu

jąc udającemu się tam z posługą medycz
ną bratu lekarzowi. Dostanie się do wnę
trza, przejętego przez władze osmańskie 
w 1551 r. sanktuarium, nie byłoby możliwe 
innym sposobem.

Okresami wzmożonej aktywności braci 
medyków i aptekarzy były plagi epidemii. 
Szczególną przeszkodą okazywał się wte
dy swego rodzaju „fatalizm religijny” mu
zułmanów. Prości mieszkańcy Judei uwa
żali zarazę za nakazaną lub dopuszczoną 
przez Allacha.

o. Abraham Sobkowski OFM
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Wybrali Chrystusa

Niektórzy mówią o kryzysie powołań w Polsce. Jeśli zgodzić się z tą tezą to panewnicki klasztor 
będzie jej zaprzeczeniem, bo 30 kwietnia 2009 r. święcenia diakonatu i prezbiteratu, 

przyjęło w bazylice trzynastu braci.
óżne są motywy, jakimi kierują się młodzi ludzie, wybiera

ły ^  jący drogę do kapłaństwa. Dla niektórych jest ono rodza- 
JL m-jem służby. -  Dlatego pragnę każdą chwilę swojego życia 
oddać Jezusowi i świadczyć, że tylko On ma moc przemieniać 
nasze serca. Ufam, że z Jego pomocą, z Jego obecnością, nigdy nie 
będę sam, a to, co będę czynił, będzie zawsze na Jego chwałę! -  
wyznaje dk. Samuel.

Nie zawsze odpowiedź na pytanie „dlaczego kapłaństwo?” 
przychodzi od razu, spontanicznie. Niektórzy dopiero poprzez 
trudności na drodze przygotowania seminaryjnego oraz poja
wiające się w życiu problemy otrzymują odpowiedzi na swoje 
wątpliwości. -  Po prostu czuję w sercu, że taka jest moja droga 
powołania. I mocno wierzę w to, że to powołanie pochodzi od 
Jezusa. To Chrystus mnie powołał. Ja tylko z odwagą i ufnością 
skierowaną ku Niemu, odpowiedziałem na Jego głos -  opowiada 
dk. Walenty.

Czasami ciężko jest nam zrozumieć, czemu młodzi ludzie chcą 
oddać swoje życie Bogu. Przecież jest tyle możliwości na wyko

rzystanie go w inny sposób. -  Swoją kapłańską drogę podjąłem 
z jednego, choć dla niektórych może niewystarczającego i nie
bywałego motywu: trójjedyny Bóg jest moim najlepszym Ojcem. 
Jakże będąc Jego ukochanym dzieckiem, słysząc głos Jego wezwa
nia, miałbym odmówić pójścia za Nim?

Kamil Kartasiński
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ROZMOWA

Ale nas zbaw ode złego...
Współcześnie temat Szatana jest dość rzadko poruszany, zepchnięto go raczej na drugi plan 
utożsamiając bardziej z„mitycznym tworem"aniżeli ze złym duchem, istotą rozumną, czynną 
i działającą w świecie. Tymczasem już w Biblii ukazywane były osoby zniewolone przez Szata
na... Opętanie to coś, co niejednokrotnie przeraża zwykłego człowieka. Są jednak osoby du

chowne, które decydują się na bezpośrednią walkę ze złym duchem. O trudzie takiej posługi, 
z o. Gerardem Bulą, panewnickim egzorcystą, rozmawia Magdalena Ławecka.

Jak to się stało, że Ojciec został egzorcy
stą?
W  ostatnich latach szybko wzrosła liczba 
osób opętanych i dręczonych przez złe
go ducha. Trzech egzorcystów w naszej 
archidiecezji miało za dużo roboty. Wy
dłużał się okres oczekiwania na spotkanie 
z egzorcystą. Ksiądz abp Damian Zimoń 
wysłał prośbę do wszystkich przełożonych 
zgromadzeń zakonnych działających w ar
chidiecezji o personalną pomoc. Nasz Pro
wincjał o. dr Ezdrasz Biesok wyznaczył do 
tej posługi o. Filipa Kahlerta i mnie. Dnia
2 lutego 2009 r. Ksiądz Arcybiskup podpi
sał dekrety ustanawiające nas egzorcystami 
na terenie naszej archidiecezji.

