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częstochowska

Musimy okazać odwagę wiary
na wzór św. Jana Pawła II,
nie uciekając spod krzyża.
Abp Wacław Depo

Odbicie miłości Boga
Obecność relikwii św. Jana Pawła II w parafii św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie daje sposobność,
by korzystać z pomocy tego przewodnika i orędownika.

Nie szczędzić sił

W homilii ks. Tarnowski w nawiązaniu do Liturgii Słowa i wprowadzenia relikwii przypomniał ewangeliczny obraz Boga, który szuka każdego
człowieka. Ten obraz był tak widoczny
w życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II. On nie szczędził sił, by głosić miłość Boga na krańce świata. I dziś dla
każdego z nas jest wzorem i zachętą do tego, by głoszeniu prawdy, że
Jezus jest Panem, poświęcić wszystkie swoje siły. – Potrzebujemy świadków, tych, którzy uwierzą i po których
widać, że to przemieniło ich życie. Takim świadkiem był papież Jan Paweł
II. On nie grał, nie udawał. Był sobą. Ci,

Beata Pieczykura/Niedziela

D

zisiaj potrzebujemy takich duchowych przewodników. Dlatego tak wiele osób przyjeżdżało
na spotkania ze św. Janem Pawłem II.
On jasno pokazywał, jak możemy
być Kościołem we wspólnocie, w której jesteśmy, i w świecie – powiedział
w parafii św. Kaspra del Bufalo – sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie proboszcz ks. Łukasz Tarnowski,
w 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły podczas wprowadzenia relikwii
papieża Polaka. Od tego dnia wierni
wraz z duszpasterzami dziękują Bogu
za dar obecności świętego papieża
w ich wspólnocie w znaku relikwii
jego krwi. Ten cenny dar wprowadził
i Mszy św. przewodniczył ks. Wojciech
Czernatowicz, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, który przyjął święcenia kapłańskie z rąk
św. Jana Pawła II w Lublinie.

Indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II

którzy są świadkami, są po części odbiciem tego, jaki jest Pan Bóg. Dzisiaj
potrzebujemy świadków, nie tylko takich, którzy spotkali św. Jana Pawła II,
lecz także świadków Jezusa Chrystusa – mówił kaznodzieja. Przypomniał
również, że papież Polak swoim życiem pokonał sens cierpienia, bólu
i śmierci.
Wyrazem czci oddanej świętemu
było indywidualne błogosławieństwo
relikwiami, przyjęte z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa.
Od tej uroczystości w parafii
św. Kaspra del Bufalo w każdy 18. dzień
miesiąca będzie odprawiane nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana
Pawła II, połączone z modlitwą za ojczyznę i rodziny.

Chcemy pamiętać

wyrazem pamięci, tak samo parafianie świętowali rocznicę urodzin
św. Jana Pawła II. W blasku jego
świętości pragnęli budować własne

Świadkowie Chrystusa
są odbiciem tego, jaki jest Pan Bóg.
życie na jego wzór, czyli ufnie i z miłością zawierzyć się Bogu. Wśród
uczestników byli m.in. państwo Krystyna i Zbigniew, którym towarzyszyła córka Marysia. – Modlitwa jest
ważna w naszym życiu i jest ona
codzienna. Staramy się to wpajać
dziecku. Jest to trudne, ale dajemy
radę – powiedzieli Niedzieli.
Beata Pieczykura

Podobnie jak w przypadku urodzin
osób bliskich obecność na nich jest
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W parafialnym
Wieczerniku
 TRUSKOLASY Potrzeba wam Ducha Świętego, abyście wolność zagospodarowali
dobrem, cnotą, miłością i ofiarą z siebie
samego – powiedział abp Wacław Depo.

W

miejscu, w którym parafianie od pokoleń odkrywają tajemnicę własnego życia, czyli w kościele św. Mikołaja w Truskolasach, 17 maja metropolita częstochowski
przewodniczył Mszy św. i udzielił 42 młodym osobom sakramentu bierzmowania.
Młodzi z wdzięcznością mówili: – Nasze
serca są przepełnione radością. Będziemy
starać się wzrastać w wierze, aby świadczyć
o niej. W tym samym duchu Adam powiedział: – Jestem katolikiem i chcę z własnej
woli przyjąć ten sakrament.
Arcybiskup Depo przypomniał młodzieży, że w sposób wolny i świadomy opowiedziała się po stronie Chrystusa. Dlatego zachęcił ją do „wdzięczności za piękno, którym
wy jesteście, i za to, że jesteście, bo Pan Bóg
ma dla was plan. Teraz chodzi o to, by każdy

