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Ważne pytania
Codzienne	 obowiązki,	 które	 absorbują	 nasz	

czas:	zajęcia	zawodowe,	dojazdy,	zakupy,	opieka	
nad	dziećmi,	zajęcia	w	domu	i	dla	domu,	pranie,	
gotowanie,	sprzątanie.	Tyle	działań	do	wykonania,	
spraw	 do	 załatwienia	 i	 w	 końcu	 trzeba	 przecież	
wypocząć.	A	gdzie	tu	znaleźć	czas	dla	Pana	Boga?	
Jak	to	wszystko	pogodzić?	

Wiara	nie	do	pogodzenia	z	życiem	współcze-
snych	ludzi,	z	naszym	życiem?	Tak	zdaje	się	pod-
powiadać	 współczesny	 świat.	 Często	 do	 takiego	
wniosku	 starają	 się	nas	przekonać	wszechobecne	
przekazy	medialne,	sugerując,	żeby	z	czegoś	zrezy-
gnować.	Z	czegoś,	co	zdaniem	tych	przekazów	jest	
zbędne,	czyli	z	wiary.	Czy	na	pewno?	Czy	można	
wieść	 szczęśliwe	 życie,	 będąc	 zdanym	 tylko	 na	
siebie?	Czy	można	opierać	 się	 tylko	na	 ludzkich	
siłach?	Czy	tych	sił	nam	wystarczy?	Posłuchajmy	
w	pracy,	w	autobusie,	jak	często	słyszymy	narze-
kania	na	codzienne	 trudności,	na	niepowodzenia,	
na	 brak	 czasu,	 na	 brak	 wsparcia,	 brak	 pomocy.	
Ale	czy	umiemy	szukać	tej	pomocy	tam,	gdzie	ją	
z	naprawdę	możemy	znaleźć?	Czy	umiemy	szukać	
prawdy	o	naszym	życiu,	czy	tylko	umiemy	narze-
kać?

Wyniosłem	z	domu	przekonanie,	że	odpowie-
dzi	na	te	pytania	daje	Bóg,	w	tekstach	Ewangelii,	
w	 sakramentach	 świętych	 i	 nauczaniu	 Kościoła.	
W	moim	dorosłym	życiu	musiałem	 jednak	zmie-
rzyć	się	z	tymi	pytaniami	na	nowo.	Dziś	wiem,	że	
te	odpowiedzi	są	nam	dostępne.	Trzeba	tylko	szu-
kać	tych	odpowiedzi	tam,	gdzie	one	się	rzeczywi-
ście	znajdują.	Nikt	rozsądny	nie	szuka	dorodnych,	
soczystych	 owoców,	 dobrych	 do	 zaspokojenia	
głodu	i	pragnienia	na	pustyni,	czy	skalistym	zbo-
czu	wysokiej	góry,	lecz	tam,	gdzie	z	pewnością	je	
znajdzie	-	w	owocowym	sadzie.

Szukaj Boga w codziennym życiu
To	zdanie	jest	dla	mnie	ważne	od	dawna.	Zdanie	

-	drogowskaz.	Zdanie	 -	 zadanie.	Często,	 a	nawet	
bardzo	 często,	 zadaję	 sobie	 pytania:	 jak	 szukać	
Boga	w	codziennym	życiu?,	jak	znajdować	Boga	
w	codziennym	życiu?	Gdy	rozmawiam	z	ludźmi,	
stwierdzam,	że	i	oni	stawiają	sobie	podobne	pyta-
nia.	Widzę	 jednak	także,	 jak	 trudno	jest	żyć,	gdy	
ktoś	sobie	tych	pytań	nie	zadaje.	Kto	nie	pyta,	ten	
błądzi	 -	 można	 sparafrazować	 popularne	 przy-
słowie.	Nie	zadając	sobie	pytań	-	o	Boga,	o	Jego	
obecność	w	naszym	życiu,	sami	skazujemy	się	na	

błądzenie,	chodzenie	po	omacku.	
Ta	 troska	 o	 człowieka,	 o	 to,	 aby	 pomóc	 mu	

odkryć	 prostą	 prawdę	 o	 Bogu,	 który	 daje	 nam	
odpowiedzi	na	nasze	 ludzkie	pragnienie	szczęśli-
wego	 życia,	 była	 wyrażana	 i	 realizowana	 przez	
wielu	 świętych	 na	 przestrzeni	 dziejów	Kościoła,	
aż	do	współczesnych	nam	czasów.	Ze	śladami	ich	
życia,	 z	 przesłaniem,	 jakie	 nam	zostawili,	 często	
się	spotykałem	-	w	homiliach	księży,	w	książkach	
i	 czasopismach	 katolickich.	 Ale	 szczególnym	
odkryciem,	 jeszcze	 w	 czasach	 mojej	 młodości,	
było	przesłanie	pewnego	hiszpańskiego	księdza	-	
św.	 Josemaríi	Escrivá	 de	Balaguera,	w	niepozor-
nej,	 niezbyt	 obszernej	 książeczce,	 pod	 prostym	
i	krótkim	tytułem:	„Droga”.

Dziś	nie	tylko	znam	inne	jego	książki,	takie	jak	
„Bruzda”,	„Kuźnia”	czy	„To	Chrystus	przechodzi”	
i	 „Kochać	 Kościół”,	 zawierające	myśli,	 życiowe	
wskazania	 tego	 świętego,	 ale	 korzystam	 także	
z	 formacji,	 jaką	każdy	katolik	może	otrzymywać	
w	 instytucji	 Kościoła	 katolickiego,	 reprezento-
waną	przez	prałaturę	personalną	Opus	Dei.

Święty	 Josemaria	 Escrivá	 w	 swoim	 naucza-
niu	uświadomił	mi	 jeszcze	 jedno	 -	nasze	 ludzkie	
dążenie	do	szczęśliwego	życia	już	dziś,	teraz,	jest	
możliwe	do	pogodzenia	z	naszym	chrześcijańskim	
powołaniem	do	świętości,	do	szczęśliwości	świę-
tych	w	niebie.	Święty	ten	podkreślił	rolę	świeckich	
w	Kościele,	uwypuklając	prawdę	o	powszechnym	
powołaniu	 do	 świętości,	 niezależnie	 od	 naszego	
stanu.	Świętość,	jak	mówił	i	pisał,	nie	jest	zastrze-
żona	dla	tych,	którzy	prowadzą	życie	zakonne,	kon-
templacyjne,	czy	służą	Bogu	i	ludziom	w	kapłań-
stwie,	ale	jest	powołaniem	każdego	z	nas. 

Bóg nie wyrywa cię ze swego środowiska, nie 
odciąga cię od świata, od twojego stanu, ani od 
twoich szlachetnych, ludzkich ambicji, ani od two-
jej pracy zawodowej... lecz chce, abyś właśnie tam 

Słowo księdza proboszcza
Szukaj Boga w codziennym życiu

 
Wszystkie drogi na 
ziemi mogą stać się 

okazją do spotkania 
z Chrystusem

(Św. Josemaría)

Dla	znacznej	części	ludzi	rozpoczął	się	(lub	rozpocznie)	czas	wakacji	i	urlopów.	To	oznacza,	że	uwol-
nimy	się	na	pewien	czas	od	naszych	bardzo	rozlicznych	obowiązków,	które	nas	pochłaniają	i	niejed-
nokrotnie	pozbawiają	czasu	na	sprawy	duchowe.	Dlatego	w	tym	wakacyjnym	okresie	będziemy	mogli	
nadrabiać	zaległości	w	kwestiach	wiary,	 jak	chociażby	w	modlitwie,	 lekturze	duchowej	czy	głębszej	
refleksji	nad	sobą.	Byłoby	dobrze	gdyby	udało	się	nam	tak	spojrzeć	na	czas	wakacji.	Dobrą	pomocą	
może	stać	się	lektura	wakacyjnego	numeru	„Naszego	Patrona”.	Zawiera	cenne	artykuły	o	istotnym	zna-
czeniu	dla	naszej	wiary.	To	prawda,	iż	trzeba	się	wysilić	by	je	zgłębić,	ale	taki	„manewr”	jest	konieczny	
dla	 każdego	 z	 nas.	 I	 nie	 odkładajmy	 go	 na	 przysłowiowe	 „później”.	 	Warto	 tutaj	 przywołać	 postać	
żołnierza	 rzymskiego	świętego	Ekspedyta.	W	 ikonografii	 jest	przedstawiany	 jako	 legionista	w	zbroi.	
W	lewej	ręce	nasz	święty	trzyma	palmę	męczeństwa,	a	w	prawej	krzyż	z	łacińskim	napisem	„hodie”	-	
dziś.	Stopą	depcze	kruka,	który	w	dziobie	ma	szarfę	z	napisem:	„cras”	-	jutro.	W	ten	sposób	przypomina,	
aby	nie	odkładać	do	jutra	tego,	co	może	prowadzić	do	zbawienia.	Zgodnie	z	tradycją,	w	dniu,	w	którym	
Ekspedyt	postanowił	przyjąć	 chrzest,	 diabeł	przybrawszy	postać	wrony	 (lub	kruka)	namawiał	go	do	
wstrzymania	się	z	decyzją	do	następnego	dnia	(cras).	Zły	duch	nie	nakłaniał	go	do	nie	przyjmowania	
chrztu.	Nie	sugerował	jakoby	nie	miał	się	nawracać.	Tylko	podpowiedział	mu	„jutro”,	czyli	nie	teraz,	
„jutro”.	Szatańska	pokusa	–	odsuwać	to	co	prowadzi	do	Pana	Boga	na	później,	na	czas	bliżej	nieokre-
ślony,	na	taki	moment	kiedy	będziemy	mieli	więcej	wolnego	czasu.	W	praktyce	okazuje	się,	iż	pracy	nie	
tylko,	że	nie	ubywa	co	jeszcze	nawet	przybywa,	a	w	konsekwencji	kurczą	się	wszelkie	zasoby	czasowe	
na	modlitwę.	

Powracając	do	 „Naszego	Patrona”	 zauważamy	w	nim	między	 innymi	 informacje	o	 III	Kongresie	
Nowej	Ewangelizacji.	Tym	razem	Kongres	zajął	się	przekazem	wiary	w	środowisku	wiejskim,	a	więc	
takim,	w	którym	większość	z	nas	mieszka.	Można	w	nim	dostrzec	ogromną	potrzebę	przebudzenia	kato-
lików.	Dotychczasowy	model	myślenia	w	nim	o	parafii	pozbawiony	jest	zapału	misyjnego	wiernych.	
Natomiast	każdy	człowiek	ochrzczony	winien	odczuwać	naglącą	potrzebę	bycia	ewangelizatorem,	a	nie	
jedynie	odbiorcą	świadczeń	usług	czynionych	przez	parafię.	Jeśli	nie	pozwolimy	Duchowi	Świętemu,	
by	nas	ewangelizował,	wówczas	uznamy	jak	to	czyni	wielu,	że	parafia	to	hurtownia	sakramentów,	coś	
w	rodzaju	serwisu	sakramentalnego.	Potrzebne	jest	przebudzenie	religijne,	zmiana	opcji,	z	zachowaw-
czej	 na	misyjną,	 czyli	 ewangelizacyjną.	Duch	Święty	 formuje	 nas	 na	 ewangelizatorów.	Czyni	 to	 na	
wiele	sposobów	i	przy	wykorzystaniu	różnych	metod	i	środków.	Ufam,	że	także	za	pomocą	„Naszego	
Patrona”.

Zgodnie	z	zapowiedziami	z	niedzieli	24	maja	br.	powracamy	do	tematu	spowiedzi	generalnej.	Do	
artykułu	 dołączono	 imiona	 i	 nazwiska	 oraz	 numery	 telefonów	 kapłanów,	 którzy	 gotowi	 są	 podjąć	
posługę	spowiedników	przy	sprawowaniu	tego	rodzaju	spowiedzi.	I	na	końcu	odsyłam	jeszcze	do	jed-
nej	informacji	zawartej	w	tymże	numerze	„Naszego	Patrona”.	Chodzi	tutaj	o	zachętę	do	lektury	książki	
Cataliny	Rivas,	„Tajemnica	Mszy	Świętej”. Gdy	będziemy	chcieli	zgłębić	rozumienie	i	przeżywanie	Eucharystii,	
wtedy	zapoznanie	się	z	tą	publikacją	bardzo	w	tym	pomoże.	Jeżeli do tej pory, drogi Czytelniku, chodziłeś 
do kościoła z przyzwyczajenia, poczucia obowiązku lub, co gorsza, z przymusu, przeczytaj - zachęcam 
Cię gorąco - tę mała książeczkę. „Zobaczysz”, jakie cuda (niewidzialne gołym okiem) dzieją się na 
ołtarzu, jak wielki tłum świetlistych postaci (aniołów i świętych) kroczy nawą świątyni podczas procesji 
z darami, by oddać cześć i złożyć ofiarę Panu Wszechświata. Przeczytasz o tym, jak bardzo Chrystus 
pragnie Twej obecności przed tabernakulum i jak tęskni za Twoją miłością.

