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działem w posłudze kapłańskiej Czcigodnego Jubilata jest jego wieloletnie
(od 1984 r.) zaangażowanie, najpierw jako przewodniczącego, a obecnie jako
członka Kościelnej Redakcji Mszy Świętej transmitowanej przez I Program
Polskiego Radia. Ks. Józef podczas tych Mszy św. wygłosił ponad 160 homi
lii – ta liczba mówi sobą wystarczająco dużo.
Dostojnemu i Czcigodnemu Jubilatowi, przeżywającemu tak niezwykłą
60tą rocznicę święceń kapłańskich wyrażamy naszą wdzięczność oraz ży
czymy na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej obfitego Bożego błogosła
wieństwa, potrzebnych sił i zdrowia oraz Bożej opieki na każdy dzień. Bóg
zapłać za wszystkie trudy i Szczęść Boże na dalszy czas!
W miesiącu czerwcu wspominamy większość pielgrzymek Ojca Święte
go Jana Pawła II do Polski. 13 czerwca 1987 r. Jan Paweł II nawiedził nasz
kościół. Nie może być zapomniane to wielkie dobro jakim były wszystkie pa
pieskie pielgrzymki do Ojczyzny. Przesłania kierowane podczas tych wizyt
Ojca Świętego Jana Pawła II do Rodaków są dalej bardzo aktualne i powin
ny być przez nas i obecnie rozważane, by czerpać z nich pouczenia dla na
szej teraźniejszości.
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Z Ewangelii św. Marka (Mk 3, 2035)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał,
tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. A uczeni
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy
złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im
w przypowieściach: Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś króle
stwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc
Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz
koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić,
jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zapraw
dę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecz
nego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka
i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką
i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł:
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem,
siostrą i matką.

Chrystus fascynował swoją wyjątkową Osobą tłumy ludzi, którzy gar
nęli się do Niego, by słuchać Jego nauki, by doznawać pomocy w swoich nie
szczęściach. A było ich tak wielu, że nawet Jezus z uczniami nie mogli się
posilić. Obok tej rzeszy ludzi lgnących do Zbawiciela, są też inni, którzy
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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prezentują zupełnie odmienną postawę wobec Pana Jezusa – to uczeni
w Piśmie, którzy oszczerczo twierdzą, że Pan Jezus wypędza złego ducha je
go mocą. W dialogu z nimi Chrystus wykazuje im nierozumność takiego po
dejścia, do którego zaprowadziła ich zła wola, przewrotność i zatwardziałość
wobec Jego zbawczej misji. Miłosierny Zbawiciel z całym zdecydowaniem
przestrzega przed taką bluźnierczą postawą, gdy to, co jest w rzeczywistości
dziełem Ducha Świętego, przypisuje się szatanowi. To ważne i zawsze aktu
alne pouczenie, by nie przeczyć Bożym oczywistościom, gdy spotykamy się
z wyraźnymi znakami Bożego działania, a które trzeba odnosić do Tego,
Który jest Wszechmocny i Miłosierny, i dla Którego nie ma rzeczy niemożli
wych.
Do Pana Jezusa przychodzą także Jego bliscy, którzy jak się wydaje,
nie rozumieli Jego misji. Obserwując to wszystko, co działo się wokół Pana
Jezusa, widząc niecodzienne zaangażowanie Zbawcy w Jego posłannictwo,
niepokojąc się o Niego, jak zaznacza Ewangelista: „usiłowali Go powstrzy
mać”. Gdy wreszcie udało się im dotrzeć w pobliże Pana Jezusa i gdy powie
dziano Chrystusowi, że oto Jego Matka i bliscy pytają o Niego – to ta
okoliczność staje się dla Pana Jezusa sposobnością do wygłoszenia poucze
nia o tym, kto jest Jego prawdziwą rodziną. Otóż o rzeczywistej więzi
z Chrystusem i bliskości z Nim nie decydują więzy krwi, ale więzy duchowe,
decyduje pełnienie woli Bożej – a więc to, co dla Pana Jezusa było istotą Je
go zbawczego posłannictwa. W takim też znaczeniu Maryja – Matka Jezusa,
o której wspomina Ewangelista wśród bliskich, którzy szukali Pana Jezusa
jest tą Osobą najbliższą Zbawicielowi, nie tylko jako Boża Rodzicielka, ale
przede wszystkim jako Ta, która najdoskonalej z ludzi wypełniła wolę Bożą
– ufająca i wierna do końca Służebnica Pańska.
