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XXVI
NIEDZIELA
„Przypowieść o Łazarzu i bogaczu” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj, na g. 19.00 do dolnego kościoła zapraszamy małżonków na wspólną modlitwę i katechezę na temat wpływu
grzechu pierworodnego na małżeństwo. Po spotkaniu dyskusja
na ten temat w Bibliotece.
2. W poniedziałek po wieczornej Eucharystii w salce spotkanie
Ruchu Rodzin Nazaretańskich, a w kawiarence spotkanie
Wspólnoty Krwi Chrystusa. O g. 19.00 w Bibliotece spotkanie
Bractwa św. Pawła. 3.

8. W piątek o g. 18.30 w bibliotece spotkanie Kręgu biblijnego,
natomiast w kawiarence o g. 19.00 spotkanie wspólnoty
młodzieżowej Ruch Lednicki.
9. Za tydzień w naszej wspólnocie będziemy gościć Pana
Grzegorza Miecznikowskiego, który będzie po każdej Mszy św.
dzielił się doświadczeniem spotkania z Bogiem uzdrawiającym.
Tego dnia po Eucharystii o g. 18.00 zapraszamy na adorację,
z modlitwą uwielbienia. Więcej informacji na plakatach.

3. We wtorek rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwa różańcowe. Dzieci zapraszamy do górnego kościoła w poniedziałki,
środy i piątki na g. 17.00, natomiast dla dorosłych i młodzieży
codziennie o g. 17.30 w dolnym kościele. Nabożeństwa
różańcowe dla dorosłych prowadzi Wspólnota Żywego Różańca
naszej parafii – dyżury róż dostępne na tablicy ogłoszeń.
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy
adoracji, koronka do Bożego Miłosierdzia o g. 15.00.

10. W niedzielę, 13. października o g. 19.00 w dolnym kościele
spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania.
Katecheza dla młodzieży, w środy o g.19.30 w kawiarence
parafialnej.
11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020.

5. Chór parafialny zaprasza wszystkich chcących dołączyć do
zespołu na spotkanie w środę o g. 19.00 do dolnego kościoła.
6. Przypominamy, że 1. października w Jasieńskiej Kawce rozpoczęła się II edycja Kursu Alfa-jedenastu spotkań na temat chrześcijaństwa dla wszystkich, którzy chcieliby odnowić wiarę, rozbudzić ją lub po prostu poszukują odpowiedzi na pytania o Boga
i Kościół. Zapraszamy do udziału. Są jeszcze wolne miejsca.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy
czwartek miesiąca, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota.
W pierwszy piątek nabożeństwo do NSPJ po wieczornej
Eucharystii. W pierwszą sobotę różaniec wynagradzający o g.
17.30 pod przewodnictwem Wspólnoty Żywego Różańca.

REDAKCJA

12. Przypominamy, że w każdą niedzielę o g. 11.00 w dolnym
kościele, odbywa się specjalna Msza Święta dla dzieci w wieku
przedszkolnym, natomiast w górnym kościele o g. 12.00 msza
dla dzieci szkolnych oraz przygotowujących się do pierwszej
Komunii Świętej oraz spowiedzi. Msza Święta dla młodzieży oraz
dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania o g.
13.15.
13. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu: w poniedziałek
wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, we wtorek
wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, a w sobotę
wspominamy Świętą Faustynę Kowalską.
14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Gościa
Niedzielnego, o zabranie naszego parafialnego biuletynu.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty

Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta
Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne Katarzyna Karczewska
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I czytanie: Am 6, 1a.4-7
Lekkomyślność bogaczy

Psalm:

Ps 146 (145)

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę mego

II czytanie: 1 Tm 6, 11-16
Zachować przykazanie nieskalane aż do
przyjścia Chrystusa

ZWYKŁA

Ewangelia: Łk 16, 19-31
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Rok liturgiczny C/I

SPOWIEDŹ
jest prosta
czytaj więcej na str: 4-6

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Z kalendarza liturgicznego:
Wtorek, 1 października: Wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Środa, 2 października: Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
Piątek, 4 października: Wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu
Sobota, 5 października: Wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej

Z Ewangelii według św. Łukasza:
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał
się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze
stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy
w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza
na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza;
niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do
nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli
na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich
słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych
poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

KOMENTARZ:
Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, przekształcając nasze życie obecne. Chrystus
chce niwelować podziały i przepaści,
jakie tworzymy między nami, a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki
nas dzieli od potrzebujących, nie
przekroczymy teraz, nie zdołamy go
pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą wrażliwość
na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg
dla nas przewodnikami w drodze na
łono Abrahama.

Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość,
która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
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DUCHOWI PRZYWÓDCY POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
Już 6 sierpnia 1944 r. na Powiślu mszę celebrował
kapelan III Zgrupowania „Konrad”, ochotnik, ojciec
Michał Czartoryski, dominikanin. Kapelani Powstania
Warszawskiego Było ich około stu pięćdziesięciu. Opiekę
duszpasterską nad powstańczą Warszawą organizował
kapelan naczelny Armii Krajowej ks. ppłk. Stefan
Kowalczyk, ps. „Biblia”.

1 sierpnia 1944 to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. To dzień wybuchu Powstania Warszawskiego.
75 lat temu, w porozumieniu z najbardziej kompetentnymi
czynnikami polskiego państwa podziemnego, rozkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza
Komorowskiego "Bora", w Warszawie wybuchło powstanie. Militarnym celem zrywu było wyzwolenie stolicy
spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą
znajdowała się od września 1939 r. i pomoc w wyzwoleniu
całego kraju. Powstanie Warszawskie było największą i najlepiej zorganizowaną akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, a dla współczesnych lekcja
wiary w Boga i w człowieka, ale także wyjątkowo ważna
lekcja miłości Ojczyzny ponad wszelkimi podziałami.
Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.
Do walki przystąpiło ok. 50 tys. powstańców i przez 63 dni
prowadzili heroiczny, samotny bój z wojskami niemieckimi
wspieranymi przez jednostki kolaboracyjne złożone z byłych obywateli republik Związku Sowieckiego. Nie sposób
zrozumieć heroicznej postawy powstańców bez czynnika
duchowego. Dowództwo Armii Krajowej było świadome
silnego związku między wiarą, praktykami religijnymi
a wojskowym morale i gen. Antoni Chruściel „Monter”
zalecił wprowadzenie w oddziałach powstańczych modlitw
porannych i wieczornych, oraz niedzielnych Mszy św.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 30.09.2019
8.00
18.00

Dariusz PIERNICKI – od firmy pogrzebowej „Św. Józef”
1. †Jan PLATA (XXX)
2. †Edmund PIKULSKI (XXX)
3. ††Jan, Aleksander, Jan
4. Dziękczynna za życie i zdrowie Krzysia i Szymona.

Wtorek 01.10.2019
8.00
18.00

1.
2.
1. ††Helena GŁODOWSKA i Henryk CHABOWSKI.
2. W int. nowożeńców Dawida i Moniki w miesiąc po ślubie.
3. †Władysław KIEPEK w 40. r. śmierci.

1 sierpnia 1944 o godz. 11:00 w budynku Kurii
Polowej odbyła się u ppłk „Biblii” odprawa przed godziną
„W”. Z różnych przyczyn nie przybyli wszyscy duchowni i
w konsekwencji tylko część oddziałów powstańczych
miała swoich duszpasterzy w chwili wybuchu powstania.
Do innych księża docierali już w trakcie trwających walk.
W ciągu 63 dni powstania poległo około pięćdziesięciu
kapelanów. Ginęli razem z walczącymi powstańcami
podczas ostrzałów i bombardowań. Niektórzy byli bestialsko mordowani przez Niemców po kapitulacji poszczególnych dzielnic. Pierwszym, który poległ już 1 sierpnia
tuż po godz. 17-ej, był ksiądz Tadeusz Burzyński Z olejami
świętymi, w komży i stule wyszedł za oznakowanym
patrolem sanitarnym sióstr urszulanek do rannego na
ulicy, aby spełnić posługę kapłańską. Niemcy ostrzelali
idących i obrzucili granatami. Wraz z kapłanem poległy
cztery siostry urszulanki. Ksiądz Tadeusz jest dziś jest
kandydatem na ołtarze.

