KOÅšCIÃ“Å• PRZEÅšLADOWANY
Sanguis Martyrum - semen Christianorum (krew mÄ™czennikÃłw jest posiewem chrzeÅ›cijan)

MÄ™czennicy z Pratulina - MÄ™czennicy Uniccy

ks. Tomasz Majczyna

JuÅź ponad 130 lat minÄ™Å‚o od wydarzeÅ„, ktÃłre na caÅ‚Ä… PolskÄ™, a nawet poza jej granice
rozsÅ‚awiÅ‚y Pratulin - maleÅ„ka obecnie miejscowoÅ›Ä‡, malowniczo poÅ‚oÅźona na Å›rodkowowschodnich rubieÅźach Polski, nad nieujarzmionÄ…, dzikÄ… rzekÄ… Bug. Wydarzenie, ktÃłre szerokim
echem odbiÅ‚y siÄ™ w papieskim Rzymie, w carskiej Moskwie i Petersburgu. To tu narodzili siÄ™ dla
Nieba MÄ™czennicy Uniccy.

PrzeÅ›ladowanie KoÅ›cioÅ‚a Unickiego

Kiedy Polska znalazÅ‚a siÄ™ pod zaborami, a tereny zamieszkaÅ‚e przez unitÃłw znalazÅ‚y siÄ™ pod
panowaniem Rosji, car bezskutecznie chciaÅ‚ wÅ‚Ä…czyÄ‡ KoÅ›ciÃłÅ‚ greko-katolicki (unicki) do
prawosÅ‚awnego. PoczÄ…tkowo car wprowadzaÅ‚ nakazy, zakazy i kary pieniÄ™Åźne. Do najbardziej
opornych wiosek car kazaÅ‚ wprowadziÄ‡ oddziaÅ‚y kozackie, ktÃłre ÅźyÅ‚y na koszt mieszkaÅ„cÃłw,
odbieraÅ‚y im dobytek i pÅ‚ody rolne, czy teÅź zabraniaÅ‚y wypÄ™dzania bydÅ‚a na pastwiska przez
caÅ‚y tydzieÅ„. Ale ani ryk zwierzÄ…t, ani pÅ‚acz gÅ‚odnych dzieci nie zmusiÅ‚y unitÃłw do
porzucenia swej wiary â€“ nie pomogÅ‚o nawet wywiezienie duchowieÅ„stwa unickiego i osadzanie
siÅ‚Ä… w cerkwiach unickich ksiÄ™Åźy prawosÅ‚awnych. Unici mÄ™Åźnie stanÄ™li w obronie swej
wiary i swoich Å›wiÄ…tyÅ„
czytaj caloÅ›Ä‡

NajwiÄ™ksze zagroÅźenie dla wolnoÅ›ci czÅ‚owieka jest wÃłwczas, kiedy siÄ™ go zniewala, mÃłwiÄ…c
JednoczeÅ›nie, Åźe siÄ™ go czyni wolnym. To jest najwiÄ™ksze niebezpieczeÅ„stwo. I temu trzeba
siÄ™ przeciwstawiÄ‡. To trzeba sobie uÅ›wiadomiÄ‡.
Jan PaweÅ‚ II (Karol WojtyÅ‚a)

W koÅ„cu lutego 1980 r. Jan PaweÅ‚ II dopisaÅ‚ w swoim testamencie sÅ‚owa: "Czasy, w ktÃłrych
Åźyjemy, sÄ… niewymownie trudne i niespokojne. W niektÃłrych krajach KoÅ›ciÃłÅ‚ znajduje siÄ™ w
okresie takiego przeÅ›ladowania, ktÃłre w niczym nie ustÄ™puje pierwszym stuleciom, raczej je
przewyÅźsza co do stopnia bezwzglÄ™dnoÅ›ci i nienawiÅ›ci. Sanguis Martyrum - semen Christianorum
(krew mÄ™czennikÃłw jest posiewem chrzeÅ›cijan)".
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ChrzeÅ›cijanie pierwszych wiekÃłw nazywali siebie 'crucis religiosi', - tymi ktÃłrzy wyznajÄ… religiÄ™
krzyÅźa. MoÅźna powiedzieÄ‡, Åźe od poczÄ…tku drzewo na ktÃłrym umarÅ‚ Jezus zaczÄ™Å‚o ÅźyÄ‡
Åźyciem Chrystusa, utoÅźsamiÅ‚o siÄ™ z Jezusem Chrystusem. MiÅ‚oÅ›Ä‡ do Jezusa przeniosÅ‚a
siÄ™ na miÅ‚oÅ›Ä‡ do krzyÅźa. NienawiÅ›Ä‡ do krzyÅźa przenoszÄ… na krzyÅź. Ten kto gardzi
Jezusem - gardzi krzyÅźem. KrzyÅź jest znakiem na potkniÄ™cie - upadek dla jednych i miÅ‚oÅ›ci dla
innych. IlustracjÄ… tego faktu historycznego jest sytuacja zwiÄ…zana ze sprawÄ… koÅ›cioÅ‚a Å›w.
JÃłzefa w Dniepropietrowsku, ktÃłry do tej pory nie zostaÅ‚ oddany wiernym.

