Św. Stanisław ze Szczepanowa
Jeden z głównych patronów Polski urodził się w
Szczepanowie koło Bochni, w rodzinie Bogny i Wielisława. Nauki pobierał w szkole katedralnej w Krakowie. Później studiował za granicą, w Paryżu lub w
Belgi. Święcenia kapłańskie przyjął w kraju w 1066
roku. W 1072 r. za zgodą króla Bolesława Śmiałego
(Szczodrego) został biskupem krakowskim. Jako
biskup, napominał grzeszników, ale też wstawiał się
za wdowami i sierotami. Dla Biskupstwa Krakowskiego nabył wieś Piotrowin od rycerza Piotra.
Rycerz zaraz potem zmarł, a rodzina zmarłego nie
uznała tego zakupu. Wówczas biskup Stanisław po
trzydniowym poście i modlitwach wskrzesił zmarłego Piotra, aby ten poświadczył prawdę przed sądem.
Dzięki poparciu króla biskupowi udało się wyjednać
u papieża św. Grzegorza VII, wskrzeszenie z niebytu
metropolii gnieźnieńskiej. Z czasem drogi króla Bolesława i biskupa Stanisława coraz bardziej się rozchodziły. Król siał zgorszenie i źle traktował poddanych.
Często wyjeżdżał z wojskiem na wojenne wyprawy.
Słudzy buntowali się, zajmowali posiadłości rycerzy,
a żony zdradzały mężów. Rycerze dowiedziawszy się
o wiarołomstwach, wbrew woli królewskiej powrócili do kraju i mścili się. Rozgniewany król mścił się
zaś na wojach i ich żonach. Św. Stanisław nie mogąc
upominaniem odwieść króla od okrucieństw, rzucił
na niego klątwę. Wtedy król Bolesław kazał dworzanom biskupa pojmać. Gdy ci nie mieli śmiałości tego

uczynić, prawdopodobnie sam przybył do kościoła
na skałce i zabił biskupa, a ciało kazał poćwiartować. Od samej śmierci biskupa wierni oddawali mu
cześć, ale było wiele historycznych przeszkód aby go
kanonizować. Dokonał tego dopiero papież Innocenty IV w 1253r.w Asyżu. Uroczystość kanonizacyjna w
Polsce odbyła się 8 maja 1254r. Dlatego też do dzisiaj
w Polsce w ten dzień obchodzimy święto św. Stanisława. Srebrna trumna z relikwiami św. Stanisława
znajduje się na ołtarzu w centralnej części katedry
wawelskiej. W skarbcu katedry jest też relikwiarz z
czaszką świętego. Jest on noszony w czasie corocznej
procesji ku czci św. Stanisława. Procesja ta odbywa
się w niedziele po 8 maja, i gromadzi przedstawicieli
osób duchownych i świeckich. Wyrusza z katedry
wawelskiej w stronę kościoła na skałce. Należy też
przypomnieć że pierwsza wizyta Jana Pawła II w
Polsce była związana z rocznicą 900 lecia śmierci św.
Stanisława w 1979r. Nasza okolica też może poszczycić się wspomnieniem o świętym biskupie. Jak głosi
legenda biskup Stanisław podróżując po swojej
diecezji zatrzymał się w dzisiejszym Cieślinie. Mył tu
nogi i odpoczywał. Z czasem miejscowi wznosili na
tą cześć kaplice. Ostatnia stała jeszcze w XIX w. Atrybuty świętego to ;miecz,palma męczeństwa, orzeł a u
stóp wskrzeszony Piotrowin.
Paweł