Środa 02. 10. 2019

Legendarny kapelan Zgrupowania „Kryska”,
ojciec Józef Stanek ps. „Rudy” zginął śmiercią męczeńską.
Jako delegat powstańczy brał udział na Czerniakowie
w pertraktacjach z Niemcami dotyczących kapitulacji.
Zatrzymany jako zakładnik był torturowany a następnie
powieszony na jego własnej stule. Świadkowie wydarzeń
wspominają, że w oczekiwaniu na śmierć błogosławił
spod szubienicy pędzoną do niewoli ludność cywilną
i powstańców.

8.00

13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował
pallotyna Józefa Stanka i dominikanina Michała
Czartoryskiego, który pozostał z rannymi w szpitalu na
Powiślu i choć mógł ratować się opuszczając szpital z
wycofującym się oddziałem, pozostał z rannymi i zginął
rozstrzelany służąc im do końca.
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8.00
18.00

1. Za dusze w czyśćcu.
2. W intencji Mirosława i Bogumiły. Dziękując za 45. lat małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej.
1. W intencji Nataszy i Dawida. O Boże błog., opiekę Maryi dla całej rodziny.
2. †Helena ZIELIŃSKA w 43. r. śmierci.
3. O łaskę zdrowia dla Jacka.

Czwartek 03.10. 2019
8.00
18.00

1.
2.
1. W intencji nowożeńców Pauliny i Łukasz w miesiąc po ślubie.
2. †Julian DAWIEC w 36. r. śmierci.
3. W int. Teresy i Romana NUBICA w 40. r. ślubu. Dziękczynno-błagalna: o Boże błogosławieństwo i opiekę
Maryi.

Piątek 04.10. 2019
8.00
18.00

1. †Dariusz PIERNICKI – od rodziców chrzestnych
2.
1. †Jadwiga w 3 r. śmierci oraz †Franciszek
2. W intencji nowożeńców: Marceliny i Marcina w miesiąc po ślubie.
3. †Ewa ANDRZEJCZAK w miesiąc po pogrzebie.

Sobota 05. 10. 2019
15.00
18.00

1. W intencji nowożeńców: Piotra i Pauliny w miesiąc po ślubie.
2.
Msza ślubna
1. O wzrost pobożności maryjnej w naszej parafii (int. od Wspólnoty Żywego Różańca)
2. †Leon STUBIŃSKI w 7. Miesiąc po śmierci.
3. †Mąż Wacław oraz ††Rodzeństwo.

Niedziela 06.10. 2019
XXVII Niedziela zwykła
7.30
9.00
10.30
11.00
12.00
13.15
18.00

††Dziadkowie z obojga stron: Krystyna i Stefan BARANOWSCY i Bronisław BARTKOWSKI, ††Teresa i
Zygmunt DŁONIAK i Bronisław i Marianna KANIGEWSCY.
W intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa naszej parafii.
Dziękczynno-błagalna za Katarzynę i Alberta z prośbą o opiekę Maryi.
O Boże błogosławieństwo dla rodziców: Urszuli i Daniela oraz o opiekę Maryi
1. ††Tadeusz i Władysława.
2. W intencji wnuczki Matyldy. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 1. r. urodzin.
1. O opiekę Matki Bożej Różańcowej nad Markiem, Katarzyną, Elżbietą oraz Janiną.
2. O potrzebne łaski, zdrowie opiekę Maryi dla Joanny i Jerzego BIELONKO oraz dla całej rodziny.
†Stanisław CIARKOWSKI w 16. rocznicę śmierci.
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Pytania, które pomogą ci prosić Boga o przebaczenie za konkretne rzeczy:
Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Pan Bóg jest
moim dobrym Ojcem, a ja jego dzieckiem? Że mnie
kocha i dba o mnie, że dał mi życie, moją rodzinę i cały
świat, który nas otacza?
Czy staram się poznać lepiej naszą wiarę i umiem
jej bronić, gdy trzeba?
Czy łatwo się zniechęcam, kiedy coś mi nie
wychodzi i mało liczę na pomoc Boga?
Czy co niedzielę jestem na Mszy Św.? Czy spotykam
się z Bogiem w codziennej modlitwie i w sakramentach? Czy przyjąłem Pana Jezusa w Komunii Św.
będąc w stanie grzechu śmiertelnego?
Czy dbam o dobrą relację z bliskimi, czy poświęcam
im czas, czy raczej zamykam się w swoim świecie? Czy
jestem cierpliwy?
Czy walczę z emocjami (np. z gniewem), które
powodują, że źle traktuję innych? Czy w słowach lub
czynach użyłem przemocy wobec kogoś?
Czy myślę krytycznie o innych i gardzę niektórymi
osobami?
Czy upieram się, by zawsze wyszło na moje? Czy
umiem zmienić zdanie i przyznać, że poprzednio nie
miałem racji?
Czy łatwo mówię o wadach innych osób? Czy ich
krytykuję? Czy powtarzam plotki?
Czy często porównuję się z innymi? Czy ulegam
próżności uważając, że jestem lepszy od innych?
Czy chowam w sercu urazy, pretensje czy nienawiść? Czy łatwo przebaczam?
Czy zdażyło mi się nadużyć alkoholu? Czy korzystałem z narkotyków?
Czy zdaża mi się ryzykownie prowadzić samochód?

