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– Dzień cudu i mogił
Na rozstaja ch pia szczy sty ch kr wa wy ch
Przepasany kło se m i roz mary ne m…
Niechż e pokolen ia mi
Niesiony będz ie w ch wale
Bo jest j ak klej no t wy różniony
– Gdy z o twartego nie ba wrzucony by ł n a m
D o szka tuły n arodu onej
Co ma n a wieku za woł anie:
– Bóg honor ojczy zna –
Niechże więc dale j po lski mi droga mi
I rozdroża mi
Niesiony będz ie tak i
– Z łoty i wonny
Z ielny , k wia to wy
I kadz idla ny …
Ż y wy i po mny
/Le sze k Długosz /

– SIERPNIOWE KALENDARIUM –
1 sierpnia
2 sierpnia
3 sierpnia
4 sierpnia
5 sierpnia
6 sierpnia
7 sierpnia
9 sierpnia
10 sierpnia
13 sierpnia
14 sierpnia

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Pierwszy piątek
miesiąca – Księża odwiedzają chorych w naszej parafii
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
XVIII Niedziela Zwykła – I rocznica poświęcenia placu pod budowę
nowego kościoła w Łubiance – Parafia przyjmuje w szkole w Łubiance
pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę diecezji pelplińskiej
Wspomnienie św. Jana Maria Vianney, kapłana, patrona proboszczów
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej – Trzecia
wycieczka wakacyjna dla dzieci (do Karbówka)
Święto Przemienienia Pańskiego
Wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego
Wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy
i męczennicy, patronki Europy
XIX Niedziela Zwykła – Wspomnienie św. Wawrzyńca, diakona
i męczennika, patrona GOPR
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika, patrona
trudnych czasów

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Odpust
parafialny – Święto Wojska Polskiego

16 sierpnia
17 sierpnia

Wspomnienie św. Rocha, patrona ogrodników i rolników
XX Niedziela Zwykła

22 sierpnia
24 sierpnia
26 sierpnia

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
XXI Niedziela Zwykła – Wspomnienie św. Bartłomieja Apostoła
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Wspomnienie św. Moniki, matki św. Augustyna, patronki matek,
wdów, kobiet zamężnych przeżywających kłopoty małżeńskie
Wspomnienie św. Augustyna z Hippony, biskupa i doktora Kościoła
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