Beata Pieczykura/Niedziela

Comiesięczna modlitwa. 19 maja uroczystej liturgii w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Wieluniu w Roku św. Józefa przewodniczył ks. Paweł Wróbel
z Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii
Metropolitalnej w Częstochowie.
Droga Światła. W wigilię uroczystości
Zesłania Ducha Świętego w parafii
Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza w Żarkach wierni uczestniczyli w Drodze Światła i rozważali
14 stacji – od Zmartwychwstania do
Zesłania Ducha Świętego.
Konkretna pomoc. 23 maja w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Mstowie odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz rodziny właściciela sklepu w Brzyszowie, który uległ
zniszczeniu w wyniku pożaru.
Hojny dar. W parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu została poświęcona figura Michała Archanioła. Ufundowały ją osoby
odwiedzane z posługą sakramentalną
w pierwsze piątki miesiąca.
Muzyczne życzenia. 23 maja w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie z koncertami dla mam z okazji ich święta
wystąpił Juliusz Ursyn Niemcewicz
wraz z kwartetem smyczkowym.
Poświęcenie. W Amelinie (parafia
Miłosierdzia Bożego w Dziepółci)
23 maja poświęcono kapliczkę. Wierni modlili się też Litanią Loretańską.
Odpust. 21 maja w kaplicy św. Jana
Nepomucena w Zawierciu-Blanowicach odprawiono Mszę św. odpustową i poświęcono figurę jej patrona.

Maciej Orman

z was odczytał z pomocą Ducha Świętego:
kim jestem i kim mam być”. Wyjaśniał, że
wiara jest więzią z Bogiem na zawsze i apelował do młodych: – Proście o Ducha Świętego przez całe wasze życie. Dziękujcie Bogu
za dar życia i plan Bożej miłości względem
was. Proście, abyście byli świadkami Chrystusa wobec tego świata.
To wydarzenie stanowi nadzieję dla proboszcza ks. Józefa Kosa, który powiedział
Niedzieli: – Cieszę się z tego, że mimo pandemii młodzi zdecydowali się przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ważne,
aby wytrwali na tej drodze i by dary Ducha
Świętego nie były zmarnowane.
Beata Pieczykura

Przeczysty
 PORĘBA  Jeśli człowiek nie jest obciążony
sobą, jest bardzo lekki dla Boga – powiedział bp Andrzej Przybylski.

W

parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny duchowny przewodniczył Mszy św. w ramach modlitwy w kościołach stacyjnych w Roku
św. Józefa. Jako drogę do osiągnięcia czystości na wzór św. Józefa wskazał na konieczność praktykowania pokory, milczenia
i sprawiedliwości.
– Tak naprawdę człowiek wierzący to
tylko człowiek pokorny – tłumaczył. Biskup przyznał, że nie umiemy milczeć, by
słuchać Boga. – Jesteśmy zanieczyszczeni
mnóstwem słów – ubolewał i pytał o zdolność wzięcia odpowiedzialności za każde
słowo, również to zapisane w mediach społecznościowych. – Te słowa żyją, oddziałują
na drugich i mogą kogoś zranić – pouczał duchowny. Cnotę sprawiedliwości przyrównał
natomiast do uczciwości.
Po Komunii św. wierni odmówili Litanię
Loretańską i nowennę do Ducha Świętego.

Maciej Orman/Niedziela
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Następnie bp Przybylski zawierzył św. Józefowi parafię, ojczyznę i Kościół, a po odśpiewaniu Te Deum pobłogosławił Najświętszym
Sakramentem.
Na zakończenie parafianie złożyli księdzu proboszczowi Piotrowi Mizerze życzenia z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich.
W rozmowie z Niedzielą kapłan wyraził
nadzieję, że Rok św. Józefa zaowocuje rozwojem czci tego patrona. – Od pewnego czasu jego kult zyskuje na znaczeniu – przyznał
ks. Mizera. Przykładem są środowe Msze św.
o św. Józefie w intencji parafian.
Paweł Dudzik

Więcej na:
www.czestochowa.niedziela.pl
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Pół wieku
przy klawiszach
MALUSZYN Stanisław Banaszczyk świętował jubileusz 50-lecia pracy organisty
w parafii św. Mikołaja.