O czym myślę, gdy jestem sam: o innych, czy o sobie? Czy Pan Bóg jest zadowolony ze wszystkiego, o
czym myślę?
Czy mieszkam z kimś innym, tak jakbyśmy byli
małżeństwem?
Czy proszę Matkę Bożą o czyste serce? Czy unikam
nieprzyzwoitych obrazów, zachowań i rozmów, wiedząc, że niszczą we mnie zdolność do prawdziwej
miłości? Czy korzystałem z pornografii? Czy dokonałem
czynów nieczystych z sobą samym lub z kimś innym?
Jeśli żyję w małżeństwie, czy staram się kochać
żonę/męża każdego dnia coraz bardziej? Czy jestem w
tym pomysłowy? Czy stawiam małżeństwo na
pierwszym miejscu? Czy szanuję otwartość na życie w
naszym małżeństwie?
Czy potrafię pogodzić pracę zawodową z zaangażowaniem w życie rodzinne?
Czy ulegam lenistwu odkładając pracę lub ważne
sprawy na później? Czy spóźniam się do pracy, na
spotkania z innymi itp.?
Czy dbam o porządek w domu i w pracy? Czy
szanuję rzeczy, które posiadam? Czy zdarza mi się być
rozrzutnym?
Czy zabrałem komuś coś, co do mnie nie należy lub
wyrządziłem jakąś szkodę? Czy jestem uczciwy w mojej
pracy?
Czy ulegam kaprysom w jedzeniu lub wykorzystaniu
czasu? Czy zdarza mi się spędzać zbyt dużo czasu w internecie?
Czy zdaję sobie sprawę, że kłamanie niszczy moją
duszę? Czy zawsze jestem szczery w spowiedzi?
Czy słowem i przykładem staram się zbliżać innych
do Pana Boga?

Czy zachęcałem lub pomagałem komuś w dokonaniu aborcji?
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Postanowienie poprawy
Obok grzechów, było i jest w twoim życiu
dobro. Pomyśl teraz, jak to dobro - do którego
Bóg Cię powołuje i uzdalnia swoją łaską - chcesz
w dalszym życiu powiększyć i rozwinąć.
Zapamiętaj radę kapłana, a łatwiej ci będzie to
zrealizować.

Wyznanie grzechów
Rachunek sumienia
Powiedz:
Boże mój, ja wierzę w Ciebie, ufam Ci i chcę Cię
miłować. Ty jesteś Ojcem pełnym miłości i
miłosierdzia. Ty znasz najlepiej moje życie.
Zmiłuj się nade mną!
Proś Ducha Świętego o światło, byś umiał
spojrzeć na swoje życie w prawdzie.

Żal za grzechy
Spójrz na krzyż Jezusa. To także twoje grzechy
stały się przyczyną Jego męki.
Powiedz: Ach żałuję za me złości, jedynie dla
Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie
odpuszczam bliźniemu.

Bóg przebacza nam wszystko i zawsze.
Spowiadasz się przed samym Bogiem.
Dlatego trzeba wyznać wszystkie grzechy
ciężkie, które się pamięta. Bez tego spowiedź
byłaby nieważna.
Kto kocha Boga wyznaje również grzechy lekkie,
szczególnie te, które najbardziej obciążają jego
sumienie.