Schowane, ukryte krÃłlestwo ciemnoÅ›ci, nienawiÅ›ci i bezprawia pokazuje od czasu od czasu w historii
swoje straszne oblicze, maskujÄ…c siÄ™ obÅ‚udÄ… i hipokryzjÄ…. ÅšwiÄ™tokradztwo, profanacja,
pogardliwa postawa wobec wartoÅ›ci duchowych - to wszystko wymaga naszego stanowczego protestu
przed odpowiedzialnymi za poczucie bezpieczeÅ„stwa obywateli

Komunikat Kurii Charkowsko-Zaporoskiej / 26.01.2009 /
28/1/2009 godzina 14:07.33
Katolicy dzisiaj z Dniepropietrowska zebrali siÄ™ na schodach koÅ›cioÅ‚a, aby rozpoczÄ…Ä‡ akcje
protestu przeciwko niesprawiedliwoÅ›ci z jakÄ… spotykajÄ… siÄ™ ze strony amerykaÅ„skiej korporacji
"Dugsbery, Inc Wspomniana Korporacja w 1998r. WykorzystujÄ…c korupcyjne ukÅ‚ady w mieÅ›cie
Dniepropietrowsku, wczoraj nieprawnie odebraÅ‚a od rzymskokatolickiej parafii koÅ›ciÃłÅ‚, zbudowany
130 lat za koszty ich przodkÃłw u poczÄ…tkÃłw istnienia miasta. Ta Å›wiÄ…tynia jest takÅźe droga
wspÃłlnocie miejscowych PolakÃłw, ktÃłrzy swoje korzenie i toÅźsamoÅ›Ä‡ narodowa, Poprzez wieki
utoÅźsamiali z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… parafii rzymskokatolickiej i KoÅ›cioÅ‚a w tym mieÅ›cie. Na
Å›cianach koÅ›cioÅ‚a w freski z dostrzegaÄ‡ moÅźna w polskim in english napisami w polskim English
angielski. Dwa lata temu amerykaÅ„ska firma, samowolnie rozpoczÄ™Å‚a niszczenie KoÅ›cioÅ‚a. Na
oczach modlacych siÄ™ dzieÅ„ i noc parafian, pracownicy firmy niszczyli konstrukcje dachu, zrzucajac
belki i cegÅ‚Ä™ na posadzkÄ™ Å›wiÄ…tyni. Do akcji przyÅ‚Ä…czyÅ‚o siÄ™ koÅ›cioÅ‚a obrony
TakÅźe Wielu katolikÃłw Z Innych miast Ukrainy, ale niestety nie udaÅ‚o nam siÄ™ uchroniÄ‡
Å›wiÄ…tyni od zniszczenia. Dach i sklepienie bezpowrotnie zostaÅ‚y zawalone.
Od tego czasu byÅ‚o podejmowanych wiele prÃłb rozmowÄ™ z amerykaÅ„ska firmÄ… Dagsbery, jednak
wszystkie speÅ‚zÅ‚y na niczym. Nawet ostatnia incjatywa Rady Miasta Dniepropietrowska, KtÃłra
gotowa nadaÄ‡ Firmie budowlane dziaÅ‚ki, jako rekompensatÄ™ za zwrot katolikom Å›wiÄ…tyni
wydaje siÄ™ byÄ‡ niewystarczajÄ…ca dla ÅźÄ…dnej pieniÄ™dzy korporacji. Wczoraj w
Dniepropietrowsku parafia otrzymaÅ‚a od Dugsbery Inc pozew do sÄ…du. Dugsbery ma Roszczenia do
parafii na sume ponad milion grzywien.
Kuria Diecezji Charkowsko-oburzona Zaporozskiej jest takim zachowaniem amerykaÅ„skiej korporacji w
stosunku do KoÅ›cioÅ‚a i wyraÅźa swÃłj ostry protest. Od Å›wiÄ™ta NawrÃłcenia Å›w. Apostolorum
PawÅ‚a, katolicy w Dniepropietrowsku rozpoczynajÄ… protest modlitewny. W parafii Msze Å›w.