27 sierpnia
28 sierpnia
29 sierpnia
30 sierpnia
31 sierpnia

Wspomnienie św. Małgorzaty Ward, męczennicy
XXII Niedziela Zwykła – Wspomnienie św. Rajmunda z Nonnat,
kardynała – Imieniny proboszcza – Charytatywny Festyn Rodzinny
w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji w Łubiance – Ostatni dzień
wakacji – Dzień Solidarności i Wolności
Elżbieta Giersz
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– Z ŻYCIA PARAFII –
MAGAZYN NA PLACU POD NOWY KOŚCIÓŁ
15 lipca br. na placu pod budowę nowego kościoła został postawiony
garaż. Praca poszła niezwykle sprawnie. Trzeba było go najpierw zdemontować
w miejscu, gdzie stał dotychczas, przewieźć i postawić na nowo. Ustawiony
został na krawężnikach, pod spodem zaś ułożono kafle chodnikowe. Będzie
służył jako magazyn do przechowywania między innymi ławek, które wystawiamy
na coniedzielną Mszę św. Było obecnych siedemnaście osób. Praca przebiegała
w atmosferze radości i podekscytowania, że zaczyna się coś nowego. Z radością
uczestniczyłem w tej pracy. Podziwiałem prawdziwy zapał. Dobrze on rokuje
na przyszłe budowanie.
Dziękuję za ofiarowanie garażu parafii. Dziękuję paniom za robienie
dokumentacji fotograficznej oraz wykonane prace naprawcze przy ołtarzu polowym.
Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać za ofiary na budowę nowego kościoła. Pragnę również
podziękować za składane ofiary na pokrycie kosztów konserwacji feretronu Matki
Bożej oraz ofiary od rodzin na sprzątanie kościoła.
OBIAD DLA PIELGRZYMÓW
W niedzielę – 3 sierpnia gościć będziemy pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Pelplińskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, podejmiemy ich gorącym
posiłkiem w Łubiance na terenie szkoły. Spodziewamy się ok. 450 osób. Proszę Panie
i Panów o zaangażowanie i pomoc w przyjęciu gości od godz. 7.00 rano na dziedzińcu
szkoły w Łubiance.
Osoby, które zaangażują się będą mogły uczestniczyć we Mszy św. polowej
o godz. 12.30. Prowadzę rozmowy, aby organizatorzy pielgrzymki zmienili plan
i odprawili właśnie tę Mszę św. polową, a pielgrzymi w niej uczestniczyli.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA PLACU
Rok temu, w sobotę 3 sierpnia, ks. bp Andrzej Suski poświęcił plac
pod przyszły kościół w Łubiance. Stoi na nim krzyż misyjny o wysokości 5 metrów
70 centymetrów. Krzyż od roku gromadzi nas na niedzielne Msze św. o godz. 12.30.
Choć jeszcze nie ma kościoła na tym miejscu zdążyliśmy już przeżyć wiele pięknych
chwil. Należy tu wymienić m.in.:
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niezapomnianą w swoim klimacie Pasterkę ze wspólnym śpiewaniem kolęd
i płonącymi ogniskami, ogrzewającymi zgromadzone na modlitwie osoby,
 poświecenie pokarmów na stół wielkanocny (koszyków ze święconką było tak
dużo, że rozłożono nawet obrusy na trawie),
 Mszę św. wielkanocną z barankiem przy ołtarzu, odpowiadającym na słowa
proboszcza oraz czterdziestoma kurczaczkami, które wychwalały dar życia,
nowego życia w Jezusie.
Każda Msza św. polowa gromadzi wiele osób. Z całą pewnością uczestnictwo
w niej jest niezapomnianym przeżyciem i radością.
ODPUST PARAFIALNY – 15 SIERPNIA
W tym roku odpust parafialny przypada w piątek. Uroczystość ta znosi
post piątkowy. Msze św. zostaną odprawione o godzinie 8.10 i 12.00. Jeżeli pogoda
dopisze obie odbędą się na zewnątrz kościoła pośród odświętnej dekoracji, szumu
drzew i śpiewu ptaków.
Ks. Rajmund Ponczek
Proboszcz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------APEL!!!
ODDAJ KREW I ZOSTAŃ BOHATEREM W WAKACJE
W związku ze zmniejszającymi się zapasami krwi apelujemy do wszystkich
chętnych o oddawanie krwi w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w Oddziałach Terenowych oraz Ambulansach
do poboru krwi (szczegółowy harmonogram dostępny na stronie:
http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl).
Krew jest lekiem ratującym życie, którego niczym
nie można zastąpić. Jej wartość doceniamy dopiero w obliczu
tragedii swojej lub swoich bliskich. W wielu przypadkach tylko
dzięki niej możliwy jest powrót do zdrowia.
Pomimo ogromnego postępu medycyny, jak dotąd nie udało się wytworzyć
substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Jedynym jej źródłem są ludzie,
którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – ludzie tacy jak Ty!
Oddając krew ratujesz życie i sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji Ktoś będzie
mógł obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje.
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– WSPOMNIENIE FESTYNU –
22 czerwca br. w Bierzgłowie odbył się już XVII Festyn Parafialny. W tym
roku, z uwagi na planowaną budowę kościoła w Łubiance oraz fakt wyniesienia
na ołtarze naszego wspaniałego papieża Jana Pawła II, postanowiono bawić się
pod hasłem: „Jan Paweł II święty – budujemy kościoła fundamenty”.
W trakcie przygotowań do niego pogoda grymasiła, lecz gdy tylko festyn
został oficjalnie otwarty przez dwóch „budowlańców” zza chmur wyszło słońce,
które towarzyszyło już nam do samego końca.
Na każdego czekało wiele atrakcji. Na scenie występowały: kapela z Lubicza,
schola z Torunia, zespół kleryków z WSD w Toruniu, lokalne Alebabki i Łubianioki
oraz dzieci z Zespołu Szkół w Łubiance. Jak zawsze można było zakupić pyszne
wypieki, świeżo robione zapiekanki, czy pieczone kiełbaski. Na bardziej aktywnych
czekały przejażdżki konne, strzelnica, trampolina i dmuchany zamek. Można było też
zobaczyć pełne wyposażenie wozu strażackiego, czy zakupić piękne ozdoby ręcznie
robione. Nie mogło także i w tym roku zabraknąć loterii fantowych. Była zarówno
loteria mała, w której każdy los wygrywał,
jak i duża, w której nagrodą główną była
trampolina. Losowanie odbyło się na zakończenie festynu, a szczęśliwym zwycięzcą okazała się p. Krystyna Wilczek. Serdecznie gratulujemy!
Państwo Zalewscy z Zamku Bierzgłowskiego przygotowali liczne konkursy
– dla małych i dużych. Na koniec wspólnej
zabawy, dzięki wcześniej przygotowanym
przez pana Stanisława Sawinę z Grzybna klockom, odbył się nietypowy konkurs
rodzinny, polegający na zbudowaniu
z nich kościoła.
Największym powodzeniem
cieszyło się wśród dzieci malowanie
twarzy. Zadania podjęła się Animatorka Kultury z Bierzgłowa. Maluchy miały bardzo różne pomysły,
które nieraz mocno ją zaskakiwały,
ale starała się sprostać ich wymaganiom. Dzieci nie odstępowały jej na krok.
Cieszymy się, że pogoda dopisała. Dziękujemy wszystkim za mile spędzony
wspólnie czas, za przybycie oraz za hojność wszystkim sponsorom. Mamy nadzieję,
że i za rok ponownie się spotkamy.
Katarzyna Kwiatkowska
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Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy 15 sierpnia
w święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny,
będące również dniem odpustu
bierzgłowskiej parafii.
Msza św. w intencji wszystkich parafian
zostanie odprawiona o godz. 12.00
przed kościołem.
Homilię wygłosi ks. Andrzej Kowalski –
ojciec duchowny
Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu.
.

