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„KOŚCIÓŁ POTRZEBUJE ŚWIADKÓW
ŚW. FRANCISZKA”.
XX Ogólnopolska pielgrzymka FZŚ w Polsce.
Jasna Góra, 19-20 lipca 2013 r.

Tradycyjnie już, jak co roku, cztery siostry, tj. Ryszarda, Halina, Krystyna
i Anna oraz brat Leszek
z naszej wspólnoty pielgrzymowali do Tronu
Matki i Królowej, aby w
Roku wiary i Nowenny
przygotowującej do 800-lecia powstania III Zakonu św. Franciszka dać wyraz jedności i miłości
do Boga i Kościoła .
Podczas tej jubileuszowej pielgrzymki, w pierwszym dniu nawiedziliśmy Sanktuarium Matki
Bożej Leśniańskiej, Patronki Rodzin w Leśniowie.
Stróżami tego sanktuarium Ojcowie Paulini, któ1

rzy opiekują się cudowną figurką Maryi
z Jezusem, pochodzącą z XIV w. Maryja powitała nas swoim pięknym uśmiechem i zachęciła byśmy u Jej stóp położyli wszystkie te
troski, które mamy w swoich sercach. W tej
malowniczej okolicy przeszliśmy Drogę
Krzyżową i ugasiliśmy swoje pragnienie wodą
z cudownego źródełka .
Po przyjeździe do Częstochowy uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, podczas którego
znowu mogliśmy pokłonić się Matce Bożej,
wpatrywać się w Jej piękne oblicze i wyszeptać modlitwy, z którymi tu przybyliśmy.
Drugi dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy wczesnym rankiem śpiewając Godzinki ku czci
Matki Bożej w Kaplicy Jej Cudownego Wizerunku i biorąc udział w porannej Mszy św. Następnie na Placu rozważaliśmy
III część Różańca św., modląc się w podanych intencjach.
O godz. 11:00 na Jasnogórskim Szczycie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia
Koncelebrowana, której przewodniczył i homilię głosił ks. bp Ignacy Dec –
nasz współbrat w św. Franciszku . W tej Mszy św. dziękowaliśmy i prosiliśmy
o potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, naszej Ojczyzny, a także dla
wszystkich wspólnot FZŚ w Polsce i na całym świecie.
W swoim słowie pasterskim ks. bp Ignacy Dec powiedział m.in.: „Jesteśmy na
Jasnej Górze. Jasność to mądrość Boża, a my przychodzimy tu, by napełnić się
tą mądrością. Jako wielka rodzina franciszkańska wstępujemy dzisiaj na górę
Pana, aby kroczyć Jego ścieżkami, podziękować za powołanie franciszkańskie
i aby uświadomić sobie nasze zadania w Kościele i na świecie.
Św. Franciszek odwrócił się od domu, pieniędzy, żądzy władzy i poszedł za
ubóstwem. Stworzył Ewangelię braterstwa dla wszystkich, idąc drogą ubóstwa. Przed krzyżem Chrystusa zrodziła się w duszy Franciszka decyzja naśladowania Syna Bożego, rezygnacja bycia nad innymi i stania się jednym z najuboższych braci.
Dziś też toczy się walka o władzę, o dostęp do pieniędzy… W całej Europie
panuje wrogość do Kościoła, ośmieszanie księży, aby nie mieli wpływu na
wiernych. Potrzeba dziś nowego FRANCISZKA!
Od 13 marca 2013 r. mamy nowego papieża w stylu św. Franciszka. Służy
Kościołowi, przypomina o potrzebie ubóstwa, pokory, radości, solidarności
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z ubogimi. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu, że otrzymaliśmy dar powołania
franciszkańskiego. Jakie są więc nasze zadania franciszkanów świeckich
w świecie?
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii o cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej,
mamy zawsze słuchać Pana Jezusa. W tych słowach Maryja wyraża głęboką
wiarę w Jego moc – cokolwiek poleci ludziom, to się spełni. To zaufanie jest
nam bardzo potrzebne. Maryja daje atut, aby Ją nazywać Stolicą Mądrości.