Wszystkim	życzę	dobrego	przeżycia	wakacji	i	urlopu.	Powróćmy	wypoczęci	i	umocnieni	w	wierze.	

ks.	Andrzej	Magdziarz	
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był świętym! -	pisał	św. Josemaría	Escrivá	de	Bala-
guer.

Święty życia codziennego
Josemaría	 Escrivá	 de	 Balaguer	 urodził	 się	

w	 Barbastro	 (Hiszpania)	 9	 stycznia	 1902	 roku.	
Jego	 rodzice	mieli	na	 imię	Józef	 i	Dolores.	Miał	
pięcioro	rodzeństwa:	siostrę	Carmen	(1899-1957),	
brata	 Jakuba	 (1919-1994)	 i	 trzy	młodsze	 siostry,	
które	umarły	w	dzieciństwie.	Państwo	Escrivá	dali	
swoim	 dzieciom	 głębokie	 wychowanie	 chrześci-
jańskie.

W	1915	roku	zbankrutował	zakład	włókienni-
czy	 ojca	 i	 cała	 rodzina	musiała	 się	 przenieść	 do	
Logroño,	gdzie	ojciec	znalazł	 inną	pracę.	W	tym	
mieście	Josemaría	po	raz	pierwszy	odczuje	swoje	
powołanie:	po	zobaczeniu	na	śniegu	śladu	bosych	
stóp	pewnego	zakonnika	podejrzewa,	że	Bóg	cze-
goś	od	niego	oczekuje,	jakkolwiek	nie	wie	dokład-
nie,	 o	 co	 Panu	 Bogu	 chodzi.	 Sądzi,	 że	 łatwiej	
to	 rozpozna,	 gdy	 zostanie	 kapłanem,	 do	 czego	
zaczyna	się	przygotowywać	najpierw	w	Logroño,	
a	następnie	w	seminarium	w	Saragossie.

Jako	 wolny	 student	 studiuje	 prawo	 cywilne.	
W	1924	roku	umiera	jego	ojciec	i	odtąd	Josemaria	
staje	się	głową	rodziny.	28	marca	1925	roku	przyj-
muje	 święcenia	 i	 rozpoczyna	 pełnienie	 posługi	
kapłańskiej	najpierw	w	wiejskiej	parafii,	następnie	
w	Saragossie.

W	 1927	 roku	 za	 pozwoleniem	 biskupa	 prze-
nosi	się	do	Madrytu,	by	zdobyć	doktorat	z	prawa.	
Tutaj,	2	października	1928	roku,	podczas	rekolek-
cji	poznaje,	czego	Bóg	oczekuje	od	niego	i	zakłada	
Opus	Dei	(tłum.	z	łac.	„Dzieło	Boże”).	Od	tej	chwili	
zaczyna	pracować	ze	wszystkich	sił	nad	tym	dzie-
łem,	a	jednocześnie	kontynuuje	posługę	kapłańską,	
jaką	miał	powierzoną	w	tamtych	latach,	zwłaszcza	
wśród	ubogich	i	chorych.	Opus	Dei	stopniowo	się	
rozwija,	nie	bez	przeszkód	i	zagrożeń,	szczególnie	
w	 czasie	wojny	 domowej	w	Hiszpanii,	 najpierw	
w	samej	Hiszpanii,	a	następnie	w	innych	krajach.

W	 1946	 roku	 święty	 ten	 rozpoczyna	 stały	
pobyt	 w	 Rzymie.	 Uzyskuje	 doktorat	 z	 teologii	
przy	 Uniwersytecie	 Laterańskim.	 Zostaje	 mia-
nowany	 konsultorem	 kongregacji	 watykańskich,	
honorowym	członkiem	Papieskiej	Akademii	Teo-
logicznej	 i	 prałatem	honorowym	Jego	Świątobli-
wości.	 Uważnie	 przygląda	 się	 przygotowaniom	
i	obradom	Soboru	Watykańskiego	II	(1962-1965)	
i	spotyka	się	z	wieloma	ojcami	soborowymi.

Umiera	 w	 Rzymie	 26	 czerwca	 1975	 roku.	
Tysiące	osób,	wśród	nich	liczni	biskupi	z	różnych	

krajów	(w	sumie	jedna	trzecia	światowego	episko-
patu)	zabiega	przy	Stolicy	Świętej	o	otwarcie	jego	
procesu	kanonizacyjnego.

	 Dziś	 do	 Dzieła	 Bożego,	 czyli	 Opus	 Dei	
(pełna	jego	nazwa	to:	Prałatura	Św.	Krzyża	i	Opus	
Dei)	należy	około	100.000	osób	świeckich,	korzy-
stających	 z	 formacji	 i	 zaangażowanych	 w	 różne	
dzieła	 apostolskie	 na	 wszystkich	 kontynentach.	
Również	w	Polsce	praca	Dzieła	odbywa	się	w	kil-
kunastu	 ośrodkach.	 Stałe	 ośrodki	 Dzieła	 (męski	
i	żeński)	są	także	w	Poznaniu.	W	szeregach	Dzieła	
zaangażowanych	jest	ok.	2.000	księży	pracujących	
na	całym	świecie.	W	maju,	w	Rzymie	odbyły	się	
kolejne	 święcenia.	 W	 gronie	 nowych	 kapłanów	
Opus	Dei	znalazło	się	dwóch	Polaków,	w	tym	ks.	
Wojciech	Woźny,	pochodzący	z	Kórnika.

17	maja	 1992	 roku	 św.	 Jan	 Paweł	 II	 beatyfi-
kuje	 Josemarię	 Escriva	 de	 Balaguera.	 Świętym	
ogłasza	 go	 10	 lat	 później,	 6	 października	 2002	
roku,	na	placu	św.	Piotra	w	Rzymie	wobec	tysięcy	
wiernych.	Idąc jego śladami	-	powiedział	podczas	
homilii	Ojciec	Święty	-szerzcie w społeczeństwie, 
niezależnie od rasy, klasy, kultury, lub wieku świa-
domość, iż wszyscy jesteśmy powołani do święto-
ści.	 Papież	 Polak,	 św.	 Jan	 Paweł	 II	 nazywał	 św.	
Josemarię	Escriva:	„świętym	życia	codziennego”.

Przesłanie głoszone przez Dzieło zgodnie ze 
wskazaniem Założyciela

Najważniejsze	 elementy	 przesłania	 Założy-
ciela	realizowane	przez	Opus	Dei:

Synostwo Boże:	 Synostwo Boże jest pod-
stawą ducha Opus Dei -	głosi	jego	Założyciel.	Od	
chrztu	 świętego	 chrześcijanin	 jest	 synem	 Boga.	
Formacja	 przekazywana	 przez	 prałaturę	 wzmac-
nia	 u	 wiernych	 żywe	 poczucie	 godności	 dzieci	
Bożych	 i	 pomaga	 żyć	w	 zgodzie	 z	 nią.	 Rozpala	
zaufanie	Bożej	Opatrzności,	 prostotę	w	 obcowa-
niu	z	Bogiem	i	z	innymi,	głębokie	poczucie	god-
ności	osobistej	 i	braterstwa	z	 ludźmi,	prawdziwą	
miłość	 chrześcijańską	 do	 świata	 i	 do	 jego	 stwo-
rzeń,	pogodę	ducha	i	optymizm.	

Zwyczajne życie.	Musimy się uświęcać wśród 
rzeczy materialnych, służąc Bogu i wszystkim 
ludziom -	mówił	św.	Josemaria.	Rodzina,	małżeń-
stwo,	 praca,	 zadania	 przynależne	 stanowi	 i	 speł-
niane	w	codziennym	życiu	są	zwykłymi	okazjami	
obcowania	z	Jezusem	i	naśladowania	Go,	starając	
się	 doskonalić	 serdeczność,	 cierpliwość,	 pokorę,	
pracowitość,	sprawiedliwość,	radość	-	cnoty	ludz-
kie	i	chrześcijańskie.	

Uświęcanie pracy.	Szukać	świętości	w	pracy	

oznacza	starać	się	wykonywać	ją	dobrze,	z	kom-
petencją	 zawodową	 i	 ze	 zmysłem	 chrześcijań-
skim,	czyli	z	miłości	do	Boga	i	z	intencją	służenia	
bliźnim.	W	 ten	 sposób	zwykła	praca	zamieni	 się	
w	miejsce	spotkania	z	Chrystusem.	

Modlitwa i ofiara.	 Środki	 formacyjne	 Opus	
Dei	przypominają	o	potrzebie	dbania	o	modlitwę	
i	pokutę,	które	są	niezbędnymi	elementami	życia	
chrześcijańskiego.	 Wierni	 prałatury	 uczestniczą	
codziennie	we	Mszy	Świętej,	poświęcają	pewien	
czas	 na	 czytanie	 Ewangelii,	 przystępują	 często	
do	 sakramentu	 spowiedzi,	 praktykują	 pobożność	
Maryjną.	Naśladując	Chrystusa	starają	się	też	ofia-
rować	 Mu	 małe	 umartwienia,	 szczególnie	 takie,	
które	 towarzyszą	 spełnianiu	 obowiązków	 i	 które	
służą	 innym.	 Nie	 zapominają	 również	 o	 poście	
i	jałmużnie.

Jedność życia.	Założyciel	Opus	Dei	wyjaśniał,	
że	chrześcijanin	nie	może	prowadzić podwójnego 
życia: z jednej strony życia wewnętrznego, związa-
nego z Bogiem; a z drugiej, osobno, życia rodzin-
nego, zawodowego czy społecznego. Wręcz	prze-
ciwnie,	 zaznaczał	 św.	 Josemaria,	 jest tylko jedno 
życie, uczynione z ciała i ducha, i ono właśnie 
musi być - duszą i ciałem - święte i pełne Boga.	

Wolność.	 Wierni	 Opus	 Dei	 są	 obywatelami,	
którzy	cieszą	się	tymi	samymi	prawami	i	posiadają	
te	same	obowiązki,	co	podobni	im	inni	obywatele.	
Jeśli	 prowadzą	 działalność	 polityczną,	 ekono-
miczną,	kulturalną,	itp.,	działają	z	tą	samą	wolno-
ścią	 i	odpowiedzialnością	osobistą,	bez	„wciąga-

nia”	Kościoła	czy	Opus	Dei	w	swoje	decyzje	ani	
przedstawiania	 ich	 jako	 jedynych	 prawidłowych	
w	świetle	wiary.	Tak	wyraża	się	szacunek	dla	wol-
ności	i	cudzych	opinii.	

Apostolstwo.	Kto	poznaje	Chrystusa,	odkrywa	
skarb,	 którego	 nie	 może	 zatrzymać	 dla	 siebie.	
Chrześcijanie	 są	 świadkami	 Jezusa	 Chrystusa	
i	szerzą	Jego	pełne	nadziei	przesłanie	wśród	krew-
nych,	 przyjaciół	 i	 kolegów	 z	 pracy,	 za	 pomocą	
przykładu	 i	 odpowiednich	 słów.	 Św.	 Josemaria	
mówi:	Idąc ramię w ramię za tymi samymi dąże-
niami z naszymi kolegami, przyjaciółmi czy krew-
nymi, będziemy mogli pomoc im dojść do Chry-
stusa. Ta	chęć	przybliżenia	innym	Chrystusa	łączy	
się	 z	 pragnieniem	 rozwiązania	 potrzeb	 material-
nych	i	problemów	społecznych	otoczenia.

„Święty	życia	codziennego”,	ksiądz	Josemaria	
Escriva	 wzywał	 również	 nas	 wszystkich	 -	 wier-
nych	Kościoła	katolickiego	do	jedności	i	wierno-
ści	Ojcu	Świętemu	i	Kościołowi.	Często	za	wzór,	
nie	 tylko	życia	 rodzinnego,	 ale	 także	 tej	wierno-
ści	i	jedności,	stawiał	Świętą	Rodzinę	z	Nazaretu,	
Maryję	i	Józefa.

26	czerwca	w	Kościele	obchodzone	jest	litur-
giczne	wspomnienie	św.	Josemarii	Escrivy.	Warto	
wzywać	pomocy	tego	Świętego	w	trudach	naszego	
codziennego	życia,	na	naszej	drodze	do	świętości.