bÄ™dÄ… odprawiaÄ‡ siÄ™ tylko na ulicy, pod goÅ‚ym niebem, przed ukradzionym parafii
koÅ›cioÅ‚em. W dalszej przyszÅ‚oÅ›ci caÅ‚odzienne przewidziane jest czuwanie i akcja
SolidarnoÅ›ci z udzialem Innych parafii z Ukrainy i SPOZA Kraju.
TakÅźe prowadzona jest zakrojona na szeroka skalÄ™ akcja informacyja, majÄ…ca na ce<u zwrÃłcenie
uwagi wszystkich ludzi dobrej woli SzczegÃłlnie amerykaÅ„skiego SpoÅ‚eczeÅ„stwa na problemy
koÅ›cioÅ‚a w Dniepropietrowsku. To wÅ‚aÅ›nie firmy Kierownik amerykaÅ„skiej (zarejestrowanej?)
MieszkajÄ…cy w Kaliforni i tam, podejmuje takie decyzje krzywdzÄ…ce Katolicka mniejszoÅ›Ä‡. Biskup
Ordynariusz i wierni Diecezji zwrÃłcili sie z otwartym listem do Prezydenta ameryki katolikÃłw BaraÃ¨ka o
Obamy Interwencje dla obrony od amerykaÅ„skiej firmy. Wsystkich Prosimy, o solidarnioÅ›Ä‡ z
katolikami Dniepropietrowska o maÅ‚y dar serca.
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Prosimy o rozpowszechnienie tej Informacji wszystkimi dostepnymi Wam Å›rodkami i wysÅ‚anie na
adres Ambasady AmerykaÅ„skiej w Polsce, Ukrainie czy w krajach ListÃłw Innych ce<u podtrzymania
mniejszoÅ›ci katolickiej w Dniepropietrowsku w walce o zwrot Å›wiÄ…tyni. Ufamy, Å»e BÃłg ma moc
kruszyÄ‡ twarde ludzkie serca i nakÅ‚oniÄ‡ serce wspÃłÅ‚czesnego "PawÅ‚a z Kaliforni, by
zaprzestaÅ‚ przeÅ›ladowania KoÅ›cioÅ‚a.
Kuria Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, ZaporoÅźu, dnia 26.01.2009r. wiÄ™cej - czytaj

NiektÃłrzy chrzeÅ›cijanie Åźycie oddali za to, Åźe nie pozwolili siÄ™ uÅźyÄ‡ do usuwania znakÃłw
Å›wiÄ™tych z przestrzeni publicznej wiÄ™cej

W Malezji w imiÄ™ Allaha pÅ‚onÄ… koÅ›cioÅ‚y. W Egipcie BoÅźe Narodzenie naznaczyÅ‚a krew
KoptÃłw. Wietnamska policja skatowaÅ‚a wiernych, ktÃłrzy bronili krzyÅźa. Biskupi Senegalu
otrzymujÄ… listy z groÅºbami Å›mierci. Nowy rok przyniÃłsÅ‚ nowe ataki na chrzeÅ›cijan - wiÄ™cej

ZAMORDOWANO POLSKIEGO MISJONARZA
W Manoubie niedaleko Tunisu zamordowano ks. Marka RybiÅ„skiego SDB. Od trzech lat pracowaÅ‚ jako
misjonarz w Tunezji. MiaÅ‚ 33 lata.
ByÅ‚ czÅ‚onkiem trzyosobowej wspÃłlnoty salezjaÅ„skiej prowadzÄ…cej na miejscu szkoÅ‚Ä™ i
parafiÄ™. DziÅ› koÅ‚o poÅ‚udnia w komÃłrce przy oÅ›rodku znaleziono ciaÅ‚o duchownego z niemal
caÅ‚kowicie odciÄ™tÄ… gÅ‚owÄ…. TrwajÄ… policyjne czynnoÅ›ci Å›ledcze majÄ…ce na celu
wyjaÅ›nienie okolicznoÅ›ci zabÃłjstwa, ktÃłre jak siÄ™ wydaje miaÅ‚o charakter rytualny.

