
Jezuspowiedziałdo swoich uczniów: «Nie bójsię,
mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcuwaszemu

dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie
jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją,
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie
dostaje animólnie niszczy. Bo gdzie jestskarbwasz, tam
będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wybądźcie podobnido ludzi
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwiowisłudzy, których pan zastanie czuwających, gdynadejdzie. Zaprawdę, powiadamwam:Przepasze się
ikaże im zasiąśćdo stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czyo drugiej, czyo trzeciejstrażyprzyjdzie, szczęśliwi
oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdybygospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczyprzyjdzie». WtedyPiotrzapytał: «Panie, czydo nasmówisz tę przypowieść, czyteżdowszystkich?» Pan
odpowiedział: «Któż jestowym rządcąwiernym iroztropnym, którego pan ustanowinadswoją służbą, żebyrozdawał
jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności.
Prawdziwie powiadamwam:Postawigo nadcałym swoimmieniem. Lecz jeślisługa ówpowie sobiewsercu:Mójpan
się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić
i upijać się, to nadejdzie pan tego sługiwdniu, kiedysię nie spodziewa,
i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce
z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie
przygotowałinie uczyniłzgodnie z jegowolą, otrzymawielką chłostę. Ten
zaś, którynie poznałjegowoli, a uczyniłcośgodnego kary, otrzymamałą
chłostę. Komuwieledano, odtegowielewymagaćsiębędzie;akomuwiele
powierzono, tymwięcejodniego żądaćbędą». ■
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wokresie urlopowym uciekamy od spraw, które nas nużą, takich jak
praca, nauka, kłopoty. Pragniemy odpoczywać pełną piersią i nie

myśleć o problemach dnia powszedniego. Ale przecieżmożna znaleźć czas
na przewertowanie ksiąg Pisma świętego, a wtedy znajdziemy fragmenty
pasujące do naszych czasów, do nas, zarówno do okoliczności, z którymi
mamy do czynienia, jak i do sytuacji, które nas niejednokrotnie zaskakują.

Każdywers Pisma świętego przypomina nam o powinnościach nakładanych na nas przez wiarę, nakładanych na nas
dlatego, że jesteśmy Ludem Bożym. To przypomina nam o radości z życia w komunii z Chrystusem, zaś to, że poprzez
chrzest zostajemywłączeni w rodzinę Kościoła, a co za tym idzie, że stajemysię Jego członkami, powoduje, iż nad wieloma
sprawami musimy się poważnie zastanowić, by podjąć decyzję zgodną z sumieniem, a nie decyzję przynoszącą nam
chwilowe korzyści.

Piotr Blachowski
www.liturgia.wiara.pl

BYĆ, ŻYĆ, MIEĆ

Gotowość na przyjście Pana

Mikołaj SępSzarzyński

SonetV.
O nietrwałejmiłości rzeczy świata tego

I nie miłować ciężko, i miłować
nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione
myśli cukrują nazbyt rzeczy one,
które i mienić, i muszą się pasować

Komu tak będzie dostatkiem smakować
złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone
piękne oblicze, by tym nasycone
i mógłmieć serce, i trwóg się warować?

Miłość jest własny bieg bycia naszego,
ale z żywiołów utworzone ciało —
to chwaląc, co zna początku równego —
zawodzi duszę, której wszystko mało

gdyCiebie, wiecznej i prawej piękności
samej nie widzi— celu swej miłości.
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Jest prawdziwym cudem, że mali pastuszkowie z tak wielkim
heroizmem praktykowali cnoty chrześcijańskie. Dążyli do świętości
z ufnością i determinacją. Mali pokutnicy, w gorącej Portugalii,
radykalnie ograniczali przyjmowanie napojów, a posiłki często
ofiarowywali innym. Mocno opasywali się rzemieniem pokutnym, aż
do krwi. Często w ciągu dnia, głęboko pochyleni do ziemi, wznosili
modły o nawrócenie grzeszników i za Ojca Świętego. Oddawali się
kontemplacji.