Więcej	informacji	pod	adresami:	
www.opusdei.pl	oraz	www.josemaria.pl	

Sławomir	Malewski

Spowiedź generalna

Zgodnie	 z	 zapowiedzią	 uczynioną	 przeze	
mnie	podczas	homilii	niedzielnych	w	uroczystość	
Zesłania	Ducha	Świętego	(24	maja	br.)	w	waka-
cyjnym	numerze	 „Naszego	Patrona”	powracamy	
do	tematu	spowiedzi	generalnej.	W	tym	artykule	
nie	 tyle	 i	 nie	 przede	wszystkim	 chcę	 powtórzyć	
wszystko	 to	 co	 zostało	 poruszone	 w	 ramach	
wygłoszonej	 homilii,	 co	 raczej	 dodać,	 uzupeł-
nić	 i	 podpowiedzieć	 inne	 kwestie	 odnoszące	 się	
do	 tego	 zagadnienia.	 Korzystam	 tutaj	 z	 pomocy	
znawców	tematu,	tj.	spowiedników	posiadających	
dobrą	 znajomość	 poruszanej	 kwestii,	 w	 tym	 ze	
św.	Ignacego	Loyoli.	Na	końcu	zaś	artykułu	znaj-
dziemy	wykaz	duszpasterzy,	u	których	po	wcze-
śniejszym	 umówieniu	 się	 będzie	 można	 odbyć	
spowiedź	generalną.		

Po co przystępować do spowiedzi general-

nej, skoro każda spowiedź gładzi grzechy?
Dobrze	jest	co	jakiś	czas	podsumować	pewien	

frag	ment	 swojego	 życia	 i	wielu	 z	 nas	 tak	 czyni,	
np.	w	grudniu	 tworząc	 bilans	mijającego	 roku	–	
zastanawiając	się,	co	wydarzyło	się	dobre	go,	a	co	
złego.	Spowiedź	generalna	umożliwia	zobaczenie	
siebie	 nie	 tylko	 w	 świetle	 nega	tywnym	 (wady,	
grzechy),	 ale	 też	 pozytywnym,	 niejako	 Bożymi	
oczami.	Staje	się	motywacją	do	tego,	by	zastano-
wić	się	nad	 tym,	 jak	żyłem,	czy	przez	 te	10,	20,	
30	lat	popełniałem	jakieś	grzechy,	które	się	ciągle	
powtarzały,	albo	czy	pojawiły	się	jakieś	nowe,	czy	
udało	mi	się	coś	zmienić.	

Przyglądamy się sobie z boku?
Tak,	 z	 dystansu	możemy	 popatrzeć	 na	 siebie	

i	nasze	życie	realistycznie.	Ocenić,	jak	było	kie	dyś	
i	jak	jest	teraz,	czy	udało	nam	się	jakieś	wady	czy	

http://www.opusdei.pl
http://www.josemaria.pl
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grzechy	wyeliminować.	Najczęściej	znamy	swoje	
słabe	i	mocne	strony,	ale	w	co	dzienności	brakuje	
nam	 czasu	 na	 refleksję	 nad	 tym,	 jacy	 jesteśmy,	
jak	 się	 zmieniamy.	 Je	żeli	 zrobię	 sobie	 rachunek	
sumienia,	powiedz	my	z	10	lat,	to	mogę	zobaczyć,	
ile	 we	 mnie	 jest	 słabości,	 ile	 w	 życiu	 czyniłem	
zła.	To	jest	ważne,	bo	często	widzimy	zło	w	życiu	
innych,	a	o	tym,	jacy	sami	byliśmy,	zapominamy.	
Taki	rachunek	sumienia	może	nam	uzmysłowić,	że	
nie	powinno	się	osądzać	i	krytykować	innych.	Jeśli	
zobaczę,	ile	mam	grzechów,	ile	razy	po	błądziłem,	
to	 stanę	 się	 bardziej	 wyrozumiały	 dla	 drugiego	
człowieka,	 który	 również	 upada,	 również	 popeł-
nia	błędy.	Zdarza	się	 też	 tak,	że	wydaje	nam	się,	
że	 jesteśmy	 coraz	 gorsi.	 Je	śli	 spojrzymy	wstecz,	
może	 się	 okazać,	 że	 to	 fałszywy	 obraz,	 że	 jest	
zupełnie	 inaczej.	 Spo	wiedź	 generalna	 daje	 moż-
liwość	 popatrzenia	 na	 własne	 życie	 w	 szerszym	
kontekście.

Jakie owoce rodzą się ze spowiedzi general-
nej?

Między	 innymi	—	 jak	mówi	 św.	 Ignacy	Loy-
ola	 „lepiej	 się	 wyspowiadawszy	 i	 mając	 lepsze	
usposobienie,	staje	się	człowiek	bardziej	podatny	
i	lepiej	przygotowany	na	przyjęcie	Najświętszego	
Sakramentu.	 Przyjęcie	 zaś	 tego	 Sakramentu	 nie	
tylko	pomaga	do	tego,	by	nie	upaść	w	grzech,	lecz	
także	 do	 zachowania	 stałego	 wzrostu	 w	 łasce”	
(Ćwiczenia	 Duchowe	 44c).	 Wiemy,	 że	 skutecz-
ność	działania	Komunii	Świętej	w	nas	może	być	
większa	 lub	 mniejsza,	 może	 przynosić	 większe	
lub	mniejsze	owoce	dla	naszego	życia	duchowego	
w	zależności	od	usposobienia	i	przygotowania	się	
do	jej	przyjęcia.	Serce	penitenta	im	bardziej	będzie	
oczyszczone	łaską	miłosierdzia	Bożego,	tym	wię-
cej	 będzie	 podatne	 i	 przygotowane	 na	 przyjęcie	
Ciała	Zbawiciela.	

W jaki sposób przygotować się do spowiedzi 
generalnej?

Trzeba	 być	 świadomym	 dwóch	 skrajności.	
Pierwsza	 dotyczy	 ludzi,	 którzy	 mówią:	 „Nie,	 ja	
nie	jestem	grzesznikiem.	Coś	tam	mi	się	przytra-
fiło,	 ale	 to	 przecież	 nic	ważnego”.	Druga	 odnosi	
się	 do	 tych,	 którzy	 widzą	 w	 sobie	 tylko	 grzech.	
A	prze	cież	Ewangelia	pokazuje	człowieka	zupeł-
nie	inaczej.	Jezus	przyszedł	do	nas,	grzeszników,	
po	to,	aby	nas	zbawić.	Umarł	za	nas,	wziął	na	sie-
bie	 nasze	 grzechy,	 a	 więc	 sakrament	 pojed	nania	
służy	temu,	żebym	wyznał	swoje	grze	chy,	ale	też,	
abym	zobaczył	siebie	w	prawdzie	 i	 stanął	wobec	
siebie	w	pokorze.	Pokora	w	biblijnym	rozumieniu	
to	widzenie	siebie	 takim,	 jakim	widzi	mnie	Bóg.	
A	 On	 nie	 wi	dzi	 we	 mnie	 tylko	 grzesznika,	 lecz	
także	swoje	dziecko.

Przygotowując	 się	 do	 spowiedzi	 generalnej,	
przede	wszystkim	powinienem	wiedzieć,	dla	czego	
chcę	do	niej	przystąpić,	co	mnie	do	niej	pcha.	Czy	
chcę	 zmienić	 swoje	 życie	 w	 waż	nym	 dla	 mnie	
momencie,	 bo	 np.	 wychodzę	 za	 mąż	 lub	 żenię	
się?	Dlaczego	 chcę	przystąpić	 akurat	 do	 spowie-
dzi	 generalnej,	 przecież	 moż	na	 przygotować	 się	
do	 ślubu,	 przystępując	 do	 zwyczajnej	 spowiedzi.	
Może	się	też	zdarzyć,	że	ktoś	spoglądając	wstecz	
na	 swoje	 życie,	 zauważa,	 że	 nie	 wszystko	 było	
dobre	 i	 chce	 pozostawić	 to	 już	 za	 sobą.	 Przede	
wszystkim	motywem	musi	być	pragnienie	nawra-
cania	się.	

Co należy czynić gdy zamierzamy przystą-
pić do spowiedzi generalnej?

1.	 Zacząć	 się	 modlić	 o	 spowiednika,	 który	
będzie	 tę	 spowiedź	 przeprowadzał	 -	 Bóg	 go	
wskaże.		W	odpowiednim	czasie	umówić	się	z	nim	
do	spowiedzi,	aby	wyznaczył	jej	termin.

2.	 Spowiedź	 generalna	 dotyczy	 spowiedzi	 od	
ostatniej	ważnej	 spowiedzi	 św.	 oraz	 od	początku	
świadomości	(lub	od	ostatniej	spowiedzi	general-
nej),	rozeznania	grzechu	do	dnia	dzisiejszego.

3.	 W	 zależności	 od	 osoby	 robić	 rachunek	
sumienia	 np.	 jedno	 przykazanie	 w	 takim	 czasie	
ile	 potrzeba,	 potem	 kolejne.	 Podczas	 przeprowa-
dzania	rachunku	sumienia	warto	kolejne	momenty	
poprzedzać	modlitwą	do	Ducha	Świętego.	Rachu-
nek	sumienia	można	 też	robić	wg	życiorysu	-	od	
lat	najmłodszych.

4.	Zwrócić	uwagę	na	grzechy	świętokradzkie	(te	
które	były	wyznane	lub	które	się	teraz	w	rachunku	
ujawniły),	na	grzechy	zapomniane	w	innych	spo-
wiedziach.	

5.	 Można	 po	 wyznaniu	 grzechów	 rozmawiać	
ze	spowiednikiem	o	sobie	wg	grzechów	głównych	
w	 formie	 życiorysu	 -	 pomaga	 to	 zrozumieć	 spo-
wiednikowi	problemy	penitenta.

6.	W	 razie	 silnych	 pokus	 nie	 zaprzestać	 pra-
gnienia	spowiedzi	generalnej.	Pokusy	mogą	doty-
czyć	wstydu,	spowiednika,	potrzeby	tej	spowiedzi	
-	szatan	może	to	robić	w	różny	sposób,	trudno	to	
przewidzieć.	Dlatego	 zawsze	 zaufać	Bogu,	 bo	 te	
pokusy	świadczą,	że	szatanowi	jest	"nie	na	rękę"	
taka	spowiedź.

7.	Rachunek	 sumienia	 (grzechy)	można	 sobie	
spisać	 na	 kartce	 i	 ją	 chować	 przed	 osobami	
postronnymi.

8.	 Przed	 samą	 spowiedzią	modlić	 się	 o	 dobrą	
spowiedź,	 spowiednika,	 a	 nawet	 prosić	 najbliż-
szych	o	modlitwę	w	tej	intencji.

9.	 Spowiedź	 generalną	 szczególnie	 zaleca	 się	
tym,	 którzy	 przez	wiele	 lat	 nie	 byli	 u	 spowiedzi	
świętej	oraz	osobom	popełniającym	świętokradz-
twa.

Resztę	 spraw	 czy	 problemów	 zostawić	 spo-
wiednikowi,	który	 już	będzie	wiedział	 jak	pokie-
rować	spowiedzią.

Warto	 też	 wiedzieć,	 że	 po	 takiej	 spowiedzi	
można	 tego	 dnia	 uzyskać	 odpust	 zupełny.	Dusza	
staje	 się	 czysta	 jak	 u	 dziecka	 po	 chrzcie.	Nastę-
puje	zdecydowane	zdystansowanie	się	do	grzechu																			

i	pragnienie	podobania	się	Bogu	-	jeden	z	najważ-
niejszych	warunków	uzyskania	odpustu.	

Bardzo	 serdecznie	 zachęcam	 Czytelników	 do	
skorzystania	z	łaski	spowiedzi	generalnej.			

Duszpasterze, którzy wyrazili gotowość 
posługiwania podczas spowiedzi generalnej:

o.	Leszek	Gólczyński,	zakonnik	-	sercanin,	
proboszcz	w	Owińskach,	tel.	785795930

ks.	Przemysław	Kompf,	proboszcz	w	Wierze-
nicy,	tel.	510717176

ks.	Błażej	Stróżycki,	proboszcz	par.	MBF	
w	Koziegłowach,	tel.	606781740

ks.	Andrzej	Magdziarz,	tel.	601081565

Osoby,	 które	 chciałyby	 przystąpić	 do	 spowie-
dzi	 generalnej	 powinny	 wcześniej	 umówić	 się	
z	wybranym	przez	 siebie	kapłanem	na	określony	
termin,	w	którym	będzie	miała	miejsce	spowiedź.			

Oczywiście,	że	taką	spowiedź	można	„odbyć”	
u	każdego	innego	kapłana	po	uprzednim	skontak-
towaniu	się	z	nim	celem	ustaleniu	jej	terminu.	

Chrystus – „persona non grata”?