31 SIERPNIA 2014 R.
OD GODZ. 16.00 DO 20.30
ZAPRASZAMY
DO

GMINNEGO PARKU KULTURY I REKREACJI
W ŁUBIANCE PRZY UL. SPORTOWEJ
NA CHARYTATYWNY FESTYN RODZINNY.

DOCHÓD Z NIEGO ZOSTANIE PRZEZNACZONY
NA WSPARCIE BUDOWY NOWEGO KOŚCIOŁA W ŁUBIANCE.
PRZEWIDZIANO WIELE ATRAKCJI:
KONKURSY, LOTERIA, LICYTACJA.
GŁÓD BĘDZIE MOŻNA ZASPOKOIĆ M.IN.
PIECZONYM PROSIAKIEM I KIEŁBASKĄ Z GRILLA.
NA AMATORÓW SŁODKOŚCI NATOMIAST CZEKAĆ BĘDĄ
DOMOWE WYPIEKI.
NA SCENIE OPRÓCZ LOKALNYCH ZESPOŁÓW
WYSTĄPIĄ: TORUŃSKI ZESPÓŁ GRANDA,
GRAJĄCY DOBREGO ROCKA
ORAZ… I TU NIESPODZIANKA ZE STOLICY,
KTÓRA UMILI NAM CZAS REPERTUAREM
CZERWONYCH GITAR, CZESŁAWA NIEMENA
I ZESPOŁU QUEEN.

GWARANTUJEMY ŚWIETNĄ ZABAWĘ PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM!
ORGANIZATORZY:
ANIMTOR KULTURY Z ŁUBIANKI
BANO SHOW
BIBLIOTEKA GMINNA
CARITAS PARAFII
CENTRUM KULTURY W ŁUBIANCE