Franciszka cechowała głęboka pobożność. Często, gdy inne
dzieci wyprowadzały owce na pastwisko, on w tym czasie gorliwie
odmawiał różaniec. Ukrywał się za krzakiem i modlił się samotnie.
Zapytany o to, jaki cel ma jego indywidualne spędzanie czasu na
modlitwie powiedział:Myślę o Bogu, któryjest takismutnyzpowodu
tylu grzechów! Gdybym mógł dać Mu nieco radości! Wielkim
pragnieniem jego życia było ujrzeć Pana Jezusa. Matka Boża
zapewniała iż przyjdzie On wostatnim objawieniu 1 3 października.
Gdy zaczęła rozwijać się u niego choroba, był świadom zbliżającej
się śmierci. Zrezygnował nawet z chodzenia do szkoły. Na łożu
śmierci dostąpił łaski przyjęcia Komunii Świętej. Zmarł dokładnie
4 kwietnia 1 91 9.

Jest XIX Niedziela Zwykła. O godz. 1 7.45 nieszpory
niedzielne. Jest pierwsza niedziela miesiąca –w czasie

adoracji modlimy się o trzeźwość i w intencji naszej Ojczyzny
wzywając wstawiennictwa bł. Edmunda Bojanowskiego,
założyciela zgromadzenia naszych sióstr; dziś przypada 1 51 .
rocznica jego przejścia do wieczności.

W tym tygodniu obchodzimy:
 w poniedziałekwsp. św. Dominika;
 wewtorekświęto św. TeresyBenedyktyod Krzyża, dziewi

cy i męczennicy;
 w środę święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
 w czwartekwspomnienie św. Klary;
 w sobotę święto NMP Kalwaryjskiej.
Dziś około godz. 1 6.00 gościć będziemy grupę pielgrzy

mów z diecezji BielskoŻywieckiej. Bóg zapłać za dary dla
pielgrzymów i również za ofiary na pielgrzymkę zarówno
chrzanowską jak też z diecezji bielskożywieckiej.

Przed Mszą św. wieczorną modlić się będziemy litanią do
św. Andrzeja Boboli w intencji naszej Ojczyzny prosząc o pokój
i o trzeźwość dla wszystkich Polaków.

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Fatimy w 1 05
rocznicę objawień. Udamy się do Fatimy, by przywieść relikwie
św. Pastuszków–Hiacynty i Franciszka. Jest to pielgrzymka
samolotowa; pobyt w sanktuarium fatimskim połączony będzie
ze zwiedzaniem Portugalii. Z racji na krótki czas rezerwacji
biletów lotniczych zgłoszenia są możliwe tylko do piątku tego
tygodnia. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej oraz
w biuletynie NICOLAUS. Zapisy u ks. Proboszcza.

Jest sierpień – to miesiąc trzeźwości i jakże potrzebnej
wPolsce abstynencji. Zachęcamy do podjęcia tych zadań i do
modlitwy.

W ostatnich dniach do wieczności odszedł śp. Jan
Bąkowski. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłośćwiekuista niechajmuświecinawiekiwiekówamen.

Wszystkim wyjeżdżającym na wypoczynek życzymy
owocnego przeżycia dni wolnych od pracy i duchowego
wzmocnienia. Naszą modlitwą obejmujemy chorych naszej
parafii oraz solenizantów i osoby przeżywające jubileusze.
Niech dobry Bóg obficie darzy swym błogosławieństwem.
Polecajmy te osoby, także nas samych i naszych bliskich
wstawiennictwu św. Józefa. ■

Ciąg dalszy na stronie 4

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Ciąg dalszy ze strony 1

Apostoł Narodów, św. Paweł, w Liście do Hebrajczyków
poucza ich, a zarazem i nas: „Wiara zaś jest poręką tych
dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywis
tości, których nie widzimy.” (Hbr 1 1 ,1 ). Takwięc na naszą
zwyczajną pracę i czynności, które wykonujemy, musimy
patrzeć zwiarą, tzn. wykonywaćwszystko tak, jakby to sam
Chrystus robił, i tak, jakOn sobie życzy, by było wykonane.
PodającprzykładyJakuba, Izaaka, Sary, pokazuje nam, jak
nasi przodkowie wykonywali swoje obowiązki bądź jak
oczekiwali, trwającwwierze.