Poznaniem	 (a	 przynajmniej	 tą	 jego	 częścią,	
której	bliskie	są	ideały	wolności	narodowej	i	reli-
gijnej)	 wstrząsnęła	 zaskakująca	 i	 niezrozumiała	
decyzja	prezydenta	miasta,	który	nie	zgodził	się	na	
tymczasowe	 umieszczenie	 na	 placu	Adama	Mic-
kiewicza	figury	Chrystusa,	będącej	głównym	ele-
mentem	wystawy	„Wdzięczni	za	Niepodległość”.	
Uroczystemu	 otwarciu	 tej	 ekspozycji,	 zaplano-
wanej	na	okres	od	1	do	26	czerwca	br.,	 towarzy-
szyć	miało	powitanie	odlanej	z	brązu	5-metrowej	
rzeźby	-	dokładnej	repliki	figury,	która	w	brutalny	
sposób	została	usunięta	z	centrum	miasta	i	znisz-
czona	przez	hitlerowców	w	1939	roku.

Cofnijmy	 się	 do	 historii	 tego	 monumentu	
i	 przyjrzyjmy	 dalszemu	 biegowi	 wydarzeń,	 któ-
rych	fatalnym	zwieńczeniem	(lecz	z	pewnością	nie	
definitywnym	 zakończeniem)	 była	 konieczność	
rezygnacji	z	powrotu	rzeźby,	choćby	chwilowego,	
na	 „swoje	 miejsce”	 podczas	 zaplanowanej	 od	
dawna	 i	 z	 radością	 obwieszczanej	 Poznaniakom,	
uroczystości.

Pomnik	 Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa	
w	 Poznaniu,	 zwany	 także	 Pomnikiem	Wdzięcz-

ności	 lub	 Pomnikiem	Chrystusa	Króla,	 stanął	 na	
centralnym	 placu	 miasta	 w	 1932	 roku,	 ufundo-
wany	przez	Wielkopolan	jako	wotum	wdzięczno-
ści	narodu	polskiego	za	uzyskanie	niepodległości	
w	 1918	 roku	 po	 długich	 latach	 niewoli.	 Łączył	
w	 sobie	 symbolikę	 patriotyczną	 i	 religijną,	 był	
dumą	Poznaniaków,	którzy	z	największym	poświę-
ceniem,	aż	do	przelewu	krwi	(ok.	2500	osób	pole-
gło)	walczyli	o	polskość	w	powstaniu	wielkopol-
skim.	Na	pomniku	widniały	napisy:	„Sacratissimo	
Cordi	-	Polonia	Restituta”	(	z	łac.	„Najświętszemu	
Sercu	 -	 Polska	 Odrodzona”)	 oraz	 „Błogosław,	
Panie,	naszej	Polskiej	ziemi”.

Niemcy	 doskonale	 rozumieli	 symboliczną	
wymowę	 tego	 pomnika	 i	 aby	 upokorzyć	 polską	
dumę	 narodową	 i	 by	 odebrać	 Polakom	 wszelką	
nadzieję	 na	 wolność,	 dokonali	 zbrodni	 nie	 tylko	
na	 symbolu	 religijnym,	 ale	 -	 tym	 samym	 -	 także	
na	polskich	dążeniach	niepodległościowych.	Jesie-
nią1939	roku,	wkrótce	po	wkroczeniu	wojsk	nie-
mieckich	 do	 Polski,	 pomnik	 został	 wysadzony	
w	 powietrze.	Największego	 pohańbienia	 doznała	
figura	Chrystusa,	którą	wleczono	przez	ulice	mia-
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sta	stalową	liną	za	ciężarówką	na	śmietnik	miejski.	
Leżała	tam	przez	kilka	dni,	po	czym	przetopiono	ją	
na	kule	armatnie.

Jest	 czerwiec	 2015	 roku.	 Miesiąc,	 w	 którym	
szczególną	cześć	oddajemy	Najświętszemu	Sercu	
Pana	Jezusa.	W	tym	roku	upłynęła	250.	 rocznica	
ustanowienia	 przez	 papieża	Klemensa	XIII	 kultu	
Serca	 Jezusowego.	 Właśnie	 dlatego	 miesiąc	 ten	
został	wybrany	przez	organizatorów	 jako	najbar-
dziej	 odpowiedni	 dla	 przywrócenia	 Poznaniowi	
(a	 zarazem	 całej	 Polsce)	 symbolu	 wdzięczności	
narodu,	który	swoje	losy	zawierzył	Bożej	Opatrz-

ności,	a	Ta	go	nie	zawiodła.	Inicjatywę	tę	podjęło	
utworzone	3	lata	temu	stowarzyszenie	-	Społeczny	
Komitet	Odbudowy	Pomnika	Wdzięczności	z	pro-
fesorem	 Stanisławem	 Mikołajczakiem	 na	 czele.	
Ideę	powrotu	pomnika	poparły	rzesze	ludzi	-	pod-
czas	jednej	tylko	niedzieli	opowiedziało	się	za	nią	
ponad	26	tys.	osób.	Także	Rada	Miejska	większo-
ścią	głosów	zaaprobowała	ten	obywatelski	projekt	
-	 pomysł	przywrócenia	pamięci	o	wielkopolskim	
etosie	powstańczym.

Społeczny	 Komitet	 nie	 szczędził	 wysiłków,	
aby	owe	zamierzenia	doprowadzić	do	celu,	 czyli	
aby	z	okazji	100.	rocznicy	zwycięstwa	powstania	
wielkopolskiego,	Poznań	mógł	cieszyć	się	odsło-
nięciem	 Pomnika	 Wdzięczności.	 Od	 dłuższego	
czasu	trwa	debata	na	temat	ostatecznej	lokalizacji	
tego	monumentu.	Niektóre	głosy	wskazują	na	pier-
wotne	 jego	 usytuowanie	 czyli	 plac	Adama	Mic-
kiewicza.	 Komitet	 skłania	 się	 raczej	 ku	 terenom	

Malty,	w	pobliżu	Ronda	Śródka.
Pierwszym	krokiem	jednak	w	realizacji	całego	

projektu	miała	być	uroczystość	powitania	w	sercu	
miasta	 „wskrzeszonej”	 rzeźby	 Chrystusa	 w	 nie-
dzielę	 31	 maja	 br.	 Tłumnie	 zebrani	 mieszkańcy	
Poznania,	 goście	 i	 przedstawiciele	 wielu	 środo-
wisk	 patriotycznych	 uczestniczyli	 w	 nabożeń-
stwie,	 któremu	 przewodniczył	 abp	 metropolita,	
Stanisław	 Gądecki.	Wysłuchano	 przemówień	 ks.	
arcybiskupa	i	prof.	Mikołajczaka.	Ten	ostatni	przy-
wołał	słowa	Jana	Pawła	II,	wypowiedziane	w	tym	
właśnie	miejscu	-	na	placu	Mickiewicza,	podczas	

pielgrzymki	 do	 ojczy-
zny	 w	 1983	 roku.	 Ojciec	
święty	 nazwał	 Pomnik	
Wdzięczności	 widomym 
znakiem zwycięstwa Pola-
ków, odniesionego dzięki 
wierze i nadziei.

W	 części	 artystycznej	
uroczystości	wzięli	udział:	
aktorka,	 Halina	 Łabonar-
ska,	 artyści	 Teatru	 Wiel-
kiego	 w	 Poznaniu	 oraz	
orkiestra	 z	 Chludowa.	
Myli	 się	 jednak	 ten,	 kto	
sądzi,	 że	 temu	 historycz-
nemu	 wydarzeniu	 towa-
rzyszyły	 wyłącznie	 duma	
i	radość.	Zdumienie	i	roz-

goryczenie	 bowiem	 były	
reakcją	 zebranych	na	podjętą	dosłownie	w	ostat-
niej	chwili,	decyzję	prezydenta	Jacka	Jaśkowiaka,	
który	 odmówił	 obecności	 w	 tym	 miejscu	 „naj-
ważniejszemu	gościowi”	tego	zgromadzenia	czyli	
figurze	 Chrystusa.	 Mimo,	 iż	 członkowie	 Komi-
tetu	 dopełnili	 wszelkich	 niezbędnych	 formalno-
ści	urzędowych,	prezydent	miasta	powołał	się	na	
negatywne	 opinie	Zarządu	Dróg	Miejskich,	 kon-
serwatora	zabytków,	plastyka	miasta	(który	uważa,	
że	 kilkunastodniowa	 obecność	 rzeźby	 w	 sercu	
miasta	burzy	estetykę	tego	miejsca)	oraz	Wydziału	
Urbanistyki	i	Architektury	Miasta	Poznania.

Swego	 smutku	 z	 powodu	 tak	 nieoczekiwa-
nego	 stanowiska	 prezydenta	 Jaśkowiaka	 nie	 krył	
ksiądz	arcybiskup.	Nie	krył	go	także	prof.	Miko-
łajczak,	który	mówił,	że	polskie władze Poznania 
mają obowiązek wspierać swoich obywateli w ich 
szlachetnych, patriotycznych ideach, i tego ocze-
kujemy. Starania	 o	 umieszczenie	 figury	 Jezusa	

jako	 centralnego	 elementu	 wystawy	 „Wdzięczni	
za	Niepodległość”	-	zdaniem	prof.	Mikołajczaka	-	
nie	ustaną.	Włodarze	miasta	nie	mogą	żadną	miarą	
odmawiać	społeczeństwu	realizacji	jego	pragnienia	
wyrażenia	wdzięczności	 Bogu	 i	 rodakom,	 dzięki	
którym	zachowaliśmy	naszą	tożsamość	narodową,	
zwłaszcza	że	środki	finansowe	potrzebne	dla	tego	
przedsięwzięcia	 pochodzą	 wyłącznie	 ze	 składek	
społecznych.

Bogumiła	Szymańska

*	Persona	non	grata	(łac.)	-	intruz,	osoba	niepo-
żądana.	W	dyplomacji	termin	oznaczający	członka	
personelu	dyplomatycznego,	który	otrzymał	nakaz	
opuszczenia	terytorium	kraju,	w	którym	przebywa.

Źródła:
Rozmowa	 z	 prof.	 Stanisławem	 Mikołajczakiem	
oraz	www.pomnikwdziecznosci.pl

fot.  Andrzej Karczmarczyk        

Edyta Stein - św. Teresa Benedykta od Krzyża

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miała chlubić z czego 
innego, jak tylko z krzyża Jezusa Chrystusa.	

św.	Teresa	Benedykta	od	Krzyża

Dzień	9	sierpnia,	kiedy	to	obchodzimy	wspo-
mnienie	św.	Teresy	Benedykty	od	Krzyża	(Edyty	
Stein),	 dziewicy	 i	 męczennicy,	 patronki	 Europy,	
skłania	 nas	 do	 refleksji	 nad	 pragnieniami	 czło-
wieka	do	poznania	prawdy	i	miłości.	

Edyta	Stein	urodziła	się	12	października	1891	
r.	we	Wrocławiu	 jako	 jedenaste	 dziecko	 głęboko	
wierzących	 Żydów:	 Zygmunta	 i	 Augusty	 z	 d.	
Courant. Podobnie	jak	my	odbieramy	realia	współ-
czesnych	nam	czasów,	ona	również	-	żyjąc	w	„zwa-
riowanym	XX	wieku”	-	przesiąknięta	była	duchem	
tej	epoki.	Edyta	odznaczała	się	niespokojną	naturą,	
jakaś	wewnętrzna	 tęsknota	ciągnęła	 ją	ku	pozna-
niu	Prawdy.	Stało	 się	 to	 celem	 jej	 życia,	o	 czym	
pisała:	moja tęsknota za prawdą była moją jedyną 
modlitwą.	Z	autobiografii	dowiadujemy	się,	że	od	
najmłodszych	 lat	 była	 osobą	 niezwykle	 ambitną:	
Marzyłam o szczęściu i sławie. Byłam przekonana, 
że jestem przeznaczona do czegoś wielkiego.	 Te	
aspiracje	towarzyszyły	jej	już	od	szkoły	podstawo-
wej,	 gdzie	 rozbudziły	 się	w	niej	 zainteresowania	
humanistyczne.	 W	 przyjaznym	 otoczeniu	 matki,	
braci	 i	sióstr	siedmioletnia	dziewczynka	z	kapry-
śnej	 trzpiotki	 zmieniła	 się	 w	 cichą	 marzycielkę.	
Rodzeństwo	 nazywało	 ją	 „księgą	 zamkniętą	 na	
siedem	pieczęci”.