Czy nie bał się Ojciec przyjąć tej posługi? 
Z lękiem i drżeniem przyjmowałem ten 
dekret. Po przemodleniu doszedłem jed
nak do wniosku, że to wielkie szczęście, 
ponieważ jest to dopełnienie urzędu ka
płańskiego, biorąc pod uwagę, że w Ewan
gelii Pan Jezus mówi: „Głoście Ewangelię, 
wypędzajcie złe duchy, uzdrawiajcie cho
rych”. Po drugie w tej posłudze widać na
ocznie jak człowiek dręczony cierpi i jaką 
wielką ulgę ma gdy się go uwolni z mocy 
złego ducha.

Jakie są objawy tego, że ktoś został opę
tany?
Zgodnie z uznaną praktyką uważa się, że
0 opętaniu przez diabła świadczą nastę
pujące objawy: ktoś wypowiada wiele słów 
w nieznanym sobie języku albo rozumie 
mówiącego, wyjawia sprawy dalekie i ukry
te, wykazuje siły nieproporcjonalne do wie
ku albo przekraczające naturalne możliwo
ści. Objawy te mogą być pewną wskazów
ką. Ponieważ jednak niekoniecznie muszą 
być uznawane za pochodzące ze strony 
Diabła, należy brać pod uwagę także inne 
zachowania, zwłaszcza natury moralnej
1 duchowej, które również mogą wskazy
wać na działanie Szatana, jak np. gwałtow

na nienawiść do Boga, do Najświętszego 
Imienia Jezusa, Najświętszej Maryi Panny 
i Świętych, do Kościoła, do słowa Boże
go, do przedmiotów sakralnych, obrzędów, 
zwłaszcza sakramentalnych, i do świętych 
obrazów. Trzeba wreszcie starannie rozwa
żyć związek wszystkich tych oznak z wiarą 
w życiu chrześcijańskim. Zły bowiem jest 
przede wszystkim nieprzyjacielem Boga 
i wszystkiego, co wierni łączą z Jego zbaw
czym działaniem.

Kto jest najbardziej narażony na to, żeby 
zostać opętanym?

Większość opętań diabelskich jest zwią
zana z czarami, którym ktoś ulega (ob
rzędy voodoo, makumba, złe uroki), bądź 
zauroczonymi przedmiotami (pierścień 
Atlantów, słonie na szczęście), które ktoś 
przyjmuje. To są środki, którymi posługuje 
się zły duch.
Opętanie może być również wynikiem na
szych zaniedbań i błędów. Ten kto oddaje 
się formom okultyzmu, naraża się na bez
pośrednie działanie szatana. Głównymi 
formami okultyzmu są: magia (korzystanie 
z usług czarowników, np. rzucanie uroku), 
spirytyzm (seanse spirytystyczne również

G ło s  Św . Lu d w ik a
C z e r w ie c  2009
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z magnetofonem lub zapisem automatycz
nym) i satanizm, a także wróżenie z kart. 
Oddając się takim praktykom, otwieramy 
drzwi złemu duchowi i narażamy się na 
niebezpieczeństwo opętania. To nie dzieje 
się automatycznie, ale może się zdarzyć. 
Opętanie może się zdarzyć również z po
wodu nieustannego trwania w grzechu, 
lecz bez oddania się formom okultyzmu. 
Można też paść ofiarą nieszczęść związa
nych z nadzwyczajnym działaniem złego 
ducha za zgodą Boga, dla dobra duszy. To 
jest przypadek, który potwierdza się u nie
których świętych, jest także zobrazowany 
w filmie „Egzorcyzmy Emily Rose”.

Jak przebiegają obrzędy egzorcyzmu?
Obrzędy rozpoczynają się pokropieniem 
pobłogosławioną wodą, które jako upa
miętnienie oczyszczenia otrzymanego we 
chrzcie jest obroną kuszonego przed za
sadzkami nieprzyjaciela. Później następuje 
modlitwa litanijna, w której przez wsta
wiennictwo Wszystkich Świętych wzywa
my Bożego miłosierdzia nad człowiekiem 
dręczonym. Po litanii egzorcysta recytuje 
psalm wyrażający błaganie o opiekę Naj
wyższego i podziw dla zwycięstwa Chry
stusa nad złym duchem. Na koniec egzor
cysta można dodać modlitwę po psalmie. 
Odczytuje się też Ewangelię, jako znak 
obecności Chrystusa, który własnym sło
wem głoszonym w Kościele zaradza ludz
kim cierpieniom. Potem egzorcysta kładzie 
ręce na dręczonego, błagając Ducha Świę
tego, aby Diabeł odszedł od człowieka, 
który przez chrzest stał się świątynią Bożą. 
W  tym samym czasie może tchnąć w twarz 
dręczonego. Teraz recytuje się wyznanie 
wiary albo odbywa się wyrzeczenie szatana 
i odnowienie chrzcielnego wyznania wiary. 
Następuje modlitwa Pańska, w której bła
gamy Boga, naszego Ojca, aby nas wybawił 
od złego. Po tych czynnościach egzorcysta 
ukazuje dręczonemu wizerunek krzyża 
Pańskiego, który jest źródłem wszelkiego 
błogosławieństwa i łaski, a następnie czyni 
nad nim znak krzyża, który wyraża wła
dzę Chrystusa nad diabłem. Wreszcie wy
powiada błagalną formułę skierowaną do 
Boga oraz formułę rozkazującą, w której 
w imię Chrystusa wprost wyklina Szatana, 
wzywając go, aby odszedł od dręczonego. 
Obrzędy kończą się pieśnią dziękczynną, 
modlitwą oraz błogosławieństwem.