D

i zagrać podczas liturgii Wigilii Paschalnej, i tak sobie gram w Maluszynie do dzisiaj – wyznał z humorem jubilat. Po swoim poprzedniku Julianie Bergu przejął
chór kościelny i stare organy, które wymagały naprawy. Ostatni ich poważny remont przeprowadzono w 2019 r.
Organista w parafii Maluszyn odegrał i odśpiewał ponad 20 tys. mszy

Najważniejsza walka

Na wakacje dla dzieci

Częstochowa Przed archikatedrą
otwarto wystawę Walka o duszę narodu. Wokół obchodów Milenium i Tysiąclecia Państwa Polskiego 1956-1966/1967.

 ARCHIDIECEZJA 

IPN Katowice

Stanisław Banaszczyk z żoną i wnukiem w dniu jubileuszu, 8 maja 2021 r.

i nabożeństw, doliczając do tego śluby
i pogrzeby. Jego „kadencja” w parafii upływa pod rządami już ósmego proboszcza.
Stanisław Banaszczyk z żoną Ewą doczekali się trojga dzieci i sześciorga wnucząt. W przyszłym roku będą świętować
złote gody.
Łukasz Kopera

Trwają zapisy na kolonie
w Poniku k. Janowa, organizowane przez
Caritas.
Beata Pieczykura/Niedziela

P

lenerowa ekspozycja, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, ukazuje
główne uroczystości kościelne organizowane w kraju i na obczyźnie, ich
przebieg, zaangażowanie i zainteresowanie społeczeństwa oraz nieocenioną rolę prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Z tymi wydarzeniami zestawia „konkurencyjne” działania aparatu państwa, mające na celu przede wszystkim
utrudnienie oraz przyćmienie obchodów religijnych. Wystawa autorstwa
Agnieszki Skury i dr Katarzyny Zawadki składa się z 30 paneli, połączonych
w 10 wolno stojących kubików. Będzie
dostępna do 11 czerwca.

Łukasz Kopera

ziękuję księdzu proboszczowi za opiekę w czasie mojej choroby, za troskę, za modlitwę, za wszystko! Dziękuję
wszystkim za to, że dzisiaj tutaj tak licznie
się zebrali. Dokąd mi Bóg pozwoli, będę
z wami, będę wam przygrywał i śpiewał –
przyznał jubilat na zakończenie Mszy św.,
którą w jego intencji odprawił proboszcz
ks. Grzegorz Patek.
Stanisław Banaszczyk urodził się
w 1949 r. w Majkowicach w parafii Ręczno.
Kunsztu gry uczył się przy miejscowym
organiście w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ręcznie, a następnie pod okiem mistrza Edwarda Mąkoszy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II
stopnia w Częstochowie.
Do Maluszyna trafił w 1971 r. za sprawą ówczesnego proboszcza parafii ks. Czesława Kempy. – Przyjechałem zaśpiewać

U

śmiech dzieci, jeżeli są one zadowolone i nasze działania przynoszą im radość, to dla nas najlepsza nagroda i zachęta do pracy – powiedziała Niedzieli Marta
Cierpiał z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Organizacja po raz kolejny zaprasza w wakacje na kolonie. Odbędą się
one w ośrodku wypoczynkowym w Poniku k. Janowa.
Pierwsze dwa turnusy w dniach
26 czerwca – 6 lipca i 29 lipca – 8 sierpnia są przeznaczone dla dzieci, których
przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem KRUS. Trzeci, w terminie 9-14
sierpnia, to kolonie na próbę dla dzieci do
10. roku życia. Czwarty, w dniach 22-31
sierpnia, adresowany jest do wszystkich
chętnych. Program kolonii będzie dostosowany do obostrzeń obowiązujących
w danym czasie. Zaplanowano m.in.:

Najlepszą nagrodą dla organizatorów
kolonii jest uśmiech dzieci

wycieczki poza ośrodek, wizyty ciekawych
gości, np. przedstawicieli służb mundurowych, piesze wędrówki po okolicy, gry
sportowe oraz zajęcia taneczne i plastyczne. Na odpoczywających czeka nowe kąpielisko na terenie ośrodka.
Zapisy i szczegółowe informacje w Biurze Caritas Archidiecezji Częstochowskiej,
ul. ks. Stanisława Staszica 14 w Częstochowie oraz pod nr. tel.: 506 394 610.
Beata Pieczykura
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Zdjęcia: Karol Porwich/Niedziela