Wraz	z	rozwojem	intelektualnym	otwierał	się	
przed	Edytą	 tajemniczy	świat	 ludzkiego	wnętrza.	
Wychowała	 się	 w	 rodzinie	 żydowskiej,	 w	 której	
tylko	matka	i	siostra	Freda	zachowywały	przepisy	
Tory.	 Edyta	mając	 13	 lat,	 we	własnych	 przemy-
śleniach	 doszła	 do	 Nietzscheańskiej	 tezy:	 „Bóg	

umarł”.	 Do	 21.	 roku	 życia	 deklarowała	 się	 jako	
ateistka,	 zgodnie	 z	 laickimi	 tendencjami	 panują-
cymi	 w	 Europie	 na	 początku	 XX	 wieku.	Młoda	
panna	Stein	 była	 bardzo	uzdolnionym	dzieckiem	
swojej	 epoki.	 Studiowała	 psychologię,	 filozofię,	
germanistykę	 i	historię,	aktywnie	angażowała	się	
w	działalność	organizacji	studenckich.	Na	uczelni	
była	 jedną	 z	 pierwszych	 studiujących	 kobiet	 -	
związała	się	z	ruchem	feministek.	Zdobyła	mocną	
pozycję	 na	 uniwersytecie,	 otwierającą	 przed	 nią	
perspektywę	 kariery	 pedagogicznej.	 Dla	 kobiety	
tamtych	 czasów	 był	 to	 prawdziwy	 sukces.	 Ona	
jednak	gnana	ambicją,	aby	zaspokoić	wewnętrzny	
niedosyt	 wiedzy,	 uległa	 fascynacji	modnym	 prą-
dem	filozoficznym	-	fenomenologią.	Zgłębiała	taj-
niki	duszy	 ludzkiej	pod	kierunkiem	mistrza	Hus-
serla.	Zmieniała	często	miejsca	pobytu:	Wrocław,	
Getynga,	Fryburg,	Bergzabern.	

Doktor	 filozofii,	 asystentka	 profesora,	 potem	
nauczycielka	 i	 wykładowca,	 zatroskana	 o	 losy	
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kobiet	feministka	-	co	jeszcze	kryło	się	za	zakrę-
tem	dalszego	życia	tej	ambitnej	kobiety?

W	jej	środowisku	zaczęli	pojawiać	się	chrze-
ścijanie,	 prawdziwi	 świadkowie	 Jezusa	 -	 Max	
Scheler,	Adolf	 Reinach	 z	 żoną	 Pauliną,	 Jadwiga	
Conrad-Maritius.	 Panna	 Stein	 prowadziła	 z	 nimi	
rozmowy	na	tematy	religijne,	dużo	czytała	o	histo-
rii	chrześcijaństwa,	poznawała	Pismo	Święte.	Jed-
nakże	nie	był	 to	 jeszcze	czas	fascynacji	Chrystu-
sem.

Pewnego	 dnia,	 zwiedzając	 katedrę	 we	 Fry-
burgu,	 w	 jej	 ciemnym	 wnętrzu	 dostrzegła	 roz-
modloną	 kobietę.	 Wprawiło	 ją	 to	 w	 zdumienie,	
o	 czym	 pisała	 we	 wspomnieniach:	 Do synagog 
i kościołów protestanckich, które odwiedzałam, 
szło się tylko na nabożeństwo. Tu natomiast zjawił 
się ktoś wśród codziennej krzątaniny w puściut-
kim kościele, jak na jakąś poufną rozmowę.	Edyta	
patrzyła	 z	 zazdrością	 na	 milczące	 spotkanie	
kobiety	z	Bogiem.	Stawiała	sobie	kolejne	pytanie:	
kim	jest	ten	Bóg,	skoro	można	przyjść	do	Niego	na	
chwilę	wytchnienia?	Mur	niewiary	budowany	na	
fundamencie	rozumu	zaczął	się	chwiać.	Rozsypał	
się	 całkowicie	 pewnej	 nocy	 latem	1921	 r.,	 kiedy	
to	 dokonało	 się	 jej	 nawrócenie	 dzięki	 zetknięciu	
się	 z	 autobiografią	mistyczki	 i	 doktora	Kościoła,	
św.	Teresy	z	Avila.	Przeczytała	tę	książkę	w	ciągu	
jednej	nocy	i	wreszcie	-	szukając	Prawdy	-	znala-
zła	Boga	i	Jego	miłosierdzie.	W	jednej	chwili	Bóg	
zaspokoił	tęsknoty	dociekliwego	naukowca.	Odtąd	
już	 nic	 nie	 było	 takie	 samo.	Wszystkie	 ambicje	
intelektualne	zostały	podporządkowane	poznawa-
niu	Boga	-	Jego	prawdy	i	miłości,	poddawaniu	się	
Jego	woli.	Poprosiła	wówczas	o	 chrzest	 i	 swoim	
zapałem	pociągnęła	ku	wierze	swoją	siostrę,	Różę.	
1	stycznia	1922	r.	przyjęła	chrzest	i	I	Komunię	św.	
Otrzymała	 imię	Teresa.	Nie	oznaczało	 to	dla	niej	
zerwania	więzów	 z	 narodem	 żydowskim.	Twier-
dziła,	 że	 właśnie	 teraz,	 gdy	 powróciła	 do	 Boga,	
poczuła	 się	 znów	 Żydówką.	 Była	 świadoma,	 że	
przynależy	do	Chrystusa	nie	tylko	duchowo,	lecz	
także	poprzez	swój	żydowski	rodowód.	W	1923	r.	
przystąpiła	do	sakramentu	bierzmowania.

Jej	 rozwój	 duchowy	 odbywał	 się	 głównie	
w	 klasztorze	 sióstr	 dominikanek	 św.	Magdaleny.	
W	latach	1923-1931	wykładała	w	 liceum	i	semi-
narium	nauczycielskim	w	Spirze	(w	Niemczech).	
W	1932	r.	prowadziła	wykłady	w	Instytucie	Peda-
gogiki	 Naukowej	 w	 Münster,	 starała	 się	 łączyć	
naukę	 z	wiarą	 i	 tak	 je	 przekazywać	 słuchaczom.	

W	tym	czasie	złożyła	trzy	śluby	prywatne	i	żyła	już	
właściwie	jak	zakonnica,	wiele	czasu	poświęcając	
modlitwie.	 Jednocześnie	 prowadziła	 bardzo	wni-
kliwe	studia	nad	spuścizną	św.	Tomasza	z	Akwinu.	
Potem	przeniosła	się	do	Kolonii,	gdzie	14	paździer-
nika	1933	r.	wstąpiła	do	karmelu.	Gorąco	pragnęła	
mieć	 udział	 w	 cierpieniu	 Chrystusa,	 dlatego	 jej	
jedynym	życzeniem	przy	obłóczynach	było:	żeby 
otrzymać imię zakonne od Krzyża.	Po	nowicjacie	
złożyła	śluby	zakonne	i	przyjęła	imię	„Benedykta	
od	Krzyża”. 2	sierpnia	1942	r.,	podczas	masowego	
aresztowania	Żydów,	została	internowana	w	obo-
zie	w	Westerbork.	Następnie,	wraz	z	siostrą	Różą,	
7	sierpnia	deportowano	ją	do	obozu	w	Auschwitz,	
gdzie	 9	 sierpnia	 1942	 roku	 obie	 zostały	 zagazo-
wane	i	spalone. 

Jan	Paweł	II	dokonał	beatyfikacji	Edyty	Stein	
w	Kolonii	1	maja	1987	r.,	kanonizował	 ją	zaś	11	
października	1998	roku.	Natomiast	1	października	
1999	r.	ogłosił	ją	-	wraz	ze	św.	Brygidą	Szwedzką	
i	św.	Katarzyną	ze	Sieny	-	patronką	Europy.

Co	osiągnęła	Edyta	Stein	-	kobieta	o	wielkich	
ambicjach?	 Najpierw	 beatyfikowana,	 następnie	
kanonizowana,	karmelitanka	ta	stała	się	dla	ludzi	
drogowskazem	w	ich	zmaganiach	wewnętrznych.	
Edyta,	 tak	 jak	każdy	człowiek,	odczuwała	niena-
syconą	 tęsknotę	za	 szczęściem.	Szybko	spostrze-
gła	jednak,	że	ludzkie	uznanie,	sukcesy,	zaspoka-
janie	zmysłów	nie	spełnią	wewnętrznych	potrzeb	
człowieka.	Jeśli	zignoruje	on	 tęsknotę	za	bezgra-
niczną	Miłością	-	Bogiem,	to	pozostanie	w	próżni	
duchowej,	a	 (jak	mówią	mistrzowie	duchowości)	
życie	 wewnętrzne	 nie	 znosi	 pustki.	 Wypełni	 się	
ono	 szybko	 przygodnymi	 wartościami,	 powodu-
jąc	chaos	i	spustoszenie	w	duszy.	Wybór	należy	do	
człowieka.	To	my,	w	każdej	chwili	mamy	decydo-
wać,	na	 jakie	 tory	 skierujemy	naszą	 ludzką	 tęsk-
notę	za	szczęściem.	Gdy	świat	mami	nas	łatwymi	
rozwiązaniami,	 pokładajmy	 ufność	 w	 naszym	
Stwórcy,	 za	 św.	 Teresą	 Benedyktą	 wołajmy	 do	
Pana:	

Nie pytaj mnie o drogi mej tęsknoty ,
jam jest kamieniem w mozaice Twej. 
Ty złożysz mnie po prawej stronie,
ja wtulę się w Twe dłonie.	

Magdalena	Orczyńska

Źródła:	www.ILG.pl,	J.	Muszyńska,	Edyta Stein - droga 
nawrócenia,	TK	Niedziela	11/2001

Jedziesz za granicę? Poszukaj Mszy św. po polsku

					Na	wszystkich	sześciu	kontynentach,	w	niemal	1700	kościołach	znajdziemy	możliwość	uczestnictwa	
we	Mszy	Świętej	w	 naszym	ojczystym	 języku.	Gdzie	 na	 ten	 temat	 szukać	 szczegółowych	 informa-
cji	przed	wyjazdem	za	granicę?	Warto	odwiedzić	-	wzorcowo	i	bardzo	ciekawie	prowadzoną	-	stronę	
internetową	Towarzystwa	Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej	(www.chrystusowcy.pl	).	Tam	też	
znajdziemy	bogatą	informację	na	temat	historii	i	misji	Towarzystwa.	
					Zostało	ono	założone	w	1932	roku	przez	kard.	Augusta	Hlonda,	prymasa	Polski.	Jego	celem	była	
i	jest	działalność	apostolska	wśród	Polonii,	opieka	społeczna	i	kulturalna	nad	rodakami	poza	granicami	
Polski,	a	także	szerzenie	słowem	i	piórem	wiedzy	teologicznej	dotyczącej	Mszy	Świętej.	Duchowość	
Towarzystwa	Chrystusowego,	wypływająca	z	życia	zakonnego	i	kapłańskiego,	oparta	jest	na	charyzma-
cie	założyciela,	sługi	Bożego	kard.	Augusta	Hlonda	i	posłannictwie	Zgromadzenia.	
	 	 	 	 	Warto	przytoczyć	fragment	opisu	misji	Towarzystwa,	którą	na	stronie	 internetowej	zawarł	ks.	dr	
Marek	Grygiel:	Parafia polonijna jest często miejscem, gdzie Polacy mogą kultywować polskie trady-
cje (akademie upamiętniające ważne rocznice narodowe, spotkania opłatkowe czy wielkanocne), dbać 
o zachowanie ojczystego języka (szkoły polskie), uczestniczyć w życiu różnych organizacji polonijnych 
(polskie kluby, czytelnie, organizacje kombatanckie i harcerskie). Młodzież polonijna skupiona jest często 
w organizacjach sportowych i zespołach folklorystycznych. Szczególną troskę o rodaków muszą wykazy-
wać księża pracujący poza wschodnimi rubieżami Polski, gdzie trwa odbudowa życia chrześcijańskiego 

i katolickiego, niszczonego celowo 
przez wiele lat. Ponadto charyzmat 
Zgromadzenia realizowany jest 
poprzez działalność pobudzającą 
Polaków do troski o polską emigra-
cję. To zadanie wypełnia Ruch Apo-
stolstwa Emigracyjnego (RAE) oraz 
Instytut Duszpasterstwa Emigra-
cyjnego (IDE). Celem pierwszego 
jest spełnianie wszelkiego rodzaju 
apostolstwa na rzecz emigrantów 
zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami. Podstawowe zadania, 
jakie stawia RAE przed swoimi 
członkami, to budzenie w społeczeń-

stwie zainteresowania sprawami i potrzebami emigrantów, upowszechnianie wiedzy o zjawisku emi-
gracji, przyczynianie się do podnoszenia w narodzie kultury emigrowania. Troską członka RAE jest 
staranie, aby każdy Polak w kraju czuł się moralnie odpowiedzialny za los swych rodaków za granicą. 
Ponadto zadaniem RAE jest podjecie konkretnych działań na rzecz polskich emigrantów. W szerokiej 
gamie tych działań mieści się pomoc duchowa (zwłaszcza modlitwa), duszpasterska, katechetyczna, kul-
turalna, społeczna i materialna. Z kolei Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego, który powstał w maju 
1984 roku, początkowo kształcił specjalistyczne kadry w zakresie apostolatu emigracyjnego. Aktualnie 
w związku z nową falą migracji młodych Polaków w Europie następuje odrodzenie i pogłębienie dzia-
łalności IDE. Priorytetowe zadania to m.in. zbieranie, opracowywanie i aktualizowanie bazy danych 
o duszpasterstwie polonijnym i jednoczesne informowanie różnymi sposobami wyjeżdżających za gra-
nicę o polskich kapłanach posługujących na całym świecie oraz organizowanie konferencji naukowych 
i tematyczne wydawnictwa.