W Ewangelii świętego Łukasza Jezus opowiada nam
o życiu w bliskości Boga, jednocześnie dając nam do
zrozumienia, że nigdy nie poznamy dnia ani godziny, kiedy
nastąpi Paruzja, kiedy zostaniemy wezwani do zdania
relacji ze swojego życia orazzadań, które zostałynam dane
i zlecone przez Boga. Nie ma znaczenia, czy to będzie
praca fizyczna, umysłowa, powołanie do zawodu czy do
służby, w tym kościelnej, z wszystkich naszych działań
będziemymusieli zdać sprawę. Pamiętać jedynie musimy,
że „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie;
a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.”
(Łk 1 2,48).

Jezu Chryste, daj nam umiejętność trwania w pełnej
gotowości na spotkanie z Tobą w każdej chwili i o każdej
porze. ■

ŚWIĘCI FRANCISZEK I HIACYNTA
MARTO

Wtym roku, 20 lutego obchodzimy 1 00. rocznicę narodzin
dla Nieba świętej Hiacynty Marto. Była jedną z trojga

wizjonerów, którym w Fatimie objawiła się Matka Boża. Hiacynta
widziała i słyszała Maryję. Jej starszyo dwa lata brat Franciszek tylko
Ją widział. Natomiast jedyną, która dostąpiła zaszczytu rozmowy
z Najświętszą Dziewicą, była najstarsza z tej trójki – kuzynka
rodzeństwa Marto, Łucja dos Santos. (. . .)

Żywa, dziecięca wiara, posłuszeństwo względem próśb Matki
Najświętszej, praktyki pokutne i wyrzeczenia podejmowane
w intencji nawrócenia grzeszników – to rys charakterystyczny jej
duchowości. Warto ją naśladować, bo jakmówił Pan Jezus: Jeślisię
nie odmienicie inie staniecie jakdzieci, nie wejdziecie doKrólestwa
Niebieskiego (Mt 1 8,3).
Droga do świętości

Hiacynta, podobnie jak jej brat i kuzynka, miała swoje dziecięce
radości i smutki, zainteresowania i ulubione zabawy. Zalety i wady…
Hiacynta była uparta. Grzeczna, miła, pobożna, ale uparta. Lubiła
stawiać na swoim. Miało być tak jak ona chce… Ale podobnie jak
Franciszek, miała ten duchowy spokój, który zawdzięczała głębokiej
wierze wyniesionej z domu rodzinnego.

We wszystkim, co robiła, widać było obecność Boga i Maryi.
W górach, z dala od ludzi, zdarzało jej się recytować całe AveMaria
tak, by echo po każdym słowie było doskonale słyszalne. I to
Hiacyntę, jak przyznała później Łucja, Matka Boża obdarowała
większą obfitością łaskoraz lepszą znajomością Boga icnoty.

Uwielbiała patrzeć na księżyc. Jakmówiła – był on lampąMatki
Bożej. Słońce – to lampa Pana Boga. Z rozbrajającą, dziecięcą
szczerością wyznała kiedyś: –Wolę lampęMatkiBożej. Ona nasnie
parzy ani nie oślepia. Faktem jest, że Hiacynta, będąc dzieckiem
o delikatnej budowie ciała, szczególnie ciężko znosiła upały.
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FATIMA–PORTUGALIA
7DNIOWAPIELGRZYMKASAMOLOTOWA - Parafia św.Mikołajaw  Chrzanowie

16-22.10.2022 (7 dni)

W  105 rocznicęObjawień, po relikwie św. Hiacyntyi  św. Franciszka–PastuszkówFatimskich

Dzień I
16.10.2022
niedziela

Dzień II
17.10.2022
poniedziałek

Dzień III
18.10.2022
wtorek

Dzień IV
19.10.2022
środa

DzieńV
20.10.2022
czwartek

DzieńVI
21.10.2022
Piątek

DzieńVII
22.10.2022
sobota

Zbiórkana lotniskuw Krakowie o  g. 14.30.WylotdoMonachium– liniami lotniczymiLufthansa. Lądowanie
w Monachiumo  godz. 17.55.Wylotdo Lizbonyo  g. 19.30. Lądowaniew  Lizbonie o  g. 21.40. Przejazd do hotelu
nakolację i  nocleg.