Pozwólcie się
prowadzić
Chrystusowi –
apelował
do neoprezbiterów
abp Depo

Zmienić dumę w pokorę
Każdy uczeń Chrystusa, kapłan,
chcąc być wiernym swemu powołaniu,
musi zmienić swą dumę w pokorę,
aby stać się sługą dla innych –
powiedział abp Wacław Depo, który
22 maja w bazylice archikatedralnej
Świętej Rodziny w Częstochowie
udzielił święceń kapłańskich.
Ks. Mariusz Frukacz

M

szę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in.
przełożeni z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, na czele z rektorem ks. dr. Grzegorzem Szumerą, oraz księża proboszczowie z rodzinnych parafii neoprezbiterów. W archikatedrze zgromadziły się
również ich rodziny i przyjaciele. Podczas liturgii śpiewała schola seminaryjna i Schola liturgiczna „Domine Jesu”.

Bóg działa po ludzku

W homilii abp Depo przypomniał, że
„łaska to Bóg udzielający się człowiekowi”. – To udzielanie siebie w sakramencie kapłaństwa nie umniejsza
Chrystusa, wprost przeciwnie, odsłania
wielkość Jego człowieczeństwa, bo Bóg
działa po ludzku. Jest to właściwe Bożemu działaniu, że w największych tajemnicach działa najgłębiej po ludzku –
mówił za kard. Josephem Ratzingerem.

Pośrednik

– Chrystus Pan nie jest wobec Kościoła tym, czym jest założyciel jakiegoś
stowarzyszenia – kontynuował arcybiskup i zacytował słowa kard. Joachima Meisnera: „Chrystus nie był twórcą sekty religijnej zapewniającej swoim
wyznawcom pracę aż do skończenia
świata. On jako Bóg-Człowiek stał się
Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i samego siebie ofiarował jako okup
za wielu”. – Kościół nie jest i nie może
być postrzegany jako jedna z instytucji
czysto ludzkich, kierująca się motywem
zdobycia władzy nad ludźmi, jak to czynią władcy tego świata – zaznaczył metropolita częstochowski.

Kwestia służby

Podczas liturgii nie mogło zabraknąć rodzin
i przyjaciół nowo wyświęconych

IV

– Chrystus nikogo z nas nie czyni w Kościele niewolnikiem, lecz według udzielonej nam łaski przypomina o osobistej
odpowiedzialności wynikającej z naszej
wolności. Jeśli chcesz, pójdź za Mną; jeśli chcesz, oddaj życie za braci. To jest

kwestia służby z daru własnego życia,
i żeby miarą tej służby była miłość Boga
i bliźniego – przypomniał abp Depo.

Prawda, która zbawia

Duchowny wskazał, że „kapłaństwo
Chrystusa opiera się na odwadze mówienia Bogu «tak» ze świadomością,
że dostosowując się do woli Boga, nie
przekreślamy naszej oryginalności,
lecz wkraczamy w Prawdę, która zbawia i wyzwala”. – Człowiekowi i światu nie można służyć ułagodzonymi banałami, o których słyszymy na co dzień,
o solidarności międzynarodowej, braterstwie, pokoju, zgodzie. Trzeba odpowiedzieć radykalizmem Ewangelii, bo
w niej spotykamy Jezusa, który jest Jedynym i Wiecznym Kapłanem, sprawcą naszego zbawienia – zaakcentował.
– Pozwólcie się Jemu prowadzić.
Pozwólcie, żeby Duch Święty wspierał waszą posługę, a w ten sposób będziecie w Jego zbawczych rękach, które
sami będziecie przedłużać – podkreślił
abp Depo.
Przed święceniami neoprezbiterzy odbyli rekolekcje, które przeprowadził ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie
ks. dr Łukasz Dyktyński. Miały one
miejsce w domu sióstr honoratek,
w Dworku św. Antoniego w Olsztynie
k. Częstochowy. Temat rekolekcji
brzmiał: Rozmowy z Jezusem.
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Neoprezbiterzy A. D. 2021
Hasło rocznika: „Panie, jeśli jeszcze potrzebny jestem Twemu ludowi,
nie wzbraniam się przed pracą. Niech się dzieje wola Twoja” (św. Marcin z Tours).
Patron rocznika: św. Marcin z Tours
Ks. Paweł Caban
parafia św. Jana Chrzciciela
w Lgocie-Mokrzeszy
Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą,
położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest
Twoja wiedza. Alleluja! (antyfona na wejście
Mszy św. Niedzieli Wielkanocnej,
por. Ps 139)
Nasz Pan wie, czym jest życie i śmierć, szczęście i cierpienie – więc ja wiem, że On potrafi

mnie przeprowadzić tak przez każdą górę,
jak każdą przepaść mojego życia. Cieszę się,
że zmartwychwstał i zawsze jest ze mną –
i tym darem chcę się dzielić – kłaść kochającą rękę Boga na strapione ludzkie serca.
Kapłaństwo jest jednym z przepisów Boga
na szczęśliwe (czyli wieczne) życie. Jedni do
nieba idą w małżeństwie, inni w życiu konsekrowanym – mnie Zbawiciel podarował drogę bycia księdzem.