oprac.	gzal	

Rozmieszczenie placówek Towarzystwa Chrystusowego za granicą

http://www.ILG.pl
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Powołanie ministranckie

21	czerwca	br.	nasz	syn,	Adam	został	przyjęty	do	grona	ministrantów.	Długo	namawialiśmy	i	prze-
konywaliśmy	Adasia	 do	 pełnienia	 służby	 przy	 ołtarzu,	 ale	 ostateczną	 decyzję	 zostawiliśmy	 synowi,	
cierpliwie	czekając.	Kiedy	kilka	miesięcy	temu	wyraził	chęć	uczestnictwa	w	przygotowaniach,	byliśmy	
szczęśliwi,	ale	nie	do	końca	pewni,	czy	wytrwa	w	postanowieniu.	Okazało	się,	że	wbrew	naszym	oba-
wom,	Adasia	z	każdą	lekcją	ogarniała	coraz	większa	radość	i	przybywało	mu	zapału.	Doszło	do	tego,	że	
pod	koniec	spotkań	odliczał	dni	do	Mszy	św.,	podczas	której	miał	być	włączony	do	grona	ministrantów,	
a	nawet	pytał,	czy	mógłby	być	przyjęty	wcześniej.	Teraz	wiemy,	że	warto	było	czekać,	nie	„zaciągać”	
go	na	 siłę.	Modlitwa,	 rozmowa,	wiara	 i	 świadectwo	starszych	kolegów	-	ministrantów	dały	 rezultat.	
Będziemy	trwać	nadal	w	modlitwie,	by	nasz	syn	jak	najdłużej	„święte	czynności	ministranta	wypełniał	
pobożnie,	gorliwie	i	radośnie	na	chwałę	Bożą	i	dla	dobra	wspólnoty	parafialnej”	(jak	przyrzekał	przed	
Bogiem).

Chcemy	również	wyrazić	wdzięczność	księdzu	proboszczowi,	a	także	Mikołajowi	Celce	i	innym	
starszym	ministrantom	za	przygotowanie	Adasia,	poświęcony	czas	i	opiekę	nad	nim.	Odpowiednie	prze-
kazanie	wiedzy	na	pewno	wzmocniły	w	Adasiu	dar	powołania	ministranckiego	i	utwierdziły	w	słuszno-
ści	podjętej	decyzji.

Rodzice	nowego	ministranta	-	Basia	i	Marcin	Zacharzewscy

„Chcę być jak promyk słoneczny”

Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty ERM Poznań

13	 czerwca	 br.	 dzieci	 z	 Eucharystycznego	
Ruchu	 Młodych	 z	 Kicina	 wraz	 animatorkami	
uczestniczyły	 w	 Archidiecezjalnym	 Dniu	
Wspólnoty	 Eucharystycznego	 Ruchu	 Młodych	
w	kościele	pw.	Bożego	Ciała	przy	ulicy	Strzeleckiej	
w	 Poznaniu	
(miejscu	 cudu	
eucharystycznego	
z	1399	r.).	

Spotkanie	 to	
miało	 charakter	
m o d l i t e w n o -
i n t e g r a c y j n y .	
Uczestniczyli	w	nim	
młodzież	 i	 dzieci	
z	 różnych	 parafii,	
min.	 ze	 Zbąszynia,	
z	Pniew,	Swarzędza,	
Poznania,	 Wielenia	
i	Rawicza.	Tematem	
p r z e w o d n i m	
zjazdu	 było	 życie	
założycielki	 ERM	

-	 św.	 Urszuli	 Ledóchowskiej,	 gdyż	 w	 tym	 roku	
przypada	150.	rocznica	jej	urodzin	oraz	90.	rocznica	
powstania	w	Polsce	pierwszego	koła	ERM.

Spotkanie	rozpoczęło	się	Eucharystią	w	kościele	
pw.	Bożego	Ciała	o	godz.11,	której	przewodniczył	

ks.	 Marcin	 Nowak,	 archidiecezjalny	 moderator	
ERM.	 Homilię	 wygłosił	 bp	 Grzegorz	 Balcerek	
podkreślając,	 że	 życie	 z	 Jezusem	 nie	 powinno	

ograniczać	 się	 tylko	 do	 chwil	 uczestnictwa	
we	 Mszy	 św.,	 ale	 ma	 być	 Eucharystią	 czyli	
dziękczynieniem.”	

Dzieci	 biorące	 udział	 w	 spotkaniu	 były	
ubrane	w	„firmowe”	białe	koszulki	i	żółte	chusty,	
a	 w	 rękach	 trzymały	 własnoręcznie	 wykonane	
słoneczniki.	 Świątynia	 przypominała	 łąkę	 pełną	
słonecznych	kwiatów,	tańczących	w	rytm	sakralnej	
muzyki.	Po	uczcie	duchowej	powędrowaliśmy	do	
parku	 przy	 kościele,	 gdzie	 miała	 miejsce	 druga	
część	 spotkania.	 Dzięki	 trosce	 organizatorów	
znalazło	się	 tam	coś	dla	ciała	-	obiad,	po	którym	
rozpoczęła	 się	 trwająca	 kilka	 godzin	 zabawa	 -	
GRA	MIEJSKA.	Uczestnicy	wyposażeni	 w	 plan	
miasta	 i	przewodnik	poznawali	wszystko,	co	 jest	
związane	z	Eucharystią,	cudem	eucharystycznym	
i	św.	Urszulą.

„Eremici”	 odwiedzali	 kościoły,	 m.in.	 przy	
ul.	 Szewskiej,	 Żydowskiej,	 Zamkowej,	 św.	
Marcin.	 Z	 ogromnym	 zapałem	 i	 radością,	 pod	
okiem	 wolontariuszy	 pokonywali	 kolejne	 stacje.	
Odpowiadali	 na	 pytania	 i	 rozwiązywali	 zagadki.	
Dzień	 był	 upalny,	 więc	 w	 chwilach	 słabości	
i	 zmęczenia	 nieocenione	 okazały	 się	 pyszne	
włoskie	lody	na	Starym	Rynku.

Wszyscy	 zmęczeni	 i	 głodni	 wrócili	 do	 bazy,	
gdzie	 czekał	 na	 nich	 podwieczorek	 i	 nagrody.	
Spotkanie	zakończyło	się	wspólnym	odmówieniem	
Litanii	 do	 Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa.	 To	
jednak	 nie	 był	 koniec	 atrakcji	…Okazało	 się,	 że	
za	chęci,	ducha	walki,	zaangażowanie	 i	postawę,	
dzieci	 otrzymały	 od	 animatorek	 zaproszenie	 do	
McDonalds’a.

Małgorzata	Dolska	i	Magdalena	Błażejewska

Kościół pw. Bożego Ciała w Poznaniu
Powstanie	tej	świątyni	jest	ściśle	związane	z	podaniem	„O	trzech	hostiach”,	zgodnie	z	którym	miało	dojść	do	
profanacji	Najświętszego	Sakramentu.	Kościół	pw.	Bożego	Ciała	został	wybudowany	w	tym	miejscu,	gdzie	
zakopano	 hostie.	 Już	w	 1400	 r.	 ukazała	 się	 bulla	 papieska	 zatwierdzająca	 powstanie	w	Poznaniu	 klasztoru	
karmelitów.	 Sześć	 lat	 później	 król	Władysław	 Jagiełło	 (1351-1434)	 wydał	 dokument	 fundacyjny	 nowego	
kościoła,	który	bardzo	polubił.	Pielgrzymował	tutaj	wielokrotnie,	prosząc	Boga	o	wstawiennictwo	w	sprawach	
prywatnych	 i	 państwowych.	 Przybył	 tu	 również	 przed	 wojną	 polsko-krzyżacką	 w	 1409	 roku,	 prosząc	 o	
pomyślność	 wyprawy.	 Królewskie	 modły	 zostały	 wysłuchane,	 bo	 wrócił	 tu	 po	 wojnie	 z	 dziękczynieniem,	
składając	jako	wotum	monstrancję	zdobytą	na	Krzyżakach.	
Budowa	kościoła	trwała	bardzo	długo	ze	względu	na	trudne	warunki	posadowienia	budowli.	Nadwarciańskie	
łąki	często	zalewane	przez	występującą	z	brzegów	Wartę	nie	stanowiły	stabilnego	oparcia	dla	potężnej	
budowli.	Kościół	stał	się	w	XV	w.	jednym	z	najważniejszych	sanktuariów	w	Polsce	obok	Jasnej	Góry	i	
świętokrzyskiego	sanktuarium	Krzyża	Świętego.

Źródło:	http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/kosciol-pw-bozego-ciala-w-poznaniu.html
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13	 czerwca	 br.	 roku	 odbyła	 się	 VI	 Ogólnopolska	 Pielgrzymka	
Ministrantów	 i	 Lektorów.	 Tym	 razem	 miejscem	 spotkania	 był	
Gietrzwałd.	 Organizatorami	 spotkania	 byli	 Liturgiczna	 Służba	
Ołtarza	Archidiecezji	Warmińskiej	i	Zakon	Kanoników	Regularnych	
Laterańskich.	Patronat	nad	pielgrzymką	objęła	 redakcja	 czasopisma	
dla	ministrantów	„KnC”	(skrót	od	„Króluj	nam	Chryste”).	Z	naszej	
parafii	 wzięło	 w	 niej	 udział	 8	 ministrantów	 pod	 opieką	 księdza	
proboszcza,	Andrzeja	Magdziarza.	W	piątek	12	czerwca	o	godzinie	
17.30	 wyruszyliśmy	 wynajętym	 busem	 do	 Olsztyna.	 O	 godzinie	
1.00	 w	 nocy	 dojechaliśmy	 na	 miejsce.	 Nocowaliśmy	 w	 rodzinach	
ministrantów	parafii	pw.	Chrystusa	Odkupiciela	Człowieka,	które	nas	
bardzo	ciepło	przyjęły.	Następnego	dnia	o	godzinie	8.30	wyruszyliśmy	
do	 Gietrzwałdu.	 Na	 godzinę	 10.00	 została	 przygotowana	 procesja	
z	 obrazem	Matki	 Bożej	Gietrzwałdzkiej,	 prowadząca	 z	 bazyliki	 na	
plac	przy	źródełku.	Następnie	o	10.30	 rozpoczęła	 się	Msza	Święta.	
Była	 także	 okazja	 do	 spowiedzi.	 Po	Mszy	 św.	 zjedliśmy	 wspólnie	
obiad.	Po	posiłku	udaliśmy	się	w	drogę	powrotną	do	Kicina.	W	trakcie	
pielgrzymki	 spotkaliśmy	 się	 z	 innymi	ministrantami	 z	 całej	 Polski,	
a	także	mieliśmy	zaszczyt	uczestnictwa	w	nabożeństwie	u	stóp	Matki	
Bożej	Gietrzwałdzkiej.
	 	 	 	 	 	 	 Mikołaj	Celka

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów

W imię Ducha
6	czerwca	br.	wraz	z	parafianami	z	Koziegłów	udaliśmy	się	na	19.	Spotka-

nie	Młodych	na	Lednicy,	którego	 temat	brzmiał:	 „W	 imię	Ducha	Świętego”.	
Nawiązywał	on	do	poprzednich	spotkań	-	„W	imię	Ojca”	oraz	„W	imię	Syna”.	
Atrybutami	 tegorocznego	spotkania	były:	kadzidło	(symbol	obecności	Ducha	
Świętego),	drewniane	krzyżyki	od	sióstr	kanoniczek	oraz	świeczki,	które	wspól-
nie	 zapalaliśmy	podczas	przemówienia	papieża	Franciszka,	 transmitowanego	
na	żywo	z	Watykanu.	
W	 sobotę	 przed	 południem	 wyruszyliśmy	 wszyscy	 razem	 spod	 kościoła	

w	Kicinie,	podekscytowani	 i	gotowi	do	przeżycia	wspólnie	 tego	wydarzenia.	
Spotkanie	lednickie	rozpoczęliśmy	koronką	do	Bożego	Miłosierdzia,	po	czym	
nastąpiło	oficjalne	przywitanie	młodych	przez	ojca	Jana	Górę.	Odbyła	się	rów-
nież	 procesja	 międzynarodowa,	 w	 której	 uczestniczyli	 pielgrzymi	 z	 całego	
świata.	Przywieźli	oni	ziemię	ze	swoich	miast,	aby	rozsypać	ją	na	ziemi	lednickiej.	Tym	gestem	dali	
początek	 nabożeństwu	Ziemi,	 idąc	Drogą	Trzeciego	Tysiąclecia.	O	 godz.	 19.30	wspólnym	 śpiewem	
i	 tańcem	 rozpoczęła	 się	Msza	Święta.	 Podczas	 nabożeństwa	nałożenia	 rąk	wspólnie	wychwalaliśmy	
Boga	i	prosiliśmy	o	łaski	Ducha	Świętego.	Kolejnym	elementem	spotkania	było	zaproszenie	Jezusa	do	
naszego	serca	i	życia.	Na	zakończenie	tego	wydarzenia	przeszliśmy	śpiewając	przez	„bramę	rybę”.	
Zachęcamy	wszystkich	do	wzięcia	udziału	w	kolejnym,	tak	wyjątkowym	spotkaniu	młodych.	Daje	

nam	ono	zawsze	wiele	energii	 i	pomnaża	nasz	entuzjazm.	Śpiewem	i	 tańcem	wspólnie	wychwalamy	
wtedy	Pana	oraz	poznajemy	wielu	nowych	 ludzi.	Na	Lednicy	panuje	niesamowita	 atmosfera,	dzięki	
której	zbliżamy	się	do	Boga	i	czujemy	Jego	obecność.	Chętnie	udamy	się	tam	za	rok,	mając	nadzieję,	że	
dołączy	do	nas	większa	liczba	osób	i	razem	będziemy	mogli	wychwalać	Jezusa.