Śniadanie w  hotelu. Całodzienne zwiedzanie Lizbony – stolicy. Klasztor Hieronimitów (Monastiros dos
Jeronimos) z  grobowcami ludzi, którymPortugalia zawdzięcza swąwielkość: Vasco daGama, DonSebastiao
i  poeta Luis de Camoes. Torre de Belem– perła architekturymanuelińskiej, PomnikOdkrywców. Przejazd na
punktwidokowyCristo Rei.Wizytaw  kościele św. Antoniego –miejscu, gdzie urodził się i  stałdomrodzinny
tego świętego.Msza św.w  sanktuarium. Czaswolnyna spacer i  zakupynaDeptakuLizbońskim. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja i  nocleg.

Śniadanie. PrzejazdnaprzylądekCabo diRoca (najbardziej wysuniętanazachód część Europy) gdzie znajduje
się słynnypomnikz  napisem „gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna” – inspiracja dla fotografów. Przejazd do
Fatimy. Po drodze postój w  Obidos -miasta z  zamkiem i murami obronnymi z  czasówpanowaniaMaurówna
Półwyspie Iberyjskim. Zwiedzanie historycznego centrum. Czas wolny. Podróż do hotelu w  Fatimie.
Obiadokolacja i  nocleg.Wieczoremudziałw modlitwie różańcowej i  procesjiMaryjnej.

Msza św.w  sanktuarium. Śniadanie. Wycieczkado klasztoruw  Batalhaupamiętniającego historycznąbitwę
Portugalczyków. Świątynia i  klasztorwpisane na listęUNESCO jest typowąbudowląw  stylumanuelińskim.
Przejazd domiasteczkaTomar. To urokliwemiasteczkow  prowincji Ribetejo, niedaleko Fatimy, które słynie
z  KlasztoruZakonuRycerzyChrystusawpisanego na listęUNESCO. Zwiedzanie obiektu. Dalszapodróż nad
Ocean Atlantycki. Sitio – punktwidokowy, zwiedzanie małego sanktuarium z  figurąMatki Bożej. Nazare –
odpoczynekna plażyoceanuAtlantyckiego. Powrót do Fatimyprzez Albobaca –wizytaw  klasztorze Santa
MariadeAlcobaca. Przyjazddo Fatimynaobiadokolację. Udziałw  nabożeństwie fatimskimz  procesją. Nocleg.

Msza św. w  sanktuarium w  Fatimie. Uroczyste odebranie relikwii św. Pastuszków. Śniadanie. Zapoznanie
z  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i  historią Objawień. Esplanada z  monumentalnymi schodami
i  kolumnadą z  DrogąKrzyżową. KapliczkaObjawień. BazylikaRóżańcowa. PomnikNajświętszego SercaPana
Jezusa. KościółTrójcyPrzenajświętszej. Czaswolny. Po południuprzejście naDrogęKrzyżową i  Kalwarię, Loca
do Anjo. Wizytaw  domachPastuszkówz  czasówObjawieńw  Aljustrel. Powrótdo hotelu na obiadokolację.
Udziałw  Różańcu i  procesji ze świecami. Nocleg.

Msza św.w  sanktuarium. Śniadanie.Wizytaw Muzeum: Pokój i  Światło. Czaswolnyw  sanktuarium.Wizyta
w  piwnicywinnej. Historia produkcji wina Porto. Degustacja i  zakup wina. W  hotelu obiadokolacja. Udział
w wieczornychuroczystościach religijnych. Nocleg.

Nocnytransferz  Fatimyna lotnisko o  godz. 1.30. Odprawabiletowo –bagażowana lotniskuw Lizbonie. Przelot
LiniamiLufthansado Krakowaz  przesiadkąw Monachium.Wylot z  Lizbonyo  6.15. Lądowaniew Krakowie
o  12.40. Zakończenie pielgrzymki.

Cenapielgrzymki: 1750 zł+ 300€+60€ (biletywstępu)

ŚWIADCZENIA:
• przelot samolotem na trasie Kraków – Monachium - Lizbona –
Monachium-Kraków, (niemieckie linie lotnicze Lufthansa) posiłki
i  napoje w  czasie lotu, bagaż rejestrowany do 23  kg i  bagaż
podręcznydo 8  kgw  cenie biletu lotniczego.

