Na lotnisku czekały s. Sabina i s.
Jadwiga w swoich busach. I zaczęło
się. Wielu z nas przypomniały się kultowe sceny z filmu Louis de Funes
z zakonnicą prowadzącą citroena.
Więc bardzo szybko dojechaliśmy do
Domu Pielgrzyma SURSUM CORDA
w Rzymie, prowadzonym przez siostry, popularnie zwane Antoninkami
(od św. Antoniego z Padwy).
Jesteśmy w Wiecznym Mieście.
Rzym to jedno z tych niezwykłych
styków historii i codzienności, do któ-

rego zjeżdżają turyści z całego świata
i w którym mijamy ludzi, spieszących
się i zajętych swoimi zwykłymi, codziennymi obowiązkami. To ogrom
miejsc ciekawych i ważnych, to monumentalne budowle i rzeźby, to historia tak wielu elementów naszej
kultury. To też te małe, urocze uliczki,
w których możemy się zagubić i schować, jeżeli przytłoczy nas ogrom monumentów, kolumn i spoglądających
na nas rzeźbionych postaci z niemal
każdej epoki.
Przygodę rozpoczynamy od Muzeum Watykańskiego, jednej
z głównych atrakcji Watykanu. W budynku prezentowana jest ogromna
kolekcja dzieł sztuki, które na przestrzeni wieków zgromadzili poszcze-

gólni papieże. Przez korytarze Muzeum można dostać się do Kaplicy
Sykstyńskiej. Freski na jej ścianach
i suficie należą do pięknych i cennych
elementów Kaplicy, ale ma ona także
ważne znaczenie dla Kościoła - odbywa się tam konklawe, podczas którego wybierany jest nowy papież.
W niedzielę wczesnym rankiem
spacerujemy po Placu św. Piotra.
O godz. 8:15 mamy Mszę św. w Bazylice św. Piotra, w kaplicy św. Sebastiana. Jak to ks. Łukasz podkreślił,
nigdy nie był tak blisko Jana Pawła II.
Ołtarz mieści się na grobie Świętego
Papieża. To szczególne miejsce dla
nas Polaków, refleksyjne przeżycie dla
naszej grupy. O godz. 12 uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pański z papieżem Franciszkiem. To były cudne
przeżycia, poruszenia serc, które zabraliśmy ze sobą do kraju. Pierwsze
spotkanie z przewodniczką po Rzymie, sympatyczną panią Iwonką i ruszamy na podbój Wiecznego Miasta.
Przed nami najświętszy kościół
laterański, Matka i Głowa kościołów
całego Miasta i Świata. Arcybazylika
św. Jana na Lateranie. Zwiedzamy,
słuchamy, po czym przechodzimy na
drugą stronę.
Scala Sancta - Święte Schody.
Pochodzą one z Pretorium, w którym
urzędował w Jerozolimie Poncjusz
Piłat. To właśnie po tych 28 stopniach
Jezus był prowadzony na sąd. Wychodziliśmy na kolanach, wspominając
sąd Jezusa, a także Jego upadek na
11. stopniu. Na naszej trasie nie mogło zabraknąć Koloseum uznanego
za jeden z siedmiu cudów świata.
Wracamy na nocleg.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
W

PONIEDZIAŁEK - 17 LUTEGO 2020
07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Andrzej Kostka, od Członków Róży Męskiej
pw. św. Rafała Kalinowskiego
WTOREK - 18 LUTEGO 2020

07:00
18:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Bogumił Kozub, od ojca
+ Zbigniew Bąk, w 20 r. śm., od żony z rodziną
ŚRODA - 19 LUTEGO 2020

07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Maria Szwaja, od wnuka
CZWARTEK - 20 LUTEGO 2020

07:00
18:00
18:00

+ Felicja Trębacz, w 1 r. śmierci
+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
w intencji Bogu wiadomej
PIĄTEK - 21 LUTEGO 2020

07:00 + Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
07:00 + Danuta Dyba, od rodziny
07:00 w intencjach Ojca św.
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Janina Surmiak-Kwaśniak, od rodzin: Greczek i Olbryś
• + Genowefa Filas, od rodziny Głowacz z Sierszy
• + Maria Popiela, od sąsiadów Kurek i Ubik
• + Genowefa Kurek, od rodziny Szarłowiczów i Haliny
• + Zofia Matejko, od bratanka Waldemara z rodziną
• + Teresa Albrecht, od kuzyna Janusza z rodziną
• + Jan Góźdź, od rodziny Stolorz
• + Władysław Nowakowski, od sąsiadów z bloku 6
• + Janina Celadyn, od Róży Różańcowej pw. św. O. Pio
• + Michalina Żak, od Zakładu Pogrzeb. „Gielarowski”
• + Stanisław Sołtys, od wnuczek Weroniki i Agnieszki
• + Robert Rumianek, od sąsiadów z ul. Parkowej
i ul. Dworskiej
• + Urszula Kacprzyk, od Anny z rodziną
• + Henryk Ruczyński, od rodz. Korpała i Grzegorzewskich
• + Marianna Grudzień, od Henryka i Weroniki Motyl
• + Stefan Woszczyna, od sąsiadów z bloku 12 klatka 1
• + Mieczysław Dzierwa, od Bogusławy i Joanny z rodziną
• + Janusz Głuch, od synów: Tomasza i Wojciecha
z rodzinami

•

liturgii Kościoła w tym tygodniu:

w sobotę - święto Katedry św. Piotra, apostoła.