Ks. Kamil Cudak
parafia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
w Gidlach
Z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony
(por. Hbr 5, 1)
Powyższe słowa wybrałem na motto mojego kapłańskiego życia, ponieważ jest to fragment, którym pragnę znaczyć swoją kapłańską posługę. Jest on dla mnie wyjątkowy, bo

mam świadomość tego, że zostałem powołany spośród konkretnych ludzi i posłany do
konkretnej wspólnoty.
Jestem świadomy tego, że kapłaństwo ma
dwa wymiary. Jeden z nich to dar, a drugi to
zadanie. Przez moją posługę chciałbym służyć tym, do których Bóg mnie pośle i przez
prowadzenie tychże ludzi do zbawienia sam
zdążać do świętości.

Ks. Tomasz Gryl
parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Myszkowie
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj
swe drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2, 6)
Moją kapłańską drogę zawierzam Sercu Jezusowemu. W przygodzie życia, do której powołał mnie Pan od chwili narodzin,
pragnę dzień po dniu odnajdywać odwieczny plan na moje życie. Ufam, że przez

cierpliwość i wierność, zwłaszcza w przeciwnościach, wyrównam ścieżki prowadzące
do Boga.
Kapłaństwo jest towarzyszeniem i wskazywaniem ludziom zagubionej drogi i czasu.
Żywa Hostia, krzyż i słowo Boże jak: tarcza
zegara, wskazówki i ich odgłos – uświadamiają obecność danego nam przedziwnego
czasu łaski.

Ks. Kamil Jastrząb
parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Zawierciu
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8, 35a)
Te słowa są umocnieniem na drodze kapłańskiej. Gdy przyjdą problemy, pamięć o stale kochającym Bogu, od którego żadne trudności mnie nie oddzielą, będzie dla mnie

wsparciem. Skoro Bóg daje mi swoją miłość,
to i ja powinienem tak samo kochać bliźnich –
miłością, która chce ich zbawienia.
Kapłaństwo ma dla mnie dwa wymiary: służba Bogu i człowiekowi. Kapłan jest tym, który
troszczy się o Bożą chwałę, m.in. przez sprawowanie liturgii. Służy również człowiekowi,
walcząc o jego zbawienie.
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Odkrywanie na nowo
tożsamości bycia
umiłowanym i wybranym
przez Jezusa – taki był
cel triduum dla kapłanów
przed uroczystością
Zesłania Ducha Świętego.
Spotkania przebiegały pod
hasłem: „Sługą moim jesteś,
wybrałem cię...” (Iz 41, 9b).

Zdjęcia: Karol Porwich/Niedziela

Dni odnowy

Kapłani odkrywali na nowo tożsamość bycia umiłowanym i wybranym przez Jezusa

niż grzech? Nic, bo grzech czyni z nas
niewolników – mówił biblista.

Ks. Mariusz Frukacz, Maciej Orman

K

apłani spotykali się na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego
i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym. Przez pierwsze dwa
dni gromadzili się w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Triduum zakończyło się w kościele
św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Ubodzy punktem odniesienia

Jeśli wolność nas nie nauczy, przymus nas nie wyzwoli –
podkreślił ks. Węgrzyniak

Kto tobą rządzi?

W pierwszym rozważaniu ks. Wojciech Węgrzyniak, biblista, nawiązał do postaci proroka Ezechiela i do
obrazu wysuszonych kości z 37. rozdziału Księgi Ezechiela. – Czy te kości
mogą ożyć? Czy moja parafia może
ożyć? Prorok odpowiada: „Ty, Panie,
to wiesz”. Słuchajcie słowa Pana. Ezechiel mówił do kości, a nam się nie
opłaca mówić do ludzi, myślimy, że
to nie ma sensu – podkreślił kapłan.
– Gdyby Jezus był moim Panem, zapytałbym Go, co jest do zrobienia. Trzeba
zadać sobie pytania: Kto jest twoim
Panem, kto tobą rządzi? Trzeba wejść
w posłuszeństwie w Ducha Kościoła,
modlić się i słuchać, co mówi Duch do
Kościołów – apelował ks. Węgrzyniak.