Czy egzorcyzmy mogą być wykonywane 
na odległość?
Tak, egzorcyzmy można odprawiać z odda

lenia. „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”
-  powiedział Anioł do Najświętszej Maryi 
Panny. Dlatego też należy działać. Jeże
li osoby mieszkają daleko od Panewnik, 
a potrzebują lub proszą o częsty egzor- 
cyzm, ja egzorcyzmuję przez telefon lub 
przez komputer. Osoba wtedy musi być 
obecna przy telefonie lub komputerze.

Czy zły duch przeszkadza przy egzorcy- 
zmowaniu?
Złemu duchowi chodzi o to, by nikt mu 
nie przeszkadzał. Pewnego razu gdy zaczy
nałem egzorcyzm osoba była bardzo spo
kojna. W  chwili pokropienia wodą egzor- 
cyzmowaną uaktywnił się Szatan demon
strując swoją siłę. Czworo braci musiało 
mi pomóc trzymać tę osobę, by sobie ani 
nam nie zrobiła szkody. Osoba ta zaczy
nała krzyczeć, wyzywać, obrzucać wulgar
nymi słowami, by przestraszyć egzorcystę
i zakończyć modlitwę, ale nie udało się tego 
dokonać. Innym razem przy egzorcyzmo- 
waniu przez komputer, podczas modlitwy 
różańcowej, osoba nie mogła ani jednego 
Zdrowaś Maryjo odmówić poprawnie. To 
znowu głos się urywał, gdy osoba mówiła
o Szatanie, komputer się zawieszał lub 
łącze z Internetem się przerywało. Wiele 
innych jeszcze zdarzeń towarzyszy modli
twie. Szatan bardzo nie lubi wody święco
nej, Litanii do Najświętszego Imienia Je
zus, Najświętszej Maryi Panny, Świętych, 
aktów strzelistych, relikwii.

Dlaczego w dzisiejszych czasach coraz 
więcej kapłanów pełni posługę egzorcy
sty?
Od dawien dawna ludzie próbowali sięgać 
po „zakazany owoc” przyszłości, stosując 
różnego rodzaju techniki i odwołując się 
do tajemniczych sił demonicznych, bo
skich i diabelskich. Wróżby, tłumaczenie 
snów, księgi astrologiczne, przepowiednie, 
odwoływanie się do duchów zmarłych... 
Pomimo zakazów i kar, które przewidywa
ła Biblia, przestróg Kościoła i nawoływań 
nauki do powściągliwości w tej materii, 
ciekawość ludzi ciągle na nowo odradza się 
z coraz większą siłą. To wszystko wciąga aż 
do momentu, gdy zauważy się jakieś dziw
ne rzeczy w swoim życiu: chorobę, utratę 
pracy, niepowodzenia w małżeństwie, brak 
miłości do drugiego człowieka. Wtedy 
szukamy ratunku u lekarza, psychologa, 
psychiatry. Gdy oni nie mogą pomóc odsy
łają do egzorcysty. Tym sposobem potrze
ba coraz więcej księży, by pomóc ludziom 
wyjść z tego labiryntu.

19.07.2009
XVI niedziela zwykła

Jr 23,1-6 
Ps 23 

Ef 2,13-18 
Mk 6,30-34

Prorok Jeremiasz zapowiada przyj
ście nowego czasu, w którym na

stanie nowy porządek. Lud rozproszo
ny po całym świecie zostanie zebrany 
na nowo i znów będzie mógł czuć się 
bezpiecznie: „nie będą się lękać ani 
trwożyć” (Jr 1,4). „Odrośl Dawida”, 
która będzie panować, zbawi swój lud 
i nazwana będzie sprawiedliwością. Pi
sząc o owej „Odrośli Dawida”-Jezusie 
Chrystusie, św. Paweł dodaje, że jest 
On naszym pokojem i przyniósł jed
ność ludzkości. Jedna wszystkich przez 
krzyż oraz zwiastuje i wprowadza po
kój. Przez grzech i zło ludzkość była
1 jest rozproszona „jak owce nie mające 
pasterza” (Mk 6,33). Dobrym Paste
rzem okazującym litość i darzącym sło
wem jest tylko Jezus Chrystus.