„Bóg zapłać” za składane dzisiaj ofiary w ramach comiesięcznej składki inwestycyjnej.
W dalszym ciągu prosimy o informację na temat mosiężnego znaleziska, o którym pisaliśmy w Biuletynie trzy
tygodnie temu. Może trzeba przejrzeć stare fotografie,
z pogrzebów lub ślubów, na których uwieczniony jest ten
metalowy baldachim na którymś z ołtarzy.
Zachęcamy też do nabywania i czytania prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” ciekawy artykuł o duszpasterstwie ludzi starszych i chorych.
Dzieciom i młodzieży polecamy lutowy i marcowy numer
„Małego Gościa Niedzielnego”.
Przypominamy, że po zakończeniu ferii zimowych
wznowione zostały spotkania przygotowujące do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.
W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności śp.: Maria
Popielarczyk. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach.

Święto

katedry. Czyli czego? Katedra to po prostu

krzesło. Krzesło, na którym zasiada ten, co ma władzę.
Od tego krzesła pochodzi nazwa pierwszego i najważniejszego w diecezji lub w świecie kościoła. Dlatego katedra.

Ale w święcie tym nie chodzi o czczenie mebla, ale
o wspomnienie wyjątkowej funkcji, jaką wśród chrześcijan od początku pełnił św. Piotr i jego następcy.

SOBOTA - 22 LUTEGO 2020
07:00
07:00
07:00
18:00

+
+
+
+

Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
Jan
Stanisław Krawczyk, od żony i córki Anny
Kazimierz Reizner
NIEDZIELA - 23 LUTEGO 2020

06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
+ Stanisław Ciepichał, + Tomasz
+ Genowefa Ptak, od córki z dziećmi
+ Jan Siemek, w 8 r. śmierci,
od żony, córek i syna z rodzinami
+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Elżbieta Dorynek, w 26 r. śmierci

Chrystus w przekazaniu władzy posłużył się znanym
powszechnie symbolem owczarni i pasterza. W słowach
jednoznacznych, wobec świadków - Apostołów, uczynił
Piotra pasterzem swojej owczarni.
Ojcowie Kościoła przez termin „baranki” rozumieją
wiernych, a przez wyraz „owce” - matki tychże baranków,
czyli biskupów i kapłanów Kościoła.
Święto Katedry św. Piotra jest przede wszystkim okazją do modlitwy za obecnie urzędującego następcę św.
Piotra oraz za jedność Kościoła, którą on uosabia.

Witamy kolejny dzień. Asyż. Większość z nas była tam
pierwszy raz. Trochę trudu kosztowało nas, aby tam dojechać. Pęknięta opona, brak zapasowej, brak podnośnika…
To szczególne odczuli panowie. W drodze do Asyżu ks.
Łukasz prowadził trzecie auto. Było nas 25 osób i nie mieściliśmy się do dwóch busów prowadzonych przez nasze
urocze Siostry. Dwie godziny za kółkiem, w jedną stronę
nie znając drogi i wracając po zmroku! Napiszę tak: Być
kierowcą w Rzymie to nie lada wyzwanie. Jednak zamysłem Pana Boga było, abyśmy tam dotarli i powrócili
szczęśliwie, tak też było.

Asyż jest dobrze znany dziesiątkom tysięcy polskich
pielgrzymów, którzy co roku odwiedzają miasto św. Franciszka. Już sama droga dojazdowa, do położonego na
malowniczym wzgórzu Asyżu, robi olbrzymie wrażenie.
W umbryjskim słońcu bieleją kamienne mury obronne
Asyżu, liczne kamieniczki, wieże i kościoły.
Czas jakby zatrzymał się w średniowieczu, gdy uliczkami miasteczka wędrował sam św. Franciszek. Wszystko to
składa się na niesamowitą atmosferę miasta, która pozostawia niezatarte wrażenie. Naszą przewodniczką tego
dnia była s. Sabina. Asyż jest najbardziej znany jako miejsce narodzin św. Franciszka i św. Klary oraz z pojednania
międzynarodowego, religijnego i pokoju na świecie.
W mieście odbywają się zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II Światowe Dni Modlitw o Pokój.