Jesteś wolny!

– Jedno z najpiękniejszych słów, które
istnieje na świecie, to „wolność” – mówił duchowny w drugiej konferencji.
Kapłan podkreślił, że „mowa Jezusa w Kafarnaum była trudna i ludzie
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Punktem odniesienia dla nas mają stać się ludzie
ubodzy – wskazał ks. Radecki

odchodzili”. – Czemu Jezus ich nie zatrzymał? – pytał biblista. – Nie chodzi
bowiem o zatrzymanie ludzi przy sobie. Nie chodzi o gadżety ewangelizacyjne i duszpasterskie. Chodzi o Eucharystię. Jeśli ludzi nie zatrzyma
Eucharystia, to co ich zatrzyma? Jezus jest w tym niesamowicie wolny –
odpowiedział ks. Węgrzyniak. – Jeśli
wolność nas nie nauczy, to przymus
nas nie wyzwoli. Czy jest coś gorszego

Ostatnią konferencję wygłosił ks. Aleksander Radecki z archidiecezji wrocławskiej. Duchowny wzywał współbraci, aby poprzestawali na rzeczach
niezbędnych, a pozostałe oddali potrzebującym. – Punktem odniesienia
dla nas mają stać się ludzie ubodzy.
Jezus trzymał z ubogimi. Czy wobec
tego pytanie o ubóstwo nas, duchownych, nie jest pytaniem o naszą wiarę?
Bo to jest przecież praktyczny sprawdzian wiary w Opatrzność Bożą –
podkreślił kaznodzieja. Kapłan zaznaczył, że „Jezus błogosławi ubogim
kapłanom w ich wszelkich poczynaniach, nadając im wyraźną skuteczność”.
Podczas triduum świadectwami nawrócenia podzielili się Grzegorz Czerwicki, wieloletni więzień, i ks. Dariusz
Miłkowski z diecezji tarnowskiej.
W czasie triduum śpiewała Schola liturgiczna „Domine Jesu” pod
dyr. ks. Mateusza Ociepki. Ważnym elementem towarzyszącym była modlitwa
świeckich przed Najświętszym Sakramentem w intencji księży.
Każdy chętny może „adoptować” kapłana i podjąć się w jego intencji codziennej modlitwy jednym Zdrowaś
Maryjo. Akcja trwa do 4 czerwca 2022 r.
Szczegóły i zapisy na stronie: www.dlaewangelizacji.pl .
Materiał wideo jest dostępny na:
www.tv.niedziela.pl
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Powrót do źródeł
 REDAKCJA  Nie musimy się bać, jeśli wierzymy w moc Ducha – powiedział bp Andrzej Przybylski w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego.

Modlę się
za kapłanów
Kapłani zajmują w moim sercu szczególne miejsce. Są oni tymi, przez których ręce
przychodzi sam Bóg. Towarzyszą nam
w najważniejszych chwilach naszego życia. Są po prostu wyraźnym znakiem obecności Boga.

J

uż od dłuższego czasu myślałam o modlitwie za kapłanów. Sprawiało mi ból,
kiedy słyszałam o ich chorobach, cierpieniach, problemach, kryzysach czy też odejściach. Pamiętam, jak pewnego dnia o godz.
15 uklękłam do modlitwy. Ze łzami w oczach
wypowiadałam słowa Koronki do Bożego
Miłosierdzia, myśląc o księdzu, który postanowił odejść z kapłaństwa. Obraz kapłana,
który będąc w tak niezwykłej bliskości z Bogiem, świadomie poddaje się złu, był i jest
dla mnie niewyobrażalnie bolesny! Wtedy,

dzień do powrotów do źródeł kapłaństwa.
– Jako kapłani zrodziliśmy się z mocy, działalności i zstąpienia Ducha Świętego – przypomniał.
Na zakończenie słowa wdzięczności
wobec bp. Przybylskiego i współbraci wyraził ks. Jerzy Wachowski, duktor rocznika.
– Pragniemy realizować nasze zawołanie:
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”.
Chcemy być tymi, którzy dziękują Bogu
przez realizację kapłańskiego powołania –
przyznał.