Ks. RybiÅ„ski czÄ™sto pisaÅ‚ na polskich portalach o swoich doÅ›wiadczeniach misyjnych. Z
entuzjazmem wyraÅźaÅ‚ siÄ™ o tunezyjskiej â€žjaÅ›minowej rewolucjiâ€•. â€žJestem dumny, Åźe
tu jestem!â€• â€“ pisaÅ‚ przed miesiÄ…cem na portalu Wiara.pl w kontekÅ›cie wydarzeÅ„, ktÃłre
ruszyÅ‚y arabskÄ… lawinÄ™. WIÄ˜CEJ

W dzisiejszym Å›wiecie, tak w jak w pierwszych wiekach, chrzeÅ›cijanie sÄ… przeÅ›ladowani za
wiarÄ™: szykanowani, wiÄ™zieni, okaleczani, zabijani... PowyÅźej: "Ostatnia modlitwa mÄ™czennikÃłw
chrzeÅ›cijaÅ„skich" obraz Jean-LÃ©on GÃ©rÃ´me (1824â€“1904) z 1883 r. wiÄ™cej
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NIE CHCEMY, ABY TEN KRÃ“LOWAÅ• NAN NAMI
WidzieliÅ›my juÅź, jak bardzo uzasadnione jest prawo Chrystusa Pana do krÃłlowania Å›wiatu, jak
wzniosÅ‚e sÄ… Jego krÃłlewskie przymioty, jak szlachetne Jego cele i zamiary, a dary, ktÃłremi chce
Å›wiat uszczÄ™Å›liwiÄ‡, sÄ… naprawdÄ™ tak potrzebne temu Å›wiatu, jak nic innego. CzyÅź wobec
tego wszystkiego nie naleÅźaÅ‚oby spodziewaÄ‡ siÄ™, Åźe caÅ‚a ludzkoÅ›Ä‡ radoÅ›nie zgromadzi
siÄ™ pod Jego sztandarem i z okrzykiem wesela obniesie Go po Å›wiecie jako swego krÃłla? Tymczasem
cÃłÅź siÄ™ dzieje? Oto Chrystusa Pana spotyka nieraz ten sam los, co owego krÃłla z przypowieÅ›ci
ewangelicznej, o ktÃłrym poddani mÃłwili: â€žNie chcemy, aby ten krÃłlowaÅ‚ nad nami" (Å•k. 19,
14). Nie doÅ›Ä‡ bowiem, Åźe niezliczone rzesze pogan wciÄ…Åź jeszcze znajdujÄ… siÄ™ poza
owczarniÄ… ChrystusowÄ…, nie doÅ›Ä‡, Åźe Åźydostwo, islam i buddyzm zawsze walczÄ… z
Chrystusem Panem, takÅźe w chrzeÅ›cijaÅ„skich krajach Europy w kaÅźdem niemal stuleciu powstajÄ…
wrogowie Imienia Chrystusowego. Oto, odkÄ…d nowo-pogaÅ„ski humanizm wypowiedziaÅ‚ walkÄ™
Chrystusowi, walkÄ™ tÄ™ podjÄ…Å‚ po nim deizm, a prowadzi jÄ… dalej t.z.w oÅ›wiecenie,
wolnomularstwo, obok angielskiego liberalizmu, francuskiego wolterjanizmu i antychrzeÅ›cijaÅ„skich
tajnych zwiÄ…zkÃłw w Italji, a nastÄ™pnie materjalizm, sceptycyzm, agnostycyzm, monizm, demokracja
socjalna, spartakizm, bolszewizm. Wszystko to zgodne jest w woÅ‚aniu: â€žNie chcemy, aby ten
krÃłlowaÅ‚ nad nami!â€• Å»eby zburzyÄ‡ tron ChrystusÃłw i poÅ‚oÅźyÄ‡ koniec Jego krÃłlestwu, nie
ÅźaÅ‚owano niczego, lecz do roboty tej niszczycielskiej wprzÄ…gniÄ™to szkoÅ‚Ä™ i prasÄ™, poezjÄ™ i
prozÄ™, naukÄ™ i zgryÅºliwÄ… krytykÄ™, opinjÄ™ publicznÄ… i tajnÄ… dyplomacjÄ™, podstÄ™p i
gwaÅ‚t, kÅ‚amstwo i oszczerstwo, olÅ›niewajÄ…cÄ… frazeologjÄ™ i krzykliwe demonstracje uliczne;
nie cofano siÄ™ nawet przed uwiÄ™zieniem namiestnikÃłw Chrystusowych i biskupÃłw, plÄ…drowaniem i
zamykaniem koÅ›cioÅ‚Ãłw i szkÃłÅ‚, rozpÄ™dzaniem Bogu poÅ›wiÄ™conych osÃłb zakonnych, przed
masowem traceniem apostoÅ‚Ãłw Chrystusowych, np. w czasie rewolucji francuskiej i
bolszewickiej.czytaj wiÄ™cej

