został on z taką precyzją, że wydaje
się jakby wyrastał ze skały i był jej
częścią.
Liczne grono pielgrzymów przyjeżdża
tu, do Matki po pomoc i ją znajduje.
Cudowne miejsce słynie cudami już
na cały świat. W 1988 roku pielgrzymował tu Św. Jan Paweł II. Modlił się
przed wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej della Corona. Niezwykle oryginalne wyobrażenie - rzeźba Piety
umieszczona jest na skalistej ścianie
prezbiterium i otoczona cierniami oraz
pięcioma grupami Aniołów. Autorem
jest weroński architekt Raffaele Bonente. Wzdłuż drogi do sanktuarium
niedawno zbudowano Drogę Krzyżową – naturalnej wielkości postaci odlane z brązu skłaniają do modlitwy
i zadumy.
Adam
korzystałem ze strony: https://
www.zlotaproporcja.pl/2018/05/17/
sanktuarium-madonna-della-coronaspiazzi/
Jaki będzie Kościół? Przyjdź na
spotkanie synodalne
Odpowiadając na prośbę papieża
Franciszka, aby w Kościele stworzyć
przestrzeń do spotkania, wzajemnego
słuchania się i dialogu, zapraszamy na
spotkanie synodalne, podczas którego
będzie można podzielić się refleksją
o tym, jak postrzegam dziś Kościół
katolicki oraz co uważam w Kościele
za szczególną wartość, a co za słabość?
Prosimy
o
wybranie
jednego
z terminów: środa – 18 maj, godz.
18.45; sobota – 21 maj, godz. 18.00.
Miejsce: krypta kościoła. Szczegóło-

.

we informacje o spotkaniach synodalnych
znajdziemy
na
stronie
www.synod.katowicka.pl.
Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na maj 2022 r.
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi
wzór słuchania, głębię rozeznawania,
odwagę wiary oraz poświęcenie się
służbie.

C234563
Natchnienie
ksiąg
deuterokanonicznych
było przez pewien
czas
przedmiotem
debat i kontrowersji.
Fakt, że pisma te nie
zachowały się w wersji hebrajskiej i że
chrześcijanie uznawali je za natchnione
i posługiwali się nimi, dla niektórych
rabinów był wystarczającym powodem
do wyłączenia ksiąg deuterokanonicznych z Biblii Hebrajskiej. W okresie
reformacji księgi kanoniczne odrzucili
także protestanci, uznając za swój Stary
Testament Biblię Hebrajską.

CYTAT NA DZIŚ
Ten, kto zaczyna się wzruszać nędzą
drugiego człowieka, zaczyna porzucać
grzech.
św. Ojciec Pio
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Nasz Ksiądz Proboszcz wraz z rocznikowymi kolegami 10 maja odprawiał
Eucharystię z katowickimi biskupami.
Za tydzień relacja w Gościu Niedzielnym, u nas dziś – na podst. Radia eM.
Abp Wiktor Skworc i abp Adrian Galbas sprawowali Mszę św. w intencji
księży z archidiecezji katowickiej
świętujących 25-lecie święceń kapłańskich.
Sakramentu równo ćwierć wieku temu, 10 maja 1997 r., udzielił im abp
Damian Zimoń w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. - Rok 1997 był
bogaty w historyczne wydarzenia.
Niedługo po Waszych święceniach do
Polski z szóstą już wizytą przybył papież Jan Paweł Wielki - przypomniał
zebranym metropolita, który wtedy
był jeszcze wikariuszem generalnym
archidiecezji katowickiej. - Rozpoczął
ją od udziału w międzynarodowym
Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu. Podczas wizyty świętowano
też 1000. rocznicę śmierci św. Wojciech i ta uroczystość zgromadziła
w Gnieźnie prezydentów siedmiu państw, historycznie związanych ze św.
Wojciechem. Obchodzono 600-lecie
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła się też
kanonizacja królowej Jadwigi i trzy
beatyfikacje, w tym Jana z Dukli - wymienił.
- W centrum maratonu waszej 25letniej posługi są sakramenty święte,
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a przede wszystkim jest Eucharystia,
wszak Eucharystią budujemy Kościół,
za co składam Wam szczere "Bóg zapłać". A Eucharystia to zawsze powrót
do Wieczernika - przypomniał abp
Skworc. - Wasz jubileusz przeżywamy
w czasie, kiedy Kościół w Polsce realizuje program eucharystyczny pod hasłem: "Eucharystia daje życie" i stara
się przypominać uczestnikom każdej
Mszy św., że są posłani w pokoju
Chrystusa, co w aktualnej sytuacji polityczno-społecznej ma ogromne znaczenie. Ten rok przeżywamy również
w towarzystwie bł. ks. Jana Franciszka,
danego nam przez Opatrzność na czas
wojny jako przykład działania w okresie wyzwań nadzwyczajnych. Wiernie
go naśladujemy, za co należy się Wam
podziękowanie - dodał metropolita.
Arcybiskup Skworc nawiązał także do
trwających w sąsiednim domu rekolekcji dla przygotowujących się do święceń prezbiteratu i zwrócił uwagę, że
jubileusz przypada po Niedzieli Dobrego Pasterza, w tygodniu modlitw o powołania do kapłaństwa.
Serce dla Ukrainy
Odnosząc się do odczytanego tego dnia
fragmentu Dziejów Apostolskich, abp
Skworc przypomniał, że powołaniem
Kościoła jest działanie w warunkach
szczególnej mobilizacji. Przywołał tu
przykład pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy i podziękował za
działania podejmowane w tym zakresie
przez wspólnoty parafialne. - Kiedy
słuchamy fragmentu z Dziejów Apo-