					Agnieszka	Bartłomiejczak	oraz	Joanna	i	Magdalena	Andrzejczak

W	 tym	 roku	 Msza	 Święta	 w	 uroczystość	
Bożego	 Ciała	 sprawowana	 była	 w	 naszej	 kiciń-
skiej	świątyni,	a	nie	-	 jak	przez	ostatnie	 lata	-	na	
kicińskim	 boisku.	 U	 podstaw	 decyzji	 o	 zmianie	
miejsca	leżał	fakt,	iż	boisko	to,	od	wielu	lat	niere-
montowane,	 przestało	być	godnym	miejscem	dla	

celebrowania	tej	uroczystej	Eucharystii.	Otoczenie	
naszego	kościoła	-	pięknie	przygotowane,	ukwie-
cone	i	przystrojone	-	zgromadziło	tłumy	wiernych,	
którzy	 wypełnili	 po	 brzegi	 świątynię	
i	 kościelne	 wzgórze.	 Niezależnie	 od	
zajmowanego	 miejsca,	 do	 wszyst-
kich	wiernych	docierały	słowa	liturgii	
i	 wszyscy	 mogli	 się	 karmić	 słowem	
Bożym.

Główny	celebrans	-	ojciec	Mariusz	
Urbanowski	 swoje	 kazanie	 zaczął	 od	
opowieści	 o	 niewielkim	 trzystuletnim	
kościółku	 we	 Francji,	 który	 ludzie	
nazywają	„kościołem	płonących	lamp”	
i	w	którym	nie	ma	elektryczności.	Jest	
tam	taki	zwyczaj,	że	nowo	ochrzczony	
członek	parafii	otrzymuje	od	probosz-
cza	 lampę	 naftową.	 Każdy,	 kto	 przy-

chodzi	na	niedzielną	Eucharystię	przynosi	ze	sobą	
lampę,	 która	 daje	 nie	 tylko	 dużo	 światła,	 ale	 też	
dużo	ciepła.	Jeżeli	przyjdzie	mało	ludzi	na	Mszę,	
to	w	kościele	jest	ciemno	i	zimno.	Ale	jak	groma-
dzi	 się	 ich	dużo,	 to	 i	modlić	 się	 łatwiej,	 i	widać,	
że	 ta	 parafia	 jest	 jednością	 zgromadzoną	w	 imię	
Chrystusa,	gdzie	każdy	 jest	 świadkiem	wiary	dla	
bliźniego.	 Ojciec	Mariusz	 przytoczył	 tę	 historię,	
aby	wszyscy	zgromadzeni	na	uroczystości	Bożego	
Ciała	poczuli	się	podobnie	jak	tamci	parafianie,	by	
uczyli	 się	 przeżywania	Eucharystii	 jako	 jedności	
z	Bogiem	 i	 ludźmi,	 by	 byli	 dla	 siebie	 nawzajem	
świadkami	Chrystusa.	Nie	płomień	lamp,	ale	pło-
mień	 w	 naszych	 sercach	 to	 światło	 wiary,	 które	
jest	 konieczne,	 abyśmy	 rozpoznawali	 tajemnice	
Eucharystii,	cudu	Bożej	miłości.

Przykładem	 tego	 cudu	 jest,	 przywołana	 przez	
ojca	 Mariusza,	 historia	 Alexandriny	 da	 Costy	
-	 portugalskiej	 mistyczki	 (1904	 -	 1955),	 która	
została	beatyfikowana	przez	papieża	Jana	Pawła	II	
25	kwietnia	2004	 roku.	W	wieku	14	 lat	 stała	 się	
ona	 ofiarą	 tragicznego	wydarzenia,	 które	 przesą-
dziło	o	całym	jej	życiu.	Chcąc	się	uchronić	przed	
napaścią	bandytów,	którzy	wtargnęli	do	jej	domu,	
wyskoczyła	 przez	 okno	 z	 wysokości	 4	 metrów.	
Następstwem	upadku	 był	 postępujący	 paraliż.	W	
pierwszych	latach	choroby	błagała	Boga	za	wsta-
wiennictwem	 Matki	 Bożej	 o	 łaskę	 uzdrowienia.	
Dopiero	w	1928	roku	zrozumiała,	że	to	cierpienie	
jest	 jej	 powołaniem	 i	 przyjęła	 je	 całym	 sercem.	
Doświadczenie	to	otworzyło	ją	na	życie	mistyczne.	
Alexandrina	 doznała	 głębokiego	 zjednoczenia	 z	
Jezusem	Eucharystycznym	i	wyznała:	Jezu, jesteś 

Przeżyjmy to jeszcze raz - uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
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III Kongres Nowej Ewangelizacji
Jak głosić nadzieję tym, którzy jej nie mają?	

Takie	pytanie	w	pierwszym	dniu	spotkania,	które	
odbywało	 się	 od	 28	 do	 31	 maja	 br.	 w	 Skrzatu-
szu,	postawił	ks.	biskup	koszalińsko-kołobrzeski,	
Edward	Dajczak.	
Zadaniami,	 które	 stawiali	 sobie	 organizatorzy	

kongresu	 były:	 podjęcie	 refleksji	 pastoralnej	 na	
temat	 specyfiki	wyzwań	 związanych	 z	 ewangeli-
zacją	 środowisk	 wiejskich,	 prezentacja	 narzędzi	
służących	tej	ewangelizacji,	ukazanie	podmiotów	
mogących	podjąć	 ewangelizację	w	 środowiskach	
wiejskich,	 integracja	 środowiska	 osób	 zajmują-
cych	się	nową	ewangelizacją	oraz	formacją	ewan-
gelizatorów	i	doświadczenie	osobistego	spotkania	
z	Chrystusem	(wymiar	rekolekcyjny).	
Tematem	 przewodnim	 tych	 dni	 było	 hasło	

„SKARB	W	ROLI”	 i	 słowa	 papieża	 Franciszka:	
Duchowość ludowa jest uprawnionym sposobem 
przeżywania wiary. Sposobem czucia się częścią 
Kościoła i bycia misjonarzami (adhortacja	„Evan-
gelii	Gaudium”).	Na	tych	właśnie	słowach	opierały	
się	konferencje,	które	były	głoszone	przez	zapro-
szonych	tam	gości,	takich	jak:	ks.	bp	Grzegorz	Ryś	
(Przewodniczący	Zespołu	ds.	Nowej	Ewangeliza-
cji),	 ks.	 abp	Wojciech	 Polak	 (metropolita	 gnieź-
nieński,	prymas	Polski),	ks.	dr	Krzysztof	Wons	i	dr	
Monika	Waluś.
Ks.	Wons	w	swoim	wykładzie	skupił	się	na	oso-

bie	Maryi,	 chcąc	ukazać	 Jej	wielką	 rolę	w	życiu	
Kościoła	i	wykorzystując	również	miejsce,	w	któ-
rym	się	znajdowaliśmy	-	sanktuarium	Matki	Bożej	
Bolesnej.	W	konferencji	 tej	 usłyszeliśmy,	 że	Pan	
Bóg	 nie	 potrzebuje	 „wielkich	 miejsc	 i	 wielkich	
ludzi”,	 aby	 się	 nam	 objawić.	 Spójrzmy	 na	 przy-
kład	 naszej	Matki	Maryi,	 prostej	 dziewczyny	 ze	
wsi.	Aby	ewangelizować	i	by	samemu	poddać	się	
ewangelizacji,	musimy	stać	się	podobni	do	Maryi.	
To	Ona	-	napisał	ewangelista,	św.	Łukasz	-	spotkała	
Słowo	Boże	 i	 od	 razu	 zaniosła	 Je	 do	 człowieka.	
Ten	kto	chce	głosić	Jezusa,	musi	Go	najpierw	spo-
tkać	-	spotkać	Ewangelię,	którą	jest	Jezus.
Ksiądz	 bp	 Grzegorz	 Ryś	 w	 swej	 konferen-

cji	ukazał,	czym	 jest	pobożność	 ludowa,	 jakie	 są	
jej	 atuty,	 jakie	ma	znaczenie	w	ewangelizowaniu	
parafii,	 ale	 i	 zwrócił	 uwagę	na	 to,	 jakie	 zagroże-
nia	pobożność	ta	niesie	ze	sobą.	Przytoczył	słowa	
papieża	 Pawła	 VI	 z	 adhortacji	 „Evangelii	 nun-
tiandi”,	 w	 której	 czytamy:	Taka pobożność, jeśli 
nie otworzy się na szczere działanie Boga (…), nie 
prowadzi do prawdziwego przyjęcia wiary, tylko 
do czczenia Boga wedle swoich przyzwyczajeń 
i zabobonów. Jest wtedy narażona na niebezpie-

czeństwo postrzegania swoimi oczami Pana Boga 
i Jego czczenia. Często jednak pobożność ludowa 
daje równie dobre owoce.
Ludzie	wsi	 -	 jak	 zaznaczył	 ks.	 bp	Ryś	 -	mają	

w	sobie	głęboką	otwartość	na	doświadczenie	reli-
gijne,	 kroczenie	 z	 Bogiem	 oraz	 nawiązywanie	
z	Nim	dialogu.	To	pomaga	w	tworzeniu	wspólnoty	
z	 innymi.	 Pobożność	 ludowa	 jest	 „bliska	 życiu”,	
a	religijność	tzw.	prostych	ludzi	jest	często	auten-
tyczna,	a	ich	duchowość	bardzo	głęboka.	Potwier-
dza	to	tradycja	ludowa	i	praktykowane	zwyczaje,	
np.	góral	nie	położy	czapki	na	stole,	bo	jest	to	cen-
tralne	miejsce	 jego	 domu,	 na	 którym	 spożywane	
są	 dary	 Boże.	 Święty	 Jan	 Paweł	 II	 powiedział	
w	jednej	ze	swoich	homilii,	że	pobożność	ludowa	
to	prawdziwy	skarbiec	ludowy,	a	papież	Benedykt	
XVI	nauczał,	że	to	potężne	narzędzie	ewangeliza-
cji,	które	trzeba	pielęgnować.	
Biskup	Ryś	wspomniał	również,	że	w	ewange-

lizację	wpisane	jest	pielgrzymowanie.	Sam	Chry-
stus	 stał	 się	 pielgrzymem	 i	 chodził	 po	 miastach	
i	wioskach,	nawet	po	zmartwychwstaniu.	Biskup	
na	końcu	swojej	wypowiedzi	zauważył,	jak	wspa-
niałą	rzeczą	jest	mieszkanie	i	życie	na	wsi,	ponie-
waż	 tworzy	się	wówczas	wspólnota,	gdzie	wszy-
scy	się	znają	 i	mogą	na	siebie	 liczyć.	Znajomość	
sąsiadów	we	wsi	 jest	wielkim	darem,	jakiego	nie	
doświadczają	 często	 ludzie	 mieszkający	 w	 mia-
stach.	Pewnym	dramatem	mieszkańców	miast	jest	
zjawisko	 tzw.	 „churchingu”	 (z	 jęz.	 ang	 „church”	
-	 kościół)	 czyli	 brak	 związku	 ze	 swoją	 parafią	
i	 „wędrówka”	po	 różnych	kościołach	w	poszuki-
waniu	 najbardziej	 odpowiadającego	 im	 miejsca.	
W	parafiach	wiejskich	 jest	 to	 rzadkością.	Ludzie	
modlący	 się	 we	 wspólnocie	 parafialnej	 i	 żyjący	

więźniem tabernakulum, a ja mego łóżka, z Twojej 
woli. Będę więc trwała przy Tobie.	Od	1938	r.	do	
1942	r.	w	każdy	piątek,	pomimo	paraliżu,	w	nie-
wytłumaczalny	 sposób	 wstawała	 z	 łóżka	 i	 przez	
trzy	i	pół	godziny	odprawiała	drogę	krzyżową.	27	
marca	1942	 roku	Alexandrina	przestała	 jeść	 i	 od	
tamtej	pory	żyła,	przyjmując	jedynie	Eucharystię.	
Po	kilkunastu	miesiącach,	na	prośbę	arcybiskupa	
Alexandrina	poddała	się	badaniu.	Umieszczono	ją	
w	szpitalu	na	40	dni.	W	oficjalnym	raporcie	lekar-
skim	 stwierdzono,	 że	 jej	 przypadek	 jest	 niemoż-
liwy	 do	 wyjaśnienia	 w	 świetle	 nauki.	 Zmarła	 w	
1955	roku.	