KoÅ›ciÃłÅ‚, do ktÃłrego naleÅźymy, zostaÅ‚ zbudowany przez Chrystusa na fundamencie ApostoÅ‚Ãłw
i z tej racji jest jeden, Å›wiÄ™ty, powszechny i apostolski. Z wielkim zaangaÅźowaniem prawdÄ™ tÄ™
gÅ‚osiÅ‚ ApostoÅ‚ NarodÃłw, ÅšwiÄ™ty PaweÅ‚. WedÅ‚ug staroÅźytnej tradycji caÅ‚y KoÅ›ciÃłÅ‚
modliÅ‚ siÄ™ nieustannie za Piotra do Boga (por. Dzieje Apostolskie 12,5). My takÅźe otoczmy
ÅźarliwÄ… modlitwÄ… nastÄ™pcÄ™ Piotra, ktÃłremu z woli BoÅźej zostaÅ‚a powierzona pasterska
troska o caÅ‚y KoÅ›ciÃłÅ‚. Piotr i PaweÅ‚ udzielili sobie wzajemnie bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa. Ich
apostolskiemu dzieÅ‚u bÅ‚ogosÅ‚awiÅ‚ nade wszystko sam Chrystus Pan. On teÅź powiedziaÅ‚ do
Piotra, ktÃłry wyznaÅ‚ wiarÄ™ w Niego: â€žBÅ‚ogosÅ‚awiony jesteÅ›, Szymonieâ€• (Mt 16,17).
BÅ‚ogosÅ‚awieni jesteÅ›my i my, jeÅ›li korzystajÄ…c z BoÅźej Å‚aski, z odwagÄ… i przekonaniem
wyznajemy Go w codziennym Åźyciu..

KoÅ›ciÃłÅ‚ apostolski, sukcesja apostolska
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WszechmogÄ…cy BoÅźe, dziÄ™kujemy za KoÅ›ciÃłÅ‚ zbudowany na fundamencie ApostoÅ‚Ãłw i za
TwojÄ… nieustannÄ… opiekÄ™ nad nim. Spraw Å‚askawie, aby byÅ‚ on dla kaÅźdego z nas domem,
schronieniem i oparciem. Udziel nam takÅźe Å‚aski i siÅ‚y, abyÅ›my siÄ™ o niego troszczyli i budowali
go wspÃłlnym wysiÅ‚kiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

KoÅ›ciÃłÅ‚ jest organizmem Åźywym, nie organizacja. (Benedykt XVI), jest wspÃłlnota, ktÃłra zawsze
gromadzi sie wokÃłÅ‚ Chrystusa. Niesie EwageliÄ™ nadziei.
KoÅ›ciÃłÅ‚ wciÄ…Åź zaprasza ... KoÅ›ciÃłÅ‚ modli siÄ™ ... KoÅ›ciÃłÅ‚ Åźyje ... Åźyje Eucharystia,
ktÃłra jest ÅºrÃłdÅ‚em i szczytem MiÅ‚osierdzia BoÅźego.

TAJEMNICA MSZY ÅšW.

http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo"
target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo&feature=related">http://www.youtu
be.com/watch?v=889DExWsmFo

&feature=related
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