26.06.2009
XVII niedziela zwykła

2 Kri 4,42-44 
Ps 145 
Ef 4,1-6 
J 6,1-25

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, 
który jest i działa ponad wszystko, 
przez wszystko i we wszystkich -  pi

sze św. Paweł do Efezjan (Ef 4,6). Dla 
Boga w sprawach ludzkich nie ma 
rzeczy niemożliwej. On, który może 
wszystko, jest w stanie zaspokoić każ
dą ludzką potrzebę, o ile jest godziwa, 
zgodna z Jego wolą i przynosząca poży
tek. Rozmnożenie pokarmu dla rzeszy 
ludzi tę prawdę dobrze ukazuje (por.
2 Kri 4 i J  6). Ludzkie niedowiarstwo 
i nieufność czasem mogą blokować łaski 
i dary Boże, zaś przez ufność i nadzieję 
pokładaną w Bogu, mogą dokonywać 
się wielkie rzeczy, a nawet cuda. Zaufa
nia wobec Boga trzeba więc wciąż się 
na nowo uczyć, bo jak pisze Apostoł: 
„zostaliście wezwani w jednej nadziei, 
jaką daje wasze powołanie” -  powoła
nie chrześcijańskie.

G ło s  ś w . l u d w ik a
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Apel Fundacji For Animals

Szanowni Mieszkańcy, 
Działkowcy oraz Osoby wrażli

we na problemy zwierząt

2.08.2009
XVIII niedziela zwykła 
Odpust Porcjunkuli

Syr 24,1-2.16-21 
Ps:Łk 1,46-55 

Ga 4,3-7 
Łk 1,26-33

Mądrość Boga jest niezmierzona. 
Z Niej wypływają piękno, bogo- 

bojność, poznanie i nadzieja (por. Syr 
24,16-18). W  swej mądrości Bóg posłał 
swojego Syna „zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod prawem”. Maryja, ot
warta na Bożą mądrość i miłość, rodzi 
Zbawiciela, który wykupił ludzi spod 
jarzma grzechu i obdarzył przybranym 
synostwem. Dzięki odkupieniu prze
staliśmy być niewolnikami grzechu 
i śmierci, a staliśmy się dziedzicami 
królestwa. Dzięki Maryi, jej otwarciu 
na wolę Ojca, narodził się Zbawiciel, 
który tego odkupienia dokonał. Dzięki 
wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej 
Miłości, możemy zyskać od Chrystusa 
darowanie win i kar oraz pełne prawo 
do obiecanego dziedziczenia królestwa 
Bożego.

Urząd Miasta Katowice uruchomił 
program przeciwdziałania bezdom

ności zwierząt obejmujący bezpłatną ste
rylizację i kastrację części miejskich ko
tów wolno żyjących. Celem programu jest 
utrzymanie ich populacji na takim pozio
mie, aby koty mogły pozyskiwać pożywie
nie i miejsca do schronienia, a obecność 
ich nie była uciążliwa dla mieszkańców. 
Koty miejskie jako element ekosystemu 
miejskiego zasługują na nasz szacunek, 
gdyż chronią nasze miasta przed szkod
nikami. Zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt koty miejskie podlegają ochronie 
prawnej.

Informacji w sprawie możliwości sko
rzystania z programu udziela Klinika 
Weterynarii Brynów, tel. 32 251 75 30, 
32 205 14 67. Informacje dostępne są 
również na stronach internetowych

(www.katowice.eu -  Ekologia i zwie
rzęta w mieście / zwierzęta w mieście) 
i (www.foranimals.org.pl) oraz pod adre
sami mailowymi (pinil@foranimal.org.pl, 
kotykatowic@vp.pl).

Joanna Zaremba 
Fundacja For Animals

Twoje Dziecko może u nas:

©spędzić radośnie i atrakcyjnie całe wakacje (lub ich część), 
©poczekać, aż załatwisz ważną sprawę na mieście, 

©dobrze się bawić, kiedy mama i tato mają ochotę SAMI 
wybrać się do kina,

©załapać „przedszkolnego bakcyla” i chcieć chodzić 
do nas przez caaaaały rok!