Jeśli w Roku Wiary staramy się pogłębiać swoją wiarę, to najważniejsze jest
zaufanie do Chrystusa, do Jego mocy, miłości wobec nas i posłuszeństwa Jezusowi. Piękny wzór tej wiary znajdziemy w Św. Franciszka – MARYJĘ – którą kochał i czcił.
5 lipca br. ukazała się Encyklika papieża Franciszka i Benedykta XVI „Lumen
fidei” – „Światło wiary”. Gdy brakuje światła, to błądzimy bez kierunku. Pilne staje się odzyskanie światła, gdy zgaśnie płomień wiary, wszystkie inne
światła zgasną. Wiara jest wielkim darem i zadaniem, ale jest utracana. Należy zauważyć, że Jezus dokonał pierwszego cudu na weselu małżeńskim, by
podkreślić jak ważna jest to instytucja. Rodzina jest starsza od Kościoła. Naród jest silny siłą rodziny. Rozkład rodziny jest wtedy, gdy nie idzie się za Bogiem. Diabeł rozbija rodziny i Kościół. Wiedział o tym św. Franciszek zakładając I i II Zakon, ale powołał także III Zakon dla osób świeckich – właśnie
dla umocnienia rodziny. Dziś rodzina jest rozbijana przez rożne czynniki: zewnętrzne i wewnętrzne i dlatego jest potrzeba wielkiej modlitwy Krucjaty różańcowej w obronie rodziny i narodu.
Nasza misja FZŚ to:
1. wielka modlitwa o utrzymanie wiary i za pasterzy Kościoła
2. wspomagać Kościół i Ojczyznę dobrą pracą na pożytek ludzi i Pana
Boga
3. bronić pasterzy, bo chronią swoje owieczki przed wilkami
4. żyć wg zasad ewangelizacji, aby zachować tego ducha.
Franciszek nawrócił się, gdy dostrzegł ubóstwo Jezusa (narodzenie w żłóbku,
po śmierci cudzy grób). Gromadźcie sobie skarby w niebie. Nie przyzwyczajajcie się do rzeczy materialnych, ale duchowych. Nie wstydźcie się być posłusznym Panu Bogu, Kościołowi, przyjaciołom, bo Chrystus stał się sługą dla
wszystkich. Jest potrzeba powrotu do ubóstwa, pokory, posłuszeństwa – obdarzać dobrem, które mamy do podziału. Dziś Kościół potrzebuje świadków św.
Franciszka!
Prośmy Maryję, byśmy dobrze przeżyli naszą pielgrzymkę, dostąpili cudu
przemiany wody życia w wino wiary, nadziei i miłości. Niech „Pokój i Dobro”
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szerzą się w dzisiejszym świecie, a nasze dzieła chwalą Pana Boga i przynoszą
pożytek ludziom.”
Po krótkim wypoczynku, o godz.
15:00 zebraliśmy się na Wałach
Jasnogórskich, aby odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Następnie w promieniach upalnego słońca wraz z ks. Biskupem
przeszliśmy Drogę Krzyżową,
którą poprowadził O. Sylwester
Haśnik OFM. Cieszyliśmy się
obecnością grupy dzieci, która we
franciszkańskich tunikach (z napisem RF – Rycerze Franciszka) modliła się
z nami.
Umocnieni kapłańskim błogosławieństwem zostaliśmy rozesłani, by dalej
nieść ludziom „Pokój i Dobro” i być autentycznymi świadkami naszego Patrona we współczesnym świecie.
s. Hallina
ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ
Aniołowie ze swej natury są istotami różnymi od
ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego
Kościół obchodzi ich święto.
W tradycji chrześcijańskiej Michał jest pierwszy
i najważniejszy spośród, obdarzony przez Boga
kluczami do nieba oraz szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”.
Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się
przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, archanioł Michał miał wtedy wystąpić
i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć
wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym
z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz
„obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan
Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego
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na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda
Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po
jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4,
16).
Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze
większe znaczenie św. Michała znajdziemy w księgach apokryficznych: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Apokalipsa Mojżesza itp., w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem
aniołów, który ma klucze do nieba. Jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też
aniołem Bożego miłosierdzia.
Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele
ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła
od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego
i dlatego Kościół czci go jako swego opiekuna.
Już od dawna św. Michał Archanioł jest czczony
w chrześcijaństwie. Jego kult jest bardzo dawny
i żywy, sięga wieku II.
W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany
jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską
lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż,
laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.
Św. Franciszek z Asyżu bardzo czcił św. Michała
Archanioła. Gorąca miłość do Michała Archanioła była wszystkim znana.
Wzywał wszystkie stworzenia, a przede wszystkim Najświętszą Dziewicę
Maryję i św. Michała Archanioła do wyrażania wdzięczności Bogu w Trójcy
Jednemu za wszystkie dobrodziejstwa oraz do zanoszenia próśb o wytrwanie
w wierze i pokucie. Odnajdziemy to wezwanie w pierwszej tzw. niezatwierdzonej Regule. W modlitwie: „Zachęta do uwielbienia Boga”, kieruje ku świętemu Archaniołowi prośbę o obronę w walce z mocami ciemności, a w Oficjum o męce Pańskiej Franciszek zanosi modlitwy do Maryi, by wraz ze św.
Michałem Archaniołem wypraszała u swego Syna potrzebne łaski.
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W 1224 r. Franciszek miał wizję św. Michała i odbył post ku jego czci na pamiątkę wprowadzenia Najświętszej Maryi do raju przez Archanioła. Biedaczyna każdego roku, od 14 sierpnia do 28 września, odprawiał czterdziestodniowy post, którego celem było oddanie hołdu św. Michałowi. W czasie tego
postu na górze La Verna otrzymał stygmaty. Pod wpływem Biedaczyny
z Asyżu także św. Klara, udzielając błogosławieństwa swoim przybranym
córkom, prosi, by sam Ojciec niebieski przez przyczynę Maryi i św. Michała
Archanioła udzielił łask i wzrost w cnotach.
W Gardano, we Włoszech, w Monte Sant’Angelo znajduje się sanktuarium
„nie ręką ludzką poświęcone”. Na przestrzeni wieków wielu świętych pielgrzymowało do tego miejsca. Między innymi przybył tutaj w 1216 roku
św. Franciszek z Asyżu, aby uzyskać odpust zupełny. Nie czuł się jednak godny wejść do groty, dlatego na kolanach ucałował ziemię i wyrzeźbił na kamieniu znak Tau. To wydarzenie upamiętnia do teraz ołtarz z kopią kamienia.
Opr. S. Hania
Życzę ci, żebyś nie sprzedał
swojego przyjaciela nawet wtedy,
gdy będziesz mógł na nim dobrze zarobić.
Abyś go nie zepchnął w przepaść,
abyś mu nie tarasował drogi,
abyś mu nie wbił noża w plecy
- abyś za tę lojalność
wobec niego nie zażądał
wyłącznego miejsca w jego życiu,
w jego myślach, w jego czasie.
- Abyś go nie chciał zagarnąć
dla siebie, jako swoją własność.
ks. Mieczysław Maliński

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek o godz. 17:30
2. Pierwsza sobota miesiąca – Nabożeństwo Fatimskie i Msza św. w intencji próśb i podziękowań oraz kanonizacji bł. Jana Pawła II, bł. Natalii Tułasiewicz i bł. ks. Mariana Konopińskiego – początek 11:00.
3. Modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny i naszej Wspólnoty – Niedziela i Święta o godz.
11:30.
4. Pierwszy piątek miesiąca o godz. 17:00-17:45 Jerycho Różańcowe na Wzgórzu Przemysła.
Redakcja: Franciszkański Zakon Świeckich Poznań przy parafii pw Św. Michała Archanioła
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