– DEKLARACJA WIARY –
W ostatnim czasie obserwujemy z niepokojem, że wiele grup społecznych
w imię źle pojętego pluralizmu i rozdziału Kościoła od Państwa, odmawia ludziom
wyznającym wartości chrześcijańskie gwarantowanej im przez prawo naturalne
i Konstytucję RP wolności sumienia.
Wystarczy wymienić choćby kilka ostatnich przypadków: ataki na położną
za odmowę uczestnictwa w zabijaniu nienarodzonych dzieci w prywatnej klinice,
histeryczne wprost działania grup ideologicznych wymierzone w profesora Chazana
czy wreszcie ośmieszanie lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary zaproponowaną
przez panią Wandę Półtawską.
Pragniemy w sposób stanowczy i jednoznaczny zapobiec na przyszłość
agresywnym działaniom grup ideologicznych i mediów, które publicznie
odmawiają powszechnych praw człowieka wpisanych w jego naturę. Próbą takiego
przeciwdziałania jest obywatelski projekt ustawodawczy określany w skrócie
jako „klauzula sumienia pacjenta”. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie
społeczne. Wielu pacjentów wprost wyraża potrzebę posiadania informacji o tym,
jakie standardy moralne stosuje dana placówka medyczna. Wydaje się bezspornym,
że pacjenci mają prawo do takiej wiedzy. Skoro tak, należy stworzyć im realne
możliwości uzyskiwania niezbędnych informacji.
Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie
i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi. Tak,
jak pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić uczestniczenia w czynnościach
sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placówki pod kątem
odpowiadających im standardów moralnych.
Jako Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
popieram działania obywatelskiego komitetu propagującego projekt „Ustawy
o klauzuli sumienia pacjenta”.
Nie pozwólmy, aby tak ważna sprawa jak budzenie świadomości pacjentów
i lekarzy przeszła bez echa. Nie pozwólmy, aby ludzie wierzący musieli leczyć się
w placówkach, w których morduje się nienarodzone dzieci.
Ks. Bp Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
/źródło: http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6043.1,Informacja_Przewodniczacego_Ra
dy_ds_Rodziny_KEP.html/
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– „LUDZIE BEZ TELEWIZORA” –
Część 1
Zamiast śledzić na ekranie sportowe rozgrywki, sami idą poćwiczyć. Zamiast
wzruszać się losami bohaterów telenowel – wolą przeżywać własne życie. Po prawie
pięćdziesięciu latach panowania telewizora w polskich domach, coraz więcej osób
uważa go za rzecz zbędną.
Odbiornik miał stanąć w salonie. Przed przeprowadzką do nowego mieszkania
starannie wybrali dla niego miejsce na największej ścianie. Elektryk przygotował
gniazdko. Postanowili, że wyszukają model dopasowany stylem i gabarytami
do nowoczesnego wnętrza. – Mijały miesiące, a my ciągle mieliśmy inne,
pilniejsze wydatki. Aż pewnego dnia uświadomiliśmy sobie, że telewizor nie jest nam
do niczego potrzebny – opowiada Krzysztof Jastrzębski, prawnik, dyrektor w jednym
z państwowych urzędów.
Niestraszne skutki awarii
Rodzina Anny Pleskot zrezygnowała z oglądania telewizji w podobnych
okolicznościach. Stary odbiornik się zepsuł. Przyszedł fachowiec, obejrzał go,
podrapał się po głowie i stwierdził, że nie opłaca się reperować. Pleskotowie
przystąpili zatem do zakupu nowego odbiornika. – Zastanawialiśmy się nad wielkością
i kształtem. Czy powinien być w czarnej, czy kremowej oprawie? Trzydzieści cali
czy większy? Plazma czy ciekłokrystaliczny? Odwiedzaliśmy sklepy z elektroniką,
przeglądaliśmy katalogi. Upłynął miesiąc, potem drugi. Aż w końcu mąż
sam zaproponował: A może zrezygnujemy z telewizora? – opowiada Anna.