tamtego dnia przyszedł mi na myśl Jezus
w Ogrodzie Oliwnym. W momencie zrozumiałam, że modlił się On za kapłanów. Tak
byłam tym przejęta, że od razu chwyciłam
za Ewangelię i zaczęłam czytać modlitwę
Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, w której prosił
o jedność – także jedność dla kapłanów. Słowa: „Zachowaj ich od złego” oraz „aby inni
uwierzyli we Mnie dzięki ich słowom” bardzo mnie poruszyły. Usłyszałam wówczas
wewnętrzny głos: „Módl się za kapłanów”.
Od tamtej pory zaczęłam polecać ich Bogu,
m.in. w modlitwie różańcowej.
Myślę, że warto chwycić za różaniec
i chociaż jednym dziesiątkiem – tajemnicą
Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu pomodlić
się za kapłanów, w duchu słów kard. Karola
Wojtyły: „Modlitwa Jezusa w Ogrójcu wciąż
trwa”.
Taką właśnie inicjatywę już w Wielkim Poście tego roku podjęliśmy jako młodzież z ruchów i stowarzyszeń naszej archidiecezji. Zwieńczeniem tej inicjatywy było

27. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu obchodzili księża: Artur Bętkowski, Jacek
Gancarek, Szymon Gołuchowski, Jarosław
Grabowski, Marek Jelonek, Czesław Kieras,
Andrzej Kuliberda, Marek Latos, Paweł Maciaszek, Jacek Michalewski, Wojciech Próchnicki, Jerzy Wachowski, Paweł Wolnicki
i Wojciech Wódka.
Maciej Orman

Więcej na:
www.czestochowa.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

redakcji Niedzieli duchowny przewodniczył Mszy św. w intencji kapłanów
archidiecezji częstochowskiej, którzy obchodzili 27. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu.
Zebranych powitał ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny Niedzieli. – Najważniejszym znakiem naszych rocznicowych
obchodów jest wspólna modlitwa – zaznaczył.
Biskup Przybylski przypomniał na rozpoczęcie liturgii, że „po zmartwychwstaniu Jezus prosił uczniów, żeby wrócili do Galilei,
gdzie będzie ich znowu nauczał i spotykał”.
– Wrócić do Galilei znaczyło dla nich wrócić do źródeł powołania, gdy pierwszy raz zachwycili się Jezusem – podkreślił.
Jak dodał, przeżywanie kapłańskich
rocznic ma służyć takim powrotom, „żeby stanąć w prawdzie przed Bogiem i zapytać się:
czy dzisiaj wierzę bardziej?”.
W homilii celebrans przyznał, że uroczystość Zesłania Ducha Świętego to najlepszy

Maciej Orman/Niedziela

W

Pan Bóg przynagla nas do modlitwy
za kapłanów – przyznaje Julia Mazur

triduum kapłańskie. Mam pewność, że Pan
Bóg przynagla nas do modlitwy za kapłanów, zwłaszcza za tych, którzy przeżywają
trudności, którzy żyją w grzechu, bo – jak pisał św. Augustyn – „nawet tłusta owca, widząc pasterza słabego, sama też osłabnie
i zginie”. Warto również pamiętać o słowach
św. Jana Marii Vianneya: „Nie ma złych kapłanów, tylko są tacy, za których ludzie mało
się modlą”.
Julia Mazur, Schola liturgiczna
„Domine Jesu”
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Sąsiadko, zbadaj się jak ja. Do darmowego
udziału w projekcie o tej nazwie zaprasza panie Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie. Jego celem jest wzrost
świadomości społecznej na temat nowotworów piersi i wzrost frekwencji na badaniach mammograficznych. W czerwcu placówka zorganizuje spotkania
dla kobiet w wieku 50-69 lat – mieszkanek gminy Działoszyn lub powiatu pajęczańskiego. Będą się one odbywać w małych grupach (do 8 osób).
Osoby prowadzące służą pomocą i wiedzą. Termin i godzina spotkania do
uzgodnienia z zainteresowanymi. Zapisy i informacje: julita@mgdkdzialoszyn.pl , nr tel.: 530 712 199 lub 43 84 13
541. Dla uczestniczek projektu przygotowano wiele udogodnień w dostępie
do badań: zapewnienie dojazdu na badanie z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania (Szpital Powiatowy w Radomsku) i z powrotem; zwrot
kosztów dojazdu na badanie środkami
transportu publicznego; zapewnienie
opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem
w ramach projektu, na czas wykonania
badania mammograficznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku; dla osób
z niepełnosprawnościami – zapewnienie dojazdu na badanie i powrotu do
miejsca zamieszkania. /red.
Pozwól się zewangelizować. Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela
zaprasza młodych w wieku 15-18 lat na
rekolekcje ewangelizacyjne. Odbędą się
one w dniach 4-6 czerwca w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy.
Karty zgłoszeń można odebrać w Duszpasterstwie Akademickim Emaus
w Częstochowie u ks. Michała Krawczyka lub ks. Jakuba Raczyńskiego. /mor