Zadośćuczynienie
Tylko ten prawdziwie żałuje za grzechy, kto chce
popełnione zło według swych możliwości
naprawić. Staraj się odprawić pokutę jak
najszybciej po spowiedzi.
BIBLIOGRAFIA
• Scott Hahn, „Uzdrawiająca moc spowiedzi”,
• Francisco Luna, „Jak dobrze się spowiadać”,
• Raimondo Marchioro, „Spowiedź sakramentalna”,
• Francisco Fernandez Carvajal, „Jak dobrze skorzystać
z kierownictwa duchowego”.
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Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem,
utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki. Pan powierza
macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w
poszukiwaniu lepszej przyszłości[1]. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym
etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca. To wielka
odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli,
którzy są powołani do odpowiedzi na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości.
Z orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Dokończenie ze strony 2
Inny kapelan, ksiądz Antoni Czajkowski ps. „Rola II”
przez dwa tygodnie walczył z bronią w ręku w Alejach
Jerozolimskich zastępując zabitego powstańca. Ksiądz
Jana Zieja ps. „Rybak”, kapelan pułku „Baszta”, za zasługi
wojenne odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu
Virtuti Militari. W czasie okupacji niemieckiej ratował
Żydów współpracując z Radą Pomocy Żydom „Żegota".
Wśród kapelanów powstańczych był też ksiądz
Stefan Wyszyński ps. „Radwan III” późniejszy prymas
Polski. Pełnił funkcję kapelana Grupy AK Kampinos i kapelana powstańczego szpitala polowego w Laskach, oraz
ksiądz Wacław Karłowicz ps. „Andrzej Bobola”, kapelan
batalionu „Gustaw”, bohater, który z płonącej
Archikatedry uratował figurę Chrystusa a po wojnie
kustosz pamięci narodowej. Świątynie Warszawskie w Powstaniu Stołeczne kościoły i klasztory były miejscem
zaciekłych walk, salami operacyjnymi, punktami
opatrunkowymi, kuchniami polowymi i schroniskiem dla
ludności cywilnej. Z 64 stołecznych kościołów ocalało
jedynie 9. Do legendy przeszły sakramentki z Rynku
Nowego Miasta, które zdjęły kilkusetletnią klauzurę, aby
pomagać powstańcom i chronić ludność cywilną.
Podzieliły los powstańczej Warszawy ginąc pod bombami
niemieckiej Luftwaffe. Klasztor na Żoliborzu zapisał się w
historii jako „Twierdza Zmartwychwstanek” pełniąc
funkcję powstańczego szpitala i silnego punktu oporu.

Dzielne wizytki z Krakowskiego Przedmieścia
dawały schronienie i opiekę pacjentom okolicznych
szpitali polowych, sierotom, uchodźcom i powstańcom.
Urszulanki z Powiśla wsławiły się opieką nad rannymi
żołnierzami i cywilami nie odmawiając pomocy także
rannym wrogom. To tylko cztery przykłady spośród
kilkunastu domów zakonnych, które zasłynęły ofiarnością
i heroizmem. Do dzisiaj nie jest znana liczba sióstr
zakonnych poległych w Powstaniu.
Niech więc wspomnienie tylko kilku z nich będzie
hołdem złożonym wszystkim kapelanom Powstania
Warszawskiego, siostrom i zakonnikom, którzy z wyboru
dzielili powstańczy los z walczącymi żołnierzami i ludnością cywilną. Niezwykle ofiarne zaangażowanie Kościoła
w Powstanie Warszawskie dokumentuje konspiracyjna
gazeta
Kapelani Powstania Warszawskiego ginęli razem z
powstańcami walczącymi na pierwszej linii, towarzyszyli
im aż do kapitulacji i nie opuścili w obozach jenieckich.
Okazali się dobrymi pasterzami na miarę słów Jezusa
(J 10, 11-15): Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce
nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka (…). Po dziś dzień jednak nie odzyskali
miana bohaterów.
Zielona Góra, dn. 1 sierpnia 2019 r.
Piotr Myśliński
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