Bez wahania przystała na tę propozycję. Bez telewizora żyją już pięć lat.
– Bezpośrednio po studiach wyjechaliśmy do Anglii. Powróciliśmy
do mieszkania bez telewizora, za to z dzieckiem. Ktoś oddał nam telewizor
z odzysku. No i kiedy go włączyliśmy, przeraziliśmy się. Dopiero wtedy dotarło do nas,
jak wiele podczas naszej nieobecności się zmieniło. To, co obecnie emitują stacje,
nie ma nic wspólnego z tym, czego od telewizji oczekujemy – czyli informacją
i rozrywką na przyzwoitym poziomie. Uznaliśmy, że w takiej sytuacji telewizor
wędruje do kąta. Pozostał tam do dziś – mówi Katarzyna Głowacka, matka pięciorga
dzieci, mieszkająca w Józefowie pod Warszawą.
Dla Jarosława Kiejana, informatyka z Warszawy, decydująca dla decyzji
o rozstaniu z telewizorem była wizyta u lekarza: – Po dziesięciu godzinach pracy
przed komputerem wracałem do domu, sadowiłem się w fotelu i rozpoczynałem
zapping, czyli spacer po kanałach. Tak dla odprężenia, aż do zaśnięcia. Budziłem
się nad ranem z pilotem w ręku i jazgotem telewizora w głowie. Aż okazało się,
że mam poważne problemy z nadwagą i nadciśnieniem. Postanowiłem, że nie będę
czterdziestoletnim inwalidą. Pożegnałem się z dawnymi nawykami. Telewizor oddałem
jako pierwszy – znajomym na działkę.
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– PIELGRZYMOWANIE PO ZIEMI ŚWIĘTEJ –
Po wielu latach oczekiwań, spełniło się moje marzenie i dotarłam do Ziemi
Świętej. Przede mną była wielka Tajemnica. Tajemnica Syna Bożego, który ponad dwa
tysiące lat temu przyszedł w tym miejscu na świat, przyjął Chrzest Święty, nauczał
o Bożej miłości do każdego człowieka, czynił cuda, był jednocześnie podziwiany
i znienawidzony, aż po śmierć na krzyżu włącznie. Zmartwychwstając dokonał
zwycięstwa życia nad śmiercią, aby ostatecznie wstąpić do Nieba.
Przed wyjazdem starałam się odpowiednio przygotować wewnętrznie, czytając
Pismo Święte oraz różne publikacje o Ziemi Świętej. Próbowałam sobie wyobrazić
emocje jakie będą mi towarzyszyć. Miałam świadomość, że moje wyobrażenie
zapewne będzie odbiegać od tego co zobaczę i odczuję. Jednak to, co się we mnie
działo w czasie pielgrzymowania, przerosło moje wyobrażenia.
Pierwszymi miejscami związanymi z życiem Jezusa, w których się znalazłam
i zatopiłam w modlitwie były: Góra Błogosławieństw, gdzie Pan Jezus wygłosił
słynne osiem błogosławieństw
oraz Tabgha – miejsce cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5 tysięcy głodnych ludzi, którzy przyszli słuchać Jego
nauk. To co wówczas niesamowitego poczułam, nie jestem w
stanie określić słowami. Wystarczy gdy powiem tylko, że po
pewnym czasie mojego skupieTabgha – skała cudu pod ołtarzem
nia zorientowałam się, iż zostałam sama. Okazało się, że grupa osób, z którymi podróżowałam, już jakiś czas temu
opuściła to miejsce. Oczywiście czekali na mnie w autokarze z lekka poirytowani.
A ja miałam jeszcze niedosyt świętości, która w tym miejscu niesamowicie
emanowała. Poczułam wielkie szczęście i nie mogłam się doczekać następnego dnia.
Wówczas przydarzył mi się wypadek, po którym miałam poważne problemy
z chodzeniem i nagle uświadomiłam sobie, że będąc tak blisko celu, mogę do niego
nie dotrzeć. To było okropne uczucie. W takim momencie człowiek sobie uświadamia,
że przecież wszystko jest w rękach Boga. I właśnie dzięki Opatrzności, życzliwości
innych ludzi i własnej determinacji, dotarłam tam gdzie zamierzałam i chłonęłam całą
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swoją duszą to, co mimo upływu tysięcy lat, jest nadal niesamowicie odczuwalne.
Dane mi było modlić się m.in.: w Bazylice Zwiastowania – w tym miejscu Archanioł