Informacje pod numerem telefonu: 514 280 373, 
e-mail: office@madzikplace.com 

Mądzik Place Kindergarten, Przedszkole Językowe, 
ul. Szafirowa 14, Katowice, os. Sadyba, dzielnica Kokociniec

Zapisy na rok 2009/2010 trwają!

K A M I E N I A R S T W O
Rok zal. 1938 ul. Kolejowa 5, tel. 032 252 52 47

inż. Marian Winiewicz 40-076 Katowice-Ligota

Granit, lastryko, nagrobki, schody, parapety, blaty, elewacje, rzeźby 
oraz remonty i przeróbki nagrobków.

GŁOS ŚW. LUDWIKA
C z e r w ie c  2009
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W trosce o nowonarodzonych
„Otoczmy troską życie", hasło przewodnie ostatnich miesięcy w polskim Kościele, to nie 

tylko słowa, ale również czyny. Czasami bardzo konkretne. W trosce o zdrowie i życie 
nowonarodzonych dzieci Kościół oraz placówki służby zdrowia otwierają„Okna życia". 

W  Katowicach w ostatnim czasie poświęcone zostały dwa takie miejsca: w Bogucicach 
(Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, ul. Leopolda 1) i w Ligocie

(NZOZ Epione, ul. Piotrowicka 68).

OKNO 
ŻYCIA caritas

„Okno życia" na terenie naszej parafii zostało otwarte i poświęcone 2 czerwca, 
przez proboszcza o. Alana Ruska. Z inicjatywą stworzenia takiego miejsca wyszli 
lekarze, Państwo Katarzyna i Narcyz Wrześniewscy.„Okno" znajduje się w NZOZ 
Epione przy ulicy Piotrowickiej, obok wejścia do poradni dzieci zdrowych. Przez 

całą dobę czuwa przy nim pełniąca dyżur pielęgniarka

dla dzieci, żłobek, sierociniec, przedszko
le, ośrodek wychowawczy.

W  chwili otwarcia każdego „Okna” 
włącza się dyskretny alarm, który słyszą 
tylko osoby dyżurujące. W  pomiesz
czeniu za „Oknem” znajdują się sprzęty 
i rzeczy niezbędne do tego, by zapew
nić noworodkowi bezpieczeństwo (na 
zdjęciu powyżej). Od razu wzywane jest 
pogotowie. W  oczekiwaniu na przyjazd 
karetki dokonywana jest pierwsza ogólna 
ocena stanu zdrowia dziecka, wykony
wane są niezbędne czynności takie jak 
mycie, przewijanie, przebieranie. Dzie
cko zostaje przekazane do szpitala, gdzie 
udzielona zostaje mu fachowa pomoc 
medyczna. Jednocześnie o zaistniałej sy
tuacji powiadamiany jest sąd oraz ośro
dek adopcyjny. Dzięki temu dziecko ma 
szanse w krótkim czasie trafić do nowej 
rodziny.

Magdalena Szczelina

takie „Okno” powstało w Krakowie trzy 
lata temu. Do tej pory uratowano dzięki 
niemu dziesięcioro dzieci.

-  „Okno życia” to miejsce, gdzie matka 
może anonimowo i bez żadnych konse
kwencji prawnych pozostawić w bez
piecznych warunkach dziecko, które od 
razu otoczone zostaje troskliwą opieką 
-  wyjaśnia s. Rafaela ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Jadwigi, pomysłodawczyni ot
warcia pierwszego „Okna” w Katowicach. 
Siostry obchodzą właśnie 150-lecie ist
nienia swojego zgromadzenia. Od po
czątku troszczyły się o życie i wychowa
nie najmłodszych. Prowadziły ochronkę

Młode matki znajdujące się w trud
nej sytuacji życiowej nie zawsze 

mogą zapewnić dziecku odpowiednie 
warunki do życia i rozwoju. Przyczy
ny są różnorakie: brak wsparcia, brak 
pieniędzy, niedojrzałość, strach. Cza
sem w panice lub w szoku porzuca
ją dziecko gdziekolwiek, co nieraz już 
kończyło się tragicznie. Niejednokrot
nie media przekazywały mrożące krew 
w żyłach informacje o noworodkach zna
lezionych na śmietniku czy w reklamówce 
w parku. Aby nie dopuścić do kolejnych 
takich sytuacji, w całym kraju powsta
je coraz więcej „Okien życia”. Pierwsze
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Śladami Biedaczyny z Asyżu
Każde spotkanie z miejscem 

ukochanej osoby staje się 
ukochane. Wyruszając 

z Panewnik można trafić 
do Asyżu, na La Vernę, do 

Greccio, do Gubbio, a więc 
wszędzie tam gdzie Franciszek 

był, gdzie się modlił, gdzie 
przeżywał swoją wiarę 

i chciałby nam coś szepnąć - 
opowiada o. Witosław Sztyk 

w rozmowie z Adrianem 
Urbanek z Radia eM.