Po ostatnim felietonie na temat zagrożeń zdrowia spotkałem
wiele ciepłych i sympatycznych
reakcji. Idąc za ciosem, ponieważ
jak słusznie przypuszczałem, koronawirus Trzebini nadal nie zagraża, warto przypatrzeć się rodzimym zagrożeniom, których
trzeba bać się bardziej niż chińskich.
Myślę o zanieczyszczeniu środowiska, w którym
wszyscy wspólnie żyjemy. Nie trzeba żadnych nowych
ustaw w prawie cywilnym, ani ustanawiania nowych
grzechów w prawie kanonicznym. Wystarczy trochę wyobraźni i poczucia odpowiedzialności - za powietrze, za
niepotrzebnie produkowane śmieci, za marnowanie wody, żywności.
Chciałbym dzisiaj pobudzić myślenie moich parafian
w tym kierunku. Zima w tym roku łagodna, ale jednak
bez ogrzewania nie damy rady funkcjonować. Palimy
w piecach. Pomyślmy – czym? Czy aby nie śmieciami,
starymi butami czy ubraniami? Chętnie chodzimy na
zakupy. Pomyślmy, czy wszystkie są przemyślane? To
po tych nieprzemyślanych zostają sterty śmieci, stosy
wyrzucanej żywności. Myjąc się, czy myjąc naczynia lub
piorąc pomyślmy, czy nie marnujemy wodę? Czy zakręcasz wodę, gdy szczotkujesz zęby?
Powie ktoś, czy to są tematy na rozważania proboszcza? Uważam, że jak najbardziej. Treść piątego przykazania zawiera też pytanie o troskę o życie. O jego komfort. O zapobieganie chorobom.
Czasem szukamy okazji do wielkich rzeczy, do wzięcia udziału w wielkich wydarzeniach. Życie ich nie przynosi i spędzamy je na czekaniu. Tymczasem okazji do
zmieniania świata na lepszy jest wiele i często przechodzą obok nas niezauważone i niewykorzystane.
Starczy, że rzadziej będziesz brała plastikowe torby
w sklepie i wrócisz do dawnego zwyczaju noszenia własnej torby na zakupy. Starczy że zaczniesz segregować
śmieci i zobaczysz, że 70% to plastik, który można przerobić? Starczy, że zużyte baterie oddasz gdzie trzeba, to
samo z lekarstwami, które zostały po szczęśliwie zakończonej chorobie. Litania propozycji jest długa.
Zachęcam do przemyślenia tematu. Zadbasz o środowisko, zaoszczędzisz trochę kasy. Szkopuł w tym, że to
musi być nie na raz, tak ot, z kaprysu, ale na długi czas.
Wtedy da efekty.

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Przed nami ostatni już dzień naszego pielgrzymowania.
Znowu Rzym.
To, co zwraca uwagę od razu to
fakt, że na każdym kroku dosłownie
„potykasz” się o zabytek. Patrzysz na
imponujące Koloseum, na Forum
Romanum, na Panteon. Ta okrągła
świątynia - niegdyś pogańska,
a obecnie katolicka - jest najlepiej
zachowaną budowlą pochodzącą
z czasów starożytnego Rzymu i myślisz: no tak, to Wieczne Miasto.
Na naszej trasie nie mogło również
zabraknąć Fontanny di Trevi - imponującej, scenograficznej i wartościowej artystycznie fontanny. Ma ona
20 m szerokości i mierzy 26 m. Oczywiście Schody Hiszpańskie i włoska
dobra kawa smakowana w pobliżu.
Ale cóż, trzeba wracać. Pakować
się i do domu. Oczywiście w naszym
pielgrzymowaniu nie mogło zabraknąć
codziennej Eucharystii. Oprócz wspomnień z klimatycznego Rzymu przywieźliśmy też duchowe przeżycia, niekiedy głęboko ukryte w sercach. Msza
święta w kaplicy Domu Pielgrzyma.
Kolejna przy grobie św. Jana Pawła II
oraz w Asyżu.

Nieopodal słynnego placu Hiszpańskiego, przebiega niewielka uliczka
San Sebastianello. Jest ona jednym
z wielu miejsc w Rzymie związanych
z dziejami Polaków na emigracji. Mieści się na niej klasztor i kościół Ojców Zmartwychwstańców.

w swoim słowie od grzechu do świętości. Mówił o osobowej świętości
oraz powołując się na współczesnych
świętych, opowiadał o drodze do
świętości dzisiaj.
Podczas ostatniej Mszy św. dzieliliśmy się świadectwem własnych przeżyć. Kapłan podkreślił nasze wyróżnienie i wybranie oraz to, że mogliśmy dotykać Kościoła starożytnego

i współczesnego.

Ktoś z grupy opowiadał mi, że nigdy nie był tak blisko ołtarza
(siedzieliśmy, otaczając ołtarz).
Komunia święta przyjmowana
w tych dniach pod dwoma postaciami. Takie dotykanie Boga nie zdarza
się często…

W tym miejscu mieliśmy ostatnią
Mszę św. na włoskiej ziemi. Ks. Łukasz w kolejne dni przeprowadził nas