miał niecałe 5 lat i przeżyliśmy emocjonalnie i
dogłębnie duchowo tak niesłychanie bliskie „spotkanie z Maryją”. Synek podchodził spoglądał, zadawał
trudne pytania np. „ dlaczego Ona jest taka smutna”,
po czym przynosił zabawki i układał przy Obrazie
mówiąc : „ chcę by zobaczyła jakie mam kolorowe i
by się uśmiechnęła ”. Pewnie się uśmiechnęła i
uśmiecha się wciąż i jest obecna w dorosłym już
dzisiaj życiu mojego syna i całej rodziny. Wtedy
powalił nas emocjonalnie na kolana. Nasz synek
pytał, a my cieszyliśmy się, że tak na swój dziecinny
sposób przeżywa to religijne wydarzenie. Rozmowy
rodzinnej i dyskusji nie było końca. Nazajutrz przyszedł czas pożegnania Obrazu i już w obecności
sąsiadów, którzy odbierali Obraz odmówiliśmy”
Litanię do Matki Boskiej Częstochowskiej”, po czym
ze śpiewem pieśni Maryjnej przekazaliśmy Go
następnej rodzinie.
Jakiś nieokreślony żal ściskał moje serce, zrobiło się
dziwnie smutno i łzy same napłynęły do oczu, że oto
ten czas niezwykłej, jedynej takiej bliskości mija, ale
też z drugiej strony łzy radości, że mogliśmy „ gościć
Maryję” w naszym domu, naszej rodzinie i zawierzyć
Królowej Rodzin, wszystkie nasze ludzkie sprawy.
Grażyna J

Uczynki miłosierdzia co do duszy
Uczynek VII – MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH

Matka Boska Częstochowska Nawiedza nasze domy – wspomnienia
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – kopia jasnogórskiej ikony pielgrzymuje od 1957 r po wszystkich
polskich paraﬁach. Idea wędrówki kopii Obrazu
Jasnogórskiego narodziła się w okresie niezwykle
trudnym dla Kościoła i narodu polskiego. Kiedy w
1956 roku Cudowny Obraz był niesiony w procesji
po Wałach Jasnej Góry, ludzie wołali: „Matko
przyjdź do nas”. Wtedy, ówczesny kustosz Jasnogórskiego Sanktuarium śp. o. Teoﬁl Krauze i generał
paulinów o. Alojzy Wrzalik zrozumieli to jako inicjatywę peregrynacji kopii Obrazu po paraﬁach Polski,
czym podzielili się z Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Natchniony tymi wskazówkami kard. Stefan
Wyszyński opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski.
Istotną częścią tych przygotowań stała się właśnie
Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry,
rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne
społeczeństwa. Idea peregrynacji czyli wielkiej
wędrówki Matki Bożej w cudownym Obrazie, dla
katolików ma szczególne znaczenie. Zazwyczaj
bowiem, to wierni pielgrzymują przed Jej Oblicze,

lepsi, wyróżnieni, a jednocześnie zjednoczeni w tej
radości obcowania z Maryją. Obraz odebrałam z rąk
sąsiadki, która tak wspomina te chwile: „Przeżyliśmy
cenny czas zgromadzeni razem z całą rodziną rozmawiając z Maryją poprzez modlitwy, proste, szczere
takie prawdziwe - od serca. To była wspaniała dla
nas uczta duchowa ; odrywając się w tym czasie od
problemów codziennych, a gromadząc wszystkich
domowników–razem. Dziękowałam Matce Najświętszej za Jej nieustanną opiekę i wszelakie dobro jakie
się dokonało w moim życiu…”
Moje mieszkanie było odświętnie przygotowane; stół
nakryty białym obrusem, świeże kwiaty, po bokach 2
zapalone świece, taki domowy ołtarz – miejsce gdzie
był postawiony Cudowny Obraz.
Przywitanie Obrazu rozpoczęliśmy modlitwą „Pod
Twoja obronę”, następnie odczytana została Ewangelia o nawiedzeniu świętej Elżbiety ( Ł k. 1, 39-35). Po
czym odmówiliśmy Skład Apostolski ( wyznanie
wiary ) i Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.
Wieczorem o godz. 21.00 odśpiewaliśmy rodzinnie
Apel Jasnogórski. Na rozpoczęcie dnia była też
wspólna modlitwa. Ponieważ Obraz był tylko jedną
dobę, każdy z nas podchodził i modlił się według
własnego uznania i wewnętrznej potrzeby. Byliśmy
wówczas
młodym
małżeństwem,
synek