Więcej informacji z życia naszej
archidiecezji – relacje ze spotkań, filmy
i zdjęcia – przygotowanych przez naszą
redakcję, można znaleźć na:

i

www.czestochowa.niedziela.pl
www.facebook.com/niedziela.czestochowa/
https://twitter.com/NiedzielaCz
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Archiwum Tomasza Cichobłazińskiego

.. polecamy

Anna Bielecka (druga z prawej) z przedstawicielami częstochowskiej
Rodziny Katyńskiej w Krzepicach

Pochyliły się nad nią sztandary
Nie było uroczystości patriotycznej, w której nie wzięłaby udziału. Anna Bielecka,
prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
w Częstochowie, dołączyła do katyńskiej
armii.

K

ościół Świętych Rocha i Sebastiana
w Częstochowie wypełniły poczty sztandarowe stowarzyszeń i organizacji, z którymi współpracowała Rodzina Katyńska. Na
cmentarz św. Rocha przybyli przedstawiciele wszystkich generacji – młodzież, dorośli i katyńskie rodziny. Poczty sztandarowe
pochyliły się nad trumną człowieka całym
sercem oddanego pamięci zamordowanych
przez sowiecki reżim polskich oficerów oraz
wszystkich Polaków wypędzonych z rodzinnych domów w kazachskie stepy i syberyjskie łagry.
Anna Bielecka z oddaniem pełniła funkcję prezesa Rodziny Katyńskiej. Reprezentowała częstochowskie rodziny katyńskie na
wszystkich uroczystościach. Zawsze przygotowana i zorganizowana. Wzruszała skromnością i delikatnością. Mówiła pięknym
polskim językiem. Ujmowała znajomością
historii Polski, i to nie tylko tej, która dotyczyła losów rodziny, a pochodziła z rodziny,
która niosła brzemię tragicznych wydarzeń.
Była wnuczką zamordowanego w Katyniu
Mikołaja Rudenki, oficera Korpusu Ochrony Pogranicza, i córką Jerzego Rudenki, który dzieciństwo cudem przeżył wywieziony
wraz z rodziną w stepy Kazachstanu. Miał
tam umrzeć z głodu, wycieńczenia i nieludzkiej pracy, ale wrócił, założył rodzinę i osiadł
w Częstochowie, a córka Anna z wnuczką

Beatą zadbały o to, by pamięć o Polakach zamordowanych przez Sowietów i zmarłych
z ich rozkazów – trwała.
Piękne świadectwo o śp. Annie Bieleckiej
złożyli kapłani odprawiający Mszę św. pogrzebową: ks. gen. Stanisław Rospondek, kapelan częstochowskiej Rodziny Katyńskiej,
i proboszcz rodzinnej parafii zmarłej, św. Jakuba Apostoła – ks. Kazimierz Zalewski. Bo
Anna Bielecka była strażnikiem pamięci nie
tylko o zamordowanych polskich oficerach
z obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i miejsc kaźni na terenie
Białorusi i Ukrainy, ale także uczestniczyła
w życiu parafialnym jako członek Akcji Katolickiej i zespołu charytatywnego.
Odeszła niespodziewanie 1 maja. Zapamiętamy ją jako człowieka dobrego, żyjącego dla innych i zawsze o innych pamiętającego. Reprezentując częstochowską Rodzinę
Katyńską, nigdy nie omieszkała zawiadomić jej członków o obecności na ważnych
uroczystościach. Płynęły do nich jej SMS-y
wysyłane z pielgrzymki Rodzin Katyńskich
na Jasnej Górze, z katyńskich i smoleńskich
uroczystości w Warszawie, z krzepickiej uroczystości katyńskiej, spod pomnika katyńskiego na cmentarzu Kule i Placu Pamięci
z dębami katyńskimi w Częstochowie. Zawsze pamiętała o imieninach członków Rodziny Katyńskiej i życzeniach świątecznych,
wysyłanych imiennie. Dziękujemy, Aniu, za
tę pamięć, za twoją postawę wierności katyńskiej misji. Za odwagę w ponoszeniu trudów codzienności. Tylko sam Bóg wie, ile cię
to kosztowało.
Anna Cichobłazińska