stolskich przewidzianego na dziś, możemy odnieść wrażenie, że Kościół od
początku żyje, funkcjonuje w sytuacjach nadzwyczajnych, które jednak
zawsze mobilizują do ewangelizacji mówił metropolita. - Zawsze, a szczególnie dziś ważne jest świadectwo
naszego życia. Niech w Waszym życiu, w drodze ku następnym jubileuszom, spełnia się na nas opinia Jezusa
z dzisiejszej Ewangelii: "Moje owce
słuchają mojego głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną, a Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki". Niech te
optymistyczne słowa naszego Mistrza
i Pana pomnożą i umocnią jubileuszową radość i w pokoju prowadzą do
następnych jubileuszy - życzył zebranym w kaplicy jubilatom.
Msza św. była celebrowana w kaplicy
Ośrodka Spotkań i Formacji w Brennej, gdzie jubilaci przeżywają swoje
rocznikowe rekolekcje. Wspólną modlitwę z abp. Skworcem i abp. Galbasem zakończyły odśpiewanie pieśni
rocznikowej "Ty wyzwoliłeś nas, Panie" i wręczenie życzeń. Wśród obecnych znaleźli się także kapłani, którzy
na co dzień posługują poza granicami
Polski.
Marta Sudnik-Paluch
za: https://www.radioem.pl
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25 lat temu....
Klasztor na łagiewnickim wzgórzu
w Krakowie dobrze był znany Janowi
Pawłowi II. Już w czasie okupacji,
idąc do pracy w Solvayu, codziennie
go mijał i wstępował do zakonnej kaplicy. Kroniki zakonne notują dopiero
te wydarzenia, w których uczestniczył

jako młody kapłan, a potem Pasterz
diecezji krakowskiej zainteresowany
dziełem apostolskim Zgromadzenia
i rozwijającym się kultem Miłosierdzia
Bożego w formach przekazanych przez
s. Faustynę. 7 czerwca 1997 roku przybył do tego miejsca - jak sam wyznał z potrzeby serca, aby przed łaskami
słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach s. Faustyny Miłosierdziu Bożemu zawierzyć losy ludzkości, Kościoła i swój pontyfikat.
W skupieniu najpierw długo się modlił,
a potem tak zaczął: „Oto przychodzę
jako pielgrzym do tego sanktuarium,
aby włączyć się w wiecznotrwały
śpiew na cześć Bożego miłosierdzia.
Zaintonował go Psalmista Pański, wypowiadając to, co wszystkie pokolenia
przechowywały i przechowywać będą

że tu przyjść, spojrzeć na ten obraz
miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce
promieniujące łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: Nie lękaj się niczego, Ja jestem
zawsze z Tobą (Dz. 613). A jeśli
szczerym sercem odpowie "Jezu, ufam
Tobie!", znajdzie ukojenie wszelkich
niepokojów i lęków. W tym dialogu
zawierzenia nawiązuje się pomiędzy
człowiekiem i Chrystusem szczególna
więź wyzwalającej miłości. A w miłości nie ma lęku - pisze św. Jan - (...)
doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą (1 J 4, 18).
Kościół odczytuje na nowo orędzie
miłosierdzia, aby skutecznie nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia
i przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też prosi Boga
o miłosierdzie dla wszystkich ludzi.
W żadnym czasie, w żadnym okresie
dziejów - a zwłaszcza w okresie tak
przełomowym jak nasz - Kościół nie
może zapomnieć o modlitwie, która
jest wołaniem o miłosierdzie Boga
wobec wielorakiego zła, jakie ciąży
nad ludzkością i jakie jej zagraża”.
za: https://www.milosierdzie.pl

jako najcenniejszy owoc wiary. Nic tak
nie jest potrzebne człowiekowi, jak
miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym
miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło
orędzie miłosierdzia Bożego, które sam
Chrystus zechciał przekazać naszemu
pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej Faustyny. A jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego. Każdy mo-
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Sanktuarium
Madonna della Corona
Wśród wielu miejsc poświęconych
Maryi szczególne miejsce zajmuje
Sanktuarium Madonna della Corona
we Włoszech – niedaleko Werony
i Jeziora Garda. Zawieszone dosłownie nad przepaścią – miejsce milczenia
i medytacji swoje początki ma w średniowieczu. Podobno już około 1000
roku okolice te były zamieszkane
przez pustelników związanych z jed-

nym z opactw z Werony. 200 lat później zbudowany został pierwszy klasztor oraz kaplica. Ale przyjmuje się, że
Sanktuarium Madonna della Corona
powstało trzy wieki później. Według
legend pewnej nocy w 1522 roku nad
Monte Baldo nagle rozbłysło światło.
Były to Anioły, które niosły z wyspy
Rodos na zbocza Monte Baldo figurę
Matki Boskiej, ratując ją przed atakującą wyspę armią osmańską. Tak mówią
legendy, ale jak było naprawdę, tego
nikt nie wie. Średniowieczne dokumenty potwierdzają obecność mnichów
z opactwa Św. Zenona w Weronie. Było to dokładnie 500 lat temu – w roku
1522. Jednak najnowsze okrycia ukazały obraz o wyraźnie XIII – wiecznej
fakturze, który przedstawia Maryję
z Dzieciątkiem. W każdym razie pewne jest, iż wielu pielgrzymów otrzymało tu szczególne łaski, o czym świadczą liczne wota oraz niespotykane
w innych sanktuariach całe gabloty
fotografii osób, które swój los polecały
Matce Najświętszej. Aby tu dotrzeć
trzeba wjechać na szczyt, a następnie
zejść ścieżką lub schodami – mniej
więcej do połowy góry. Tu – jak na
wysuniętej platformie – nad przepaścią
„wisi” kościół, a jego dwie ściany stanowi lita skała – część to grota, która
pamięta najstarsze czasy. Zbudowany