Niech rozważanie Ewangelii czyni nas podobnymi do tych ludzi, którzy
siedzieli wokół Pana Jezusa zasłuchani w Jego nauczanie. Nie mamy być
zewnętrznymi obserwatorami, ale pragnijmy i szukajmy rzeczywistej bli
skości z Chrystusem. Z pokorą chciejmy zgłębiać tajemnicę Boskiej Osoby
naszego Zbawiciela. A Pan daje nam swoją Bożą moc poprzez swoje Słowo
i łaskę, w sakramentach Kościoła, byśmy prawdziwie stali się Jego ucznia
mi, tworzyli Jego rodzinę. Umocnieni przez Niego, mamy naśladować Chry
stusa w pełnieniu woli Bożej, która nie jest jakąś mglistą abstrakcją, ale
wyraża się w Bożych przykazaniach, w nauce Ewangelicznej, a także w obo
wiązkach i powinnościach wynikających z naszego życiowego powołania. I to
posłuszeństwo Bogu jest zbawcze, a naszym sercom, już teraz niesie radość
i pokój.
Pełnienie woli Bożej w naszej codzienności – jest najpewniejszą drogą
do świętości, do pełni życia – a w Chrystusie jesteśmy wybrani przez Boga
„abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (por. Ef 1,3 n.).

JUBILEUSZ KAPŁAŃSKI KS. JÓZEFA JACHIMCZAKA CM
W niedzielę 10 czerwca br., podczas Mszy Świętej o godz. 13.00, wraz
z Czcigodnym Jubilatem – naszym współbratem, misjonarzem – ks. Józe
fem Jachimczakiem będziemy dziękować Bogu za 60 lat jego posługi ka
płańskiej. Ks. Józef urodził się 27 marca 1933 r. w Słomirogu, w diecezji
krakowskiej. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
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został przyjęty 27 września 1951 r.
Święceń kapłańskich udzielił mu
22 maja 1958 r. ks. abp Eugeniusz
Baziak. Warto wspomnieć, że
w najbliższej rodzinie naszego
Czcigodnego Jubilata było jeszcze
dwóch kapłanów – misjonarzy; jed
nym z nich był Sługa Boży ks. Mi
chał
Jachimczak,
który
jest
kandydatem na ołtarze w gronie
męczenników okresu II wojny
światowej. Został on zabity śmier
cionośnym zastrzykiem w obozie
koncentracyjnym w Dachau, 30
stycznia 1941 r. w wieku 33 lat.
Nasz Czcigodny Jubilat po otrzy
maniu święceń kapłańskich praco
wał do 1961 r. jako katecheta
w Bydgoszczy, a następnie do 1969
r. w Krakowie na Kleparzu.
W 1969 r. rozpoczął nowy etap
w swojej posłudze kapłańskiej jako
duszpasterz akademicki: najpierw
w Warszawie w parafii Świętego Krzyża, a od 1979 do 1984 r. w Krakowie,
w parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tej naszej misjonarskiej,
krakowskiej parafii „Na Miasteczku” było wtedy wielotysięczne grono stu
dentów mieszkających w licznych akademikach. Pełna oddania posługa
ks. Józefa – duszpasterza akademickiego – przypadła na niełatwy okres
przemian w naszej Ojczyźnie, a potem na trudny czas stanu wojennego. Od
1984 r. nasz Jubilat przez 9 lat był w warszawskiej parafii Świętego Krzyża
proboszczem i superiorem wspólnoty misjonarskiej. Miał wtedy szczęście
przeżywać wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele Świętego Krzyża,
podczas papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r. Od 1993 r. ks. Józef
zamieszkał w Domu Misyjnym przy ul. Radnej 14. Pełnił wtedy funkcję
Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia (do 2010 r.) i kapelana policji; do
dzisiaj jest duszpasterzem Komendy Stołecznej Policji. Szczególnym roz
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18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