Czy takie miejsce jak Greccio ułatwia poj
mowanie tego, dlaczego Franciszek posta
nowił wybudować tam pierwszą szopkę 
bożonarodzeniową?
Gdy podjeżdża się samochodem albo auto
karem pod Greccio, to pierwsze wrażenie 
jest niesamowite ze względu na skałę, mur 
skalny, który się widzi i małą kapliczkę, mały 
klasztorek, przyczepiony do tej skały. Gdy 
wchodzi się lub podjeżdża wyżej widzi się 
prostotę tego miejsca i mając świadomość, iż 
tam św. Franciszek pierwszy raz unaocznił 
Boże Narodzenie, można usiąść w jednym 
z kątów, zadumać się, pomodlić... A przy
glądając się grocie, w której według tradycji 
św. Franciszek tę pierwszą szopkę zbudował, 
zobaczymy piękny fresk, w którym zawiera 
się i teologia, że Bóg stał się człowiekiem, 
ale także przesłanie, które mówi o tym, iż 
umarł i zmartwychwstał dla naszego zba
wienia. Jest to miejsce, które nie tylko emo
cjonalnie, ale także teologicznie porusza 
każdego, a wjazd lub podejście w to miejsce,

a potem zjazd lub zejście sprawiają, iż te 
treści zostają głęboko w naszych sercach.

Czy to miejsce dzisiaj jest tak samo proste 
jak wtedy przed wiekami?
Nie do końca. Gdy Święty wędrował 
po Włoszech, wybierał miejsca najczęś
ciej odosobnione, opuszczone, które albo 
otrzymywał, albo wypożyczał. Kiedy bra
cia zaczęli naśladować św. Franciszka 
i ich liczba wzrastała, w miejscach tych za
częli budować najpierw szałasy, domki, aż 
w końcu -  czternasty, piętnasty, szesnasty 
wiek -  pojawiały się klasztory. Stąd nie jest 
to już takie miejsce, które widział św. Fran
ciszek, aczkolwiek prostota i duch zostały 
do tej pory.

Gdy myślimy o Franciszku, nie można za
pomnieć o jego postawie względem stwo
rzeń...
Tutaj należałoby wspomnieć także o Gub
bio, w którym to według tradycji ułaskawił

Z ŻYCIA PARAFII - BIERZMOWANI

Karolina Andres, Artur Anusiewicz, Adrian Arabas, Jakub Bako- 
nyi, Martyna Bąkowska, Patryk Balwierz, Martyna Bańczyk, Ma
teusz Barzycki, Artur Bednarek, Ojamel Benlazerger, Kamil Bia
łas, Tomasz Bienek, Marta Biernat, Magdalena Bilnicka, Sandra 
Binko, Krystian Bojarowski, Katarzyna Borówka, Michał Bryza, 
Katarzyna Bubik, Maciej Burdyński, Aleksandra Celińska, Agata 
Chmiel, Magdalena Chmiel, Tomasz Cwielung, Bartosz Cybul
ski, Damian Cyrulik, Mateusz Czerczak, Artur Drabik, Dorota 
Drobiec, Karolina Dudek, Michał Dudek, Paweł Dudek, Marty
na Dudzińska, Bartosz Dziedzic, Jadwiga Franielczyk, Magdale
na Franielczyk, Patrycja Fręsko, Marek Frydrych, Artur Fujarski, 
Krzysztof Fuk, Adrian Gansiniec, Monika Gawlikowska, Kata
rzyna Gieroń, Mateusz Glinianowicz, Jakub Golec, Stanisław 
Gorol, Kinga Gromada, Weronika Grund, Marcin Haneczok, 
Tomasz Herman, Mikołaj Horodecki, Mariola Iwanicka, Adam 
Jankowski, Jakub Janowski, Natalia Janus, Mateusz Jarzyński, 
Adrian Jasik, Karol Jekel, Anna Jeremicz, Maciej Kabaj, Piotr Ka
puściński, Łukasz Karnia, Zofia Kędziorek, Robert Kensy, Szy
mon Kępczyński, Sylwia Kica, Monika Kicun, Olga Klapińska, 
Mateusz Klemens, Kamil Kłocko, Natalia Klonek, Aneta Kłu- 
dziak, Michał Knosala, Wojciech Kol, Krzysztof Kołodziej, Rafał 
Kołodziej, Klaudia Kołodziejczyk, Damian Konieczny, Paulina 
Konieczny, Karol Kopciński, Bartosz Kopiec, Agnieszka Kryca, 
Tomasz Kryg, Piotr Kujda, Kacper Kula, Michał Kurnik, Damian 
Kurzywilk, Paweł Kusch, Magdalena Lampa, Magdalena Leśnik, 
Dorota Lewandowska, Kinga Libuszowska, Damian Lis, Małgo
rzata Litewka, Michał Łomozik, Klaudia Łosik, Agata Machura,