Gabriel oznajmił Maryi radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę
Jego syna, w Grocie Narodzenia,
w kościele Pater Noster, gdzie
Jezus nauczał modlitwy „Ojcze
Nasz”, przy Wieczerniku – miejscu ostatniej wieczerzy, w Ogrodzie Oliwnym – inaczej Getsemani, w którym Pan Jezus został
zdradzony, w kościele św. Piotra
„In Galicantu” czyli w miejscu,
gdzie apostoł Piotr trzy razy
zaparł się Jezusa, na Golgocie –
miejscu ukrzyżowania, przy GroKościół Pater Noster – można tu podziwiać wmurowane
tablice z modlitwą „Ojcze Nasz” przetłumaczoną w ponad
bie Pańskim, w kościele Prymatu
140 językach świata
św. Piotra – to tam zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom i na Górze Syjon w kościele
Zaśnięcia NMP. Punktem kulminacyjnym mojego pielgrzymowania było modlitewne
przemierzenie Drogi Krzyżowej. To doświadczenie szczególnie zapadło w mojej
pamięci. Mając przed oczyma Chrystusa, wąskimi uliczkami przechodziłam
do kolejnych stacji. Wokół panował zgiełk życia codziennego tj. handlujących
drobnym towarem wśród turystów oraz przemieszczających się mieszkańców
Jerozolimy. W tym zamieszaniu nie można było usłyszeć własnych myśli. Wewnętrzne
skupienie i modlitwa wydawały się prawie niemożliwe. Ale po pewnym czasie
uświadomiłam sobie, że cała ta sytuacja, ten klimat chaosu towarzyszył również
męce Jezusa. To wszystko sprawiło, że miałam uczucie, wrażenie, iż czas zatrzymał się
tu dwa tysiące lat temu.
Jedynym, ale istotnym mankamentem mojego pielgrzymowania po Ziemi
Świętej był brak przewodnika duchowego – mieliśmy przewodnika izraelskiego.
Przemierzanie dróg i miejsc śladami Jezusa bez przewodnictwa osoby duchownej
jest dużo uboższe i trzeba wyraźnie to zaznaczyć.
Po powrocie mogę powiedzieć, że tak naprawdę dopiero teraz poczułam
i zrozumiałam, co to znaczy Ziemia Święta. Rzeczywiście, w każdym miejscu,
nawet w najmniejszym zaułku czy zakątku można spotkać Jezusa – jeżeli tylko mamy
niczym nieograniczoną wiarę w Boga, szeroko otwartą duszę i serce.
Elżbieta Giersz
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– MAŁE CO NIECO DLA DZIECI –
PANI, KTÓRA POMOGŁA W UCIECZCE WIĘŹNIOWI –
ŚW. MAŁGORZATA WARD
Ta święta pomogła w „kryminalnej” ucieczce, przemycając do więzienia sznur
w koszu z praniem!
Małgorzata żyła w Anglii w czasach, kiedy
katolikom zabraniało się praktyk religijnych, a księżom nie pozwalano – i to pod karą śmierci – nie tylko
odprawiać Mszy świętej, lecz nawet przyjeżdżać
do Anglii. Małgorzata pomogła ukryć i uratować się
wielu księżom. Pewnego razu przyszła do więzienia,
aby odwiedzić „kryminalistę”, ojca Williama Watsona.
Przyniosła mu trochę czystej bielizny oraz sznur!
Plan był gotowy. Pewnej ciemnej i mglistej
nocy ojciec Watson wydostał się przez więzienne
okno, zabierając ze sobą sznur, następnie przedostał się
na drugą stronę dachu, przywiązał dokładnie sznur
i powoli zsunął się w dół. Małgorzata i człowiek, który jej pomagał, Jan Roche, czekali
na niego w ciemnościach. Pomogli mu dotrzeć do rzeki, wsiąść do łodzi i zbiec.
Kiedy straż więzienna stwierdziła, że ojciec Watson uciekł z więzienia,
powiadomiła policję, która wkrótce skierowała podejrzenie na Małgorzatę i Jana.
Schwytano ich i zażądano, by zdradzili kryjówkę ojca Watsona. Kiedy obydwoje
odmówili – nawet po torturach – oskarżono ich o zdradę i powieszono!
Kiedy oglądasz w TV wstrząsające „przygody” fikcyjnych bohaterów pomyśl
o prawdziwych przygodach niektórych świętych. Oni oddali swoje serca Bogu,
a kiedy to było konieczne – nie wahali się nawet poświęcić Mu życia.
/z książki „115 zaskakujących wydarzeń z życia świętych”
autorstwa Bernadett McCarver Snyder/
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