• przejazd portugalskim autokarem turystycznym zgodnie z  trasą
pielgrzymki,

• 6 noclegóww  pokojach2 osobowychz  WC i  łazienką,
• 6 śniadań,
• 6 obiadokolacji,
• ubezpieczenie KL (koszty leczenia za granicą, NNW (następstw
nieszczęśliwychwypadków) –nie obejmuje chorób przewlekłych,

CENANIEZAWIERA:
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodnicy
miejscowi zgodnie z  programem (Lizbona, Tomar, Batalha,
Alcobaca), napiwki - 60 euro

• napoido obiadokolacji,

UWAGI:
• każdego dnia Msza św. zgodnie z  ustaleniami z  Opiekunem
Duchowym,

• zastrzegasięmożliwość zmianykolejności zwiedzanychobiektów,
• organizatornie odpowiadazanieprzewidziane zmianyniezależne
odniego,

• cenaskalkulowanaprzygrupie 30 osobowej.

Zgłoszenia–parafia św.Mikołaja– tel. 691 947474–ks.  RomanSławeński– do 13 sierpnia2022  r.
(takkrótki terminwynikaz  konieczności rezerwowaniabiletówlotniczych).
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PONIEDZIAŁEK–8 VIII
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

6.30 + Kazimierz GONET (od wnuka Piotra z rodziną)
8.00 + WacławMELANIK (w 3. rocznicę śmierci)

1 8.00 + Alina CIUPEK (od rodziny Kłosków zAlwerni)
1 8.30 + Andrzej SIEWIOREK (od sąsiadów z bloku nr 7)

WTOREK–9 VIII
ŚWIĘTOŚW. TERESYBENEDYKTYODKRZYŻA, DZIEWICY
IMĘCZENNICY

6.30 + Andrzej BALIŚ (od Agnieszki i Piotra Pudło z dziećmi)
8.00 + Patrycja KIERC (od sąsiadów z bloku)

1 8.00 + MarekNIEMCZYK (od żony)
1 8.30 + JózefPAJĄK (od wnuka Michała)

ŚRODA– 10 VIII
ŚWIĘTOŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA IMĘCZENNIKA

6.30 + Kazimierz KULCZYCKI (od rodziny Białoń z Dulowej)
8.00 + JózefKAMYSZ (od Barbary Budz z rodziną)
17.30 NOWENNA DOMATKIBOŻEJNIEUSTAJĄCEJPOMOCY
1 8.00 W intencji próśb i podziękowań składanych pod

czasNowennydoMatki Bożej Nieustającej Pomocy
• W intencji ofiarodawcównaszej Parafii
• O łaskę żywej wiary
• Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Barbary i Jana z prośbą
o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej
• + ks. Michał POTACZAŁO
• + StanisławJASTRZĘBSKI (od sąsiada Zuzanny i Czesław
i Ciszewski)
• + Katarzyna ŻUREK (w 1 2. rocznicę śmierci)
• + KrzysztofDYMEK (od rodziny Kowalskich)
• + ks. Michał POTACZAŁO
• + Władysława LEGAWIEC (od koleżanek z pracy córki
Alicji)

1 8.30 + Andrzej SIEWIOREK (od sąsiadów z bloku nr 8)

CZWARTEK– 1 1 VIII
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

6.30 + Marian POPŁAWSKI
8.00 + Karolina PIEKARSKA (od sąsiadów z bloku)

1 8.00 + Bronisław i HenrykaWARTALSKA
1 8.30 + Krystyna BARAN (od Tadeusza Kuźniara i syna

Piotra)

PIĄTEK– 12 VIII

6.30 + RudolfPALKA (od bratanicyMałgorzaty z rodziną
z RadomyślaWielkiego)

8.00 + JaninaWARCHOŁ (od wnuków i prawnuczki)
1 8.00 + Alina CIUPEK (od bratowej Stanisławy i Tomka)
1 8.30 + JózefPAJĄK(w90. rocznicę Urodzin, od żony i córek

z rodzinami)

SOBOTA– 13 VIII
ŚWIĘTONAJŚWIĘTSZEJMARYIPANNYKALWARYJSKIEJ

6.30 + Mariusz GŁOWNIA (od Dagmary zmamą)