Damian Machura, Maria Machura, Iwona Magdziarz, Żane
ta Maj, Michalina Mankiewicz, Magda Marcinkowska, Michał 
Maruszczyk, Ronald Masiulis, Paulina Masłowska, Karol Masoń, 
Patrycja Michalak, Mateusz Miedziechowski, Paulina Minor, 
Marta Moczelany, Kamil Mostowski, Marek Motyka, Sandra 
Mróz, Tomasz Nagły, Adrian Nieć, Kornelia Niedźwiedzka, Jo
anna Nitsch, Piotr Nowicki, Agata Ochał, Zofia Osiejuk, Łukasz 
Otowski, Piotr Pająk, Sebastian Pałasz, Igor Paprocki, Sylwia 
Pasterz, Jakub Piekarski, Agnieszka Pieszczek, Dawid Piętak, 
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wilka, który był zarówno zagrożeniem dla 
zwierząt, jak i dla ludzi całego tego miasta. 
Według przekazów św. Franciszek z taką 
słodyczą, z taką pokorą i z taką otwartością 
podszedł do tegoż zwierzęcia, iż wilk prze
stał nękać ludzi, a dla nas jest symbolem 
pojednania i pokoju całego stworzenia oraz 
szacunku do niego jako dzieła Boga.

„I oto w obliczu wielu mieszczan, którzy 
przyszli na ten cud patrzeć, wyszedł 

wilk naprzeciw św. Franciszka z otwartą 
paszczą. Święty Franciszek, zbliżając 

się doń, uczynił znak krzyża świętego 
i przywołał go ku sobie, i rzekł: »Pójdź 

tu, bracie wilku. Rozkazuję ci w imię 
Chrystusa nie czynić nic złego ni mnie, 

ni nikomu«. I dziw! Ledwo św. Franci
szek uczynił znak krzyża, straszliwy 

wilk zamknął paszczę i stanął" 
(z Kwiatków św. Franciszka)

Ze śląskiego Asyżu do Asyżu włoskiego
Ze względu na małe zainteresowanie terminem lipcowym oraz głosami ludzi, że chętnie 

wybraliby się na taką pielgrzymkę gdyby prowadziła również do grobu Jana Pawła II, 
postanowiliśmy zmodyfikować plan i zaproponować nowy termin na wrzesień (14-21.09.2009). 

Zapisy już ruszyły i potrwają tylko do końca czerwca. Zapraszamy do kancelarii.
1 . dzień: Panewniki -  Asyż
Wyjazd z parafii w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd 
do Asyżu.

2 . dzień: Asyż
Nawiedzenie oratorium San Francesco Piccolino i Chiesa Nuova 
(miejsc związanych z urodzeniem i dzieciństwem św. Franciszka) 
oraz katedry św. Rufina (z chrzcielnicą przy której św. Franciszek 
i św. Klara przyjęli chrzest), bazyliki św. Klary (z grobem św. Kla- 
ry i krzyżem św. Damiana) i bazyliki św. Franciszka (z grobem 
Świętego). Spacer uliczkami średniowiecznego miasta, czas wol
ny. Nocleg w okolicach Asyżu.

3. dzień: Góra Alwernia i Asyż
Nawiedzenie sanktuarium na Górze Alwernii (miejscu stygma- 
tyzacji św. Franciszka), czas na indywidualną modlitwę i wyci
szenie.

4. dzień: Asyż -  Rzym
Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Anielskiej (z kapliczką Por-

cjunkulą i celą śmierci św. Franciszka), kościoła św. Damiana 
(miejsca nawrócenia św. Franciszka), pustelni Carceri (miejsca 
samotnych modlitw św. Franciszka) oraz sanktuarium w Rivo- 
torto (miejsca założenia pierwszej franciszkańskiej wspólnoty 
i napisania przez Świętego pierwszej reguły). Przejazd na nocleg 
w okolice Rzymu.