tym razem Matka Boża odwiedza swoich wyznawców w paraﬁach, co więcej w ich własnych domach.
W Polsce były 2 etapy Nawiedzenia kopii Obrazu :
I etap obejmował trudny okres od 04.09.1966 r. do
12.10.1980 r. II etap obejmuje okres od 04.05.1985 r.
do 20.06. 2015r. Od tej daty rozpoczęła się peregrynacja w Pułtusku, zaś zakończy się 11.06.2016 r. w
Płocku. Dalszym owocem peregrynacji było tzw. „
małe nawiedzenie” w paraﬁach kopii Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej wędrującej od domu do
domu, od rodziny do rodziny.
Paraﬁę Klucze Cudowny Obraz Nawiedził w roku
1990.
Pamiętna to data dla mnie i moich bliskich. Dokładnie w dniu 23 – 24.01.1990 r. Obraz Matki Bożej
Częstochowskiej Nawiedził mój dom. Niezwykły to
zbieg okoliczności, bowiem to czas, kiedy wprowadziliśmy się do nowo oddanego bloku. Dlatego fakt
przyjęcia Matki Bożej na początku zamieszkania
wprawiał nas wszystkich mieszkańców w ogromną
radość i upewnił w lepszej wizji przyszłości. Jakoś
tak wszyscy razem poczuliśmy się wspólnotowo

Listę uczynków miłosierdzia względem duszy
zamyka zachęta do modlitwy za żywych i umarłych.
Czy modlitwa jest praktycznym działaniem na
korzyść bliźniego w potrzebie? Wielu ludziom nie
kojarzy się z działaniem, lecz z jego zaniechaniem.
Modlitwę za żywych i umarłych Kościół wymienia
jako ostatnią wśród uczynków miłosierdzia. Ta ostatnia pozycja podkreśla, że jest on wśród uczynków
miłosierdzia najważniejszy. Św. Faustyna Kowalska
uczyła, że są trzy sposoby czynienia miłosierdzia
bliźniemu: czyn, słowo i modlitwa. Pierwsze dwa
uczynki sprawiają, że działa człowiek. Ostatni
pozwala na działanie Panu Bogu. Nie trzeba zatem
nikogo, kto wierzy, przekonywać o wartości modlitwy i jej skuteczności. Trzeba natomiast nakłaniać
do jej praktykowania. Współcześni chrześcijanie nie
kwestionują mocy modlitwy, ale z niej nie korzystają.
Może dlatego tak mało jest dobra w świecie, że mało
jest modlitwy jednych za drugich? Potrzeba zatem
modlitwy wstawienniczej, często również przebłagalnej. Modlitwa wstawiennicza przynosi pomoc w
sytuacjach trudnych, po ludzku często beznadziejnych. Jest prośbą skierowaną do Boga, aby objawił

swoją moc pośrodku ludzkiej słabości. Ta modlitwa,
skierowana ku Bogu, wypływająca z pragnienia
dobra bliźniego i troski o jego zbawienie, z pewnością
nie pozostanie bezowocna. Bóg odpowie na nią w
najlepszy z możliwych sposobów.
Każdy z nas kiedyś modli się za innych, za żyjących i
za tych, których już nie ma wśród nas. Z nadzieją, że
ktoś modli się również i za mnie .... Jak bardzo nasza
modlitwa jest potrzebna zmarłym ? Czy jeżeli wierzymy, że ktoś jest już w niebie - potrzebuje naszej
modlitwy ? Chrześcijanie swą miłość do bliźniego
powierzają miłości Boga. Modląc się za żywych i
umarłych składamy w Jego ręce wszystko, czego
sami nie potraﬁmy dokonać. Modląc się, uznajemy
zatem potrzebę pomocy ze strony Kogoś, kto jest
silniejszy od nas; od którego wszystko zależy. Modląc
się, jakby powtarzamy za psalmistą: W Twoich
rękach są moje losy (Ps 31, 16). Powierzając sprawy
naszych bliźnich Bogu, możemy czuć się bezpieczni:
są one w dobrych rękach. Rękach Ojca, który troszczy się o lilie polne i o ptaki niebieskie. Ojca, który
czuwa nad losem świata i każdego człowieka.
Dorota