INTENCJE MSZALNE

 niedzielny biuletyn informacyjny parafi i św. Mikołaja w Chrzanowie. Adres: Parafia św. Mikołaja, ul . Mickiewicza 5,
32500 Chrzanów, telefon: 32 623 26 24, email : parafia.mikolaj.chrzanow.1 325@gmail .com,

www.mikolajchrzanow.diecezja.pl, www.facebook.com/mikolajchrzanow, konto parafialne: 97 8444 0008 0000 0077 7087 0001

Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek, środa, piątek, sobota: godz. 1 1 .001 2.00, poniedziałek, środa: 1 6.001 7.30.
Zarząd cmentarza (w sprawach pochówku i cmentarzy): poniedziałekpiątek: godz. 9.001 2.00, piątek: 1 6.001 8.00.
Poradnia Życia Rodzinnego: poniedziałek i piątek: 1 8.00  1 9.00, sobota: 1 1 .001 2.00.
Spowiedź w parafi i : codziennie podczas Mszy świętych (także w niedzielę) oraz wieczorem od 1 7.30 do 1 8.30.

Ciąg dalszy ze strony 3

8.00 + Halina KARELUS (od przyjaciół i najbliższych
pracowników córki Reni i Małopolskiego Centrum
SercowoNaczyniowego wChrzanowie)

1 8.00 1 ) + MarekNIEMCZYK (od syna Rafała z rodziną)
2) + Alicja GIELAROWSKA (od babci Basi)

NIEDZIELA– 14 VIII

7.00 + Czesława i Karol TOMASZKIEWICZ (od dzieci
z wnukami)

8.00 + Leszek i Jadwiga MACHNICA
WYPOMINKI

1 0.00 + Karolina GUGUŁA (w 1 0. rocznicę śmierci, od męża,
dzieci, wnuków i prawnuków)

1 1 .00 +Władysława LEGAWIEC (od koleżanek z pracy córki
Alicji)

1 2.00 + Helena KOSOWSKA (od syna i synowej)
1 3.00 Za PARAFIAN
1 6.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę

Matki Bożej dla Jerzego w 60. rocznicę urodzin
1 8.1 5 Dziękczynna w 3. rocznicę ślubu Weroniki i Mateusza

z prośbą o błogosławieństwoBoże i opiekęMatki Bożej
dla nich i ich syna Karola

20.00 + JózefPEROŃCZYK, synowie: Jan i Zbigniew

Ofiara za grzeszników
Od momentu objawień, szczególnie zaś od wizji piekła,

przedstawionej im przez Maryję 1 7 lipca 1 91 7 roku oboje –
Franciszek i Hiacynta – zrezygnowali z ulubionych zabaw. Jakże
przerażająca musiała być ta wizja demonów i potępieńcówwmorzu
ognia!

Nigdy nie narzekali na doznawane bóle. Najmłodsza z trójki
pastuszków unikała słodkich winogron, fig, posilając się gorzkimi
żołędziami. Swą pokutę ofiarowywała za grzeszników. Każdego
dnia wieczorem prosiła rodziców i rodzeństwo o wspólne
odmawianie Różańca. Zapraszała do modlitwy również sąsiadów.

Hiacynta z niespotykaną u dzieci powagąwielokrotnie ostrzegała
wielu dorosłych, mówiąc: Grzechy, które prowadzą najwięcejdusz
do piekła, są to grzechycielesne. Przyjdąmody, które będą bardzo
obrażaćPana Jezusa. Osoby, które służą Bogu, nie powinnyulegać
modzie. Kościółnie ulegamodzie. Pan Jezus jestzawsze takisam.
(…) Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby
wszystko, aby zmienić sposób życia. Ludzie skazują się na
potępienie, ponieważniemyślą o śmierciPana Jezusa inie czynią
pokuty.

Służyła też chrześcijańską radą: Nie szukaj luksusu, uciekajod
bogactw. Bądź przyjaciółką świętego ubóstwa i ciszy! Bądź
miłosierna, nawetdla tych, którzysą źli. Niemówźle o nikim iunikaj
tych, którzyobmawiają. Bądźbardzocierpliwa, ponieważcierpliwość
prowadzi do Nieba. Umartwianie się i ofiary podobają się bardzo
PanuJezusowi. Spowiedź jestsakramentemmiłosierdzia. Dlatego
teżnależypodchodzićdo konfesjonału zzaufaniem iradością. Bez
spowiedziniema zbawienia. (. . .) ■