5. dzień: Watykan i Rzym
Nawiedzenie Bazyliki św. Piotra i Grot Watykańskich (modlitwa 
przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II). Nawiedzenie Bazylik 
patriarchalnych. Spacer po Rzymie barokowym, Rzym antyczny.

6 . dzień: Dolina Rieti i Asyż
Nawiedzenie czterech sanktuariów związanych z życiem 
św. Franciszka i tworzących tzw. Świętą Drogę: Greccio, Fonte 
Colombo, La Foresta oraz Poggio Bustone. Przejazd na nocleg 
w okolice Asyżu.

7. dzień: Asyż -  Panewniki
Przejazd tranzytowy do Polski, powrót w godzinach nocnych.
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OGŁOSZENIA

Preparaty do nabycia w: 
Herbarium św. Franciszka 

i w sklepiku przy furcie 
przy klasztorze 00. Franciszkanów 

w Panewnikach

tel. 032 2526870 wew. 380, 321 (sklepik)

BRZOZOWY BALSAM DO CIAŁA zawiera w swoim składzie naturalne składni
ki. Betulina uzyskiwana z kory brzozy łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę 
w przypadku oparzeń, odmrożeń i uczuleń. Olej z pestek winogron, jako natu
ralny przeciwutleniacz, działa skutecznie przeciwko wolnym rodnikom skóry, 
jest również bogatym źródłem witaminy E. Doskonale odżywia i chroni skórę, 
czyniąc ją elastyczną i gładką. Wosk pszczeli sprawia, że naskórek jest wygła
dzony i nie złuszcza się.
Zastosowanie: oparzenia słoneczne, wysuszona skóra rąk, pęknięcia stóp 
i pięt, przebarwienia skóry, otarcia, odgniecenia, odleżyny, opryszczka, uką
szenia owadów, grzybice, łuszczyca, trądzik.

BETULECO zawiera główne substancje czynne występujące we wszystkich 
dotychczas uzyskiwanych preparatach z brzozy oraz łączy w sobie ich korzyst
ne działanie. W preparacie zachowano proporcje betuliny do kwasu betuli- 
nowego takie jak występują w korze brzozy. Betuleco można stosować we
wnętrznie i zewnętrznie w zależności od potrzeby.
Zastosowanie: działanie żółciopędne, regulujące gospodarkę hormonalną 
organizmu, obniża poziom cholesterolu, reguluje ciśnienie krwi, przyspiesza 
regenerację tkanek, wzmacnia cebulki włosów, zabezpiecza skórę działając 
jako filtr przed promieniowaniem UV.

KREM BRZOZOWY jest kremem tłustym opartym wyłącznie na naturalnych 
składnikach. Zawiera w swoim składzie betulinę i kwas betulinowy. Może być 
stosowany na wszelkie niedoskonałości cery ponieważ nawilża i natłuszcza 
skórę, wygładza naskórek i zmniejsza jego złuszczanie, poprawia jędrność 
i napięcie skóry, działa kojąco i łagodząco, regeneruje zmiany termiczne. 
Zastosowanie: pęknięcia skóry rąk, pękające pięty, stwardnienia skóry pode- 
szw stóp, otarcia skóry, odgniecenia, odleżyny, opryszczka warg, opryszczka 
sromowa, brodawki, przebarwienia skóry, ukąszenia owadów.

Mieszanka ziołowa bogata w krzem bio- 
przyswajalny wzmacniająca włosy i pa
znokcie oraz ujędrniająca skórę. Utrzy
muje prawidłową funkcję nerek i dróg 
moczowych oraz właściwą mineralizację 
kości, zwłaszcza u kobiet w okresie me- 
nopauzy. Preparat dostępny w Herba
rium oraz w kiosku przy furcie.

Kompozycja ziołowa pomocna w osteoporozie
\  i w okresie m enopauzy

Informacja dla pacjentów

Całodobowy gabinet dentystyczny: 
Chorzów, ul. Karpińskiego 3 (obok Teatru Rozrywki).

Kontakt z Lekarzem: 032 241 01 77, 508 16 99 97.

Gabinet pełni dyżury w niedziele i święta.

Chcesz zamieścić ogłoszenie w „Glosie”? 
Napisz na adres redakcja@panewniki.pl
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Co to znaczy: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wej
dziecie do królestwa niebieskiego?”. Czyż Pan Jezus nie stawia dziecka za 
wzór także ludziom dorosłym? Jest coś takiego w dziecku, co winno się 
odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść do królestwa niebie
skiego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni za
wierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć 
w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi.

Z Listu do dzieci Tra Pochi Giorno, 1994