To	 tylko	 jeden	
z	 wielu	 cudów	
eucharystycznych,	
które	 dokonały	
się	 na	 przestrzeni	
dwudziestu	 wie-
ków.	 Jest	 prawie	
200	 takich	 cudów	
uznanych	 przez	
Kościół,	w	których	
Bóg	 przypomina:	
„Jestem	 tu,	 żyję	
dla	 was	 i	 z	 wami	
aż	 do	 skończenia	
świata”.Zażyłość	
Chrystusa	i	tej	por-

tugalskiej	 dziewczyny	 ma	 nam	 uświadomić,	 do	
jakiego	 zjednoczenia	 z	 Nim	 jesteśmy	 wezwani,	
jaka	 moc	 kryje	 się	 w	 tym	 sakramencie.	 Każda	
komunia	 św.	 to	 spotkanie	 z	Bogiem,	 który	 chce,	
abyśmy	żyli	Jego	mocą,	abyśmy	stawali	się	dosko-
nalszymi.	Na	zakończenie	ojciec	Mariusz	przyto-
czył	słowa	św.	Jana	Pawła	II,	wygłoszone	podczas	
homilii	z	okazji	XV	Światowych	Dni	Młodzieży:	
Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia. 
Kochajcie Ją, adorujcie Ją. Przede wszystkim 
w niedzielę, w Dzień Pański, żyjcie Eucharystią 
dając świadectwo Boga do ludzi.

Po	 Mszy	 Świętej	 przeszliśmy	 w	 uroczystej	
procesji	 ulicami	 Kicina,	 obok	 domów	 pięknie	
udekorowanych	flagami	i	symbolami	religijnymi.	
Tematem	 przewodnim	 rozważań	 przy	 kolejnych	
ołtarzach	 była	 niedziela	 jako	 „Dzień	 Kościoła”,	
„Dzień	 Rodziny”,	 „Dzień	 Wiary”	 oraz	 „Dzień	
Człowieka”.	

Ksiądz	 proboszcz	 na	 zakończenie	 procesji	
podziękował	 wszystkim,	 którzy	 zaangażowani	
byli	w	przygotowanie	i	przebieg	tej	uroczystości.	
Szczególne	 podziękowania	 złożył	 ojcu	 Mariu-
szowi	za	słowa	skierowane	do	wiernych,	za	uka-
zanie	 znaczenia	Eucharystii,	 która	 jest	 naszą	 siłą	
i	 naszym	 pocieszeniem.	 Podsumowując	 wygło-
szoną	homilię	ksiądz	proboszcz	powiedział,	że	nie	
uwolnimy	się	od	ciężaru	życia	rezygnując	z	pracy,	
czy	z	obowiązków,	ale	możemy	je	spełniać	napeł-
niając	się	mocą,	którą	czerpiemy	z	Eucharystii.

Dorota	Stawicka

http://nowaewangelizacja.org/skrzatusz-spotkanie-nt-iii-kongresu-nowej-ewangelizacji/
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Warto przeczytać
Wyjeżdżasz	na	wakacje	i	szukasz	lektury,	która	

zmieści	 się	 do	 walizki,	 nie	 zajmując	 zbyt	 wiele	
miejsca?	 Mam	 taką	 książkę,	 a	 właściwie	 ksią-
żeczkę,	w	rozmiarach	kieszonkowych.	Pasowałaby	
równie	dobrze	do	damskiej	torebki,	z	której	„wyłu-
skać”	ją	można	-	na	przykład	-	jadąc	tramwajem	do	
pracy.	Niech	nie	zmyli	Cię	jednak	jej	niepozorny	
wygląd	-	choć	niewielka,	zawiera	wielkie	treści.

„Tajemnica Mszy Świętej”	 została	 napisana	
przez	Catalinę	Rivas	-	współ-
cześnie	 żyjącą	 mistyczkę	
boliwijską	z	górskiego	miasta	
Cochabamba,	 która	 w	 nad-
przyrodzony	 sposób	 została	
obdarzona	 łaską	 poznania	
ofiary	 i	 znaczenia	 Euchary-
stii.	Jej	przejmujące	świadec-
two	uzyskało	aprobatę	miej-
scowego	 arcybiskupa,	 René	
Apaza,	 który	 2	 kwietnia	
1998	roku	zezwolił	na	druk	
i	 dystrybucję	 tej	 publikacji	
jako materiału do medytacji 
i kierownictwa duchowego.

Przed	 zapoznaniem	 się	
z	 treścią	 owej	 książeczki	
warto	 przyjrzeć	 się	 osobie	
jej	 autorki.	 W	 1994	 roku	
Catalina,	 na	 prośbę	 jednego	 z	
miejscowych	 księży,	 poddana	 została	 badaniom	
neurologicznym,	które	miały	potwierdzić	lub	oba-
lić	 autentyczność	wizji,	 jakie	 ta	 niewykształcona	
kobieta	spisywała	pięknym	i	teologicznie	popraw-
nym	językiem,	oddając	orędzia,	które	-	jak	twier-
dziła	 -	 otrzymała,	 słysząc	 głosy	 Jezusa	 i	 Matki	
Bożej.	Badania	te	nie	przyniosły	jednoznacznych	
rezultatów.	W	 roku	 1995	 zakupiona	 przez	 Cata-
linę	w	sklepie	z	dewocjonaliami,	gipsowa	figurka	
przedstawiająca	Pana	Jezusa	zaczęła	płakać	krwa-
wymi	 łzami.	Badania	 laboratoryjne	 potwierdziły,	
iż	 była	 to	 rzeczywiście	 ludzka	 krew.	 Figurkę	
tę	 umieszczono	 z	 nabożeństwem	 w	 pobliskim	
kościele.

Gdy	w	styczniu	1996	 roku	podczas	modlitwy	
u	 stóp	 krzyża,	 Catalina	 przeszyta	 bólem	 upada,	
na	 jej	 ciele	 pojawiają	 się	 rany	 wyglądające	 jak	
gdyby	 powstały	 po	 przebiciu	 grubymi	 gwoź-
dziami.	Naukowcy	nie	mają	wątpliwości	-	Catalina	

otrzymała	 stygmaty	 ukrzyżowanego	 Chrystusa.	
Stają	się	one	bodźcem	dla	wnikliwej	analizy	tek-
stów	 mistyczki,	 która	 nieustannie	 zapisuje	 Boże	
przesłanie	 dla	 świata.	W	 ciągu	 paru	 lat	 powstaje	
kilka	 książek	 (m.in.	 „Pasja”,	 „Święta	 Godzina”,	
„Wielka	 Krucjata	 Miłości”,	 „Drzwi	 do	 nieba”,	
itd.),	które	nie	zawierają	nowych	prawd,	ale	przy-
pominają	 jedynie	 ewangeliczne	 wezwanie	 do	
nawrócenia,	życia	zgodnego	z	Ewangelią	i	nauką	

Kościoła	 katolickiego.	 Nie-
zwykle	obrazowo	i	w	bardzo	
przekonujący	sposób	 traktują	
o	 umieraniu,	 sakramencie	
pojednania,	świętości	kapłań-
stwa,	miłości	Matki	Najświęt-
szej.

Jeżeli	 do	 tej	 pory,	 drogi	
Czytelniku,	 chodziłeś	 do	
kościoła	 z	 przyzwyczajenia,	
poczucia	 obowiązku	 lub,	 co	
gorsza,	 z	 przymusu,	 przeczy-
taj	-	zachęcam	Cię	gorąco	-	tę	
mała	książeczkę.	„Zobaczysz”,	
jakie	cuda	(niewidzialne	gołym	
okiem)	dzieją	się	na	ołtarzu,	jak	
wielki	tłum	świetlistych	postaci	
(aniołów	 i	 świętych)	 kroczy	
nawą	świątyni	podczas	procesji	
z	darami,	by	oddać	cześć	i	zło-

żyć	ofiarę	Panu	Wszechświata.	Przeczytasz	o	tym,	
jak	bardzo	Chrystus	pragnie	Twej	obecności	przed	
tabernakulum	i	jak	tęskni	za	Twoją	miłością.

„Tajemnica	 Mszy	 Świętej”	 nie	 ujawnia	 wła-
ściwie	 żadnych	 rewelacji.	 Potwierdza	 wyłącznie	
nauczanie	Kościoła,	ale	przemawia	do	czytelnika	
językiem	 bardzo	 sugestywnych	 obrazów.	 Należy	
czytać	ją	nie	tylko	oczami,	ale	przede	wszystkim	
sercem.

Bogumiła	Szymańska

Catalina	Rivas,	Tajemnica Mszy Świętej,	Wyd.	
Vox	Domini,	Katowice,	2004.

Źródła:
www.apokalipsa.info.pl;	pl.wikipedia.org;	

www.voxdomini.com.pl

zgodnie	z	nauką	Kościoła	chętnie	biorą	odpowie-
dzialność	za	swoją	parafię	i	Kościół.	
Z	 kolei	 prymas	 Polski	 w	 swojej	 homilii	

w	Skrzatuszu	pochylił	się	nad	ukazaniem	nam	roli	
ewangelizacji	dokonywanej	przez	samego	Jezusa,	
który	przemierzał	wsie	i	miasta	Ziemi	Świętej.	Ze	
swoją	publiczną	działalnością	i	nauczaniem	zwra-
cał	się	do	ludzi	prostego	serca.	Prymas	mówił,	że	
duchowość	 ludowa	 to	 owoc	 ewangelizacji	 -	 nie	
nabywa	 się	 jej	 poprzez	 urodzenie,	 ona	 kształtuje	
się	w	rodzinach,	we	wspólnotach.	Musimy	zauwa-
żyć,	że	źródło	duchowości,	której	Chrystus	od	nas	
oczekuje	znajdujemy	w	Ewangelii.	Ksiądz	prymas	
przytoczył	trzy	ważne	kwestie	potrzebne	dla	goto-
wości	serca,	otwartego	zarówno	na	ewangelizację,	
jak	i	do	ewangelizacji:
1.	Miejcie	wiarę	w	Boga.	Papież	Benedykt	XVI	

powiedział,	że	wiara	to	nie	są	nasze	nastroje	-	wiara	
jest	obecna	w	naszym	myśleniu,	działaniu,	naszej	
pracy	nad	sobą	i	w	apostolstwie.	Wiara	sprawia,	że	
życie	człowieka	jest	przeniknięte	mocą	Boga.	Ona	
prowadzi	 nas	 do	 Boga,	 nawet	 wtedy,	 gdy	 na	 tej	
drodze	przeszkadza	nam	nasz	grzech.	Prawdziwa	
pobożność	nie	wierzy	w	„magię”	słów	i	uczuć,	ale	
powierza	 się	Bogu,	który	wszystko	potrafi	doko-
nać.	
2.	Wszystko	o	co	prosicie	w	modlitwie,	stanie	

się	wam.	 Jesteśmy	 zachęcani	 do	 szczerej	 i	 ufnej	
modlitwy.	 Jest	 ona	 rozmową	 z	 Panem	 Bogiem,	
starajmy	się	ją	zatem	pielęgnować	i	w	niej	trwać.	
3.	 Przebaczenie.	 Ono	 prowadzi	 do	 osta-

tecznego	 spotkania	 z	 Bogiem	 twarzą	 w	 twarz.	
Musimy	doznać	prawdziwego	oczyszczenia	więzi	
z	Bogiem,	więzi	z	bliźnimi	w	naszych	parafiach,	
wspólnotach,	domach.	
Święta	 Urszula	 Ledóchowska	 powiedziała,	 że	

Pan	Bóg	lubi	przebywać	pomiędzy	ludźmi	i	że	oni	
nigdy	mu	nie	przeszkadzają,	mają	tylko	do	Niego	
przychodzić	 i	otwierać	swoje	serca	na	Jego	dzia-
łanie.	Nie	brońmy	się	przed	nawróceniem	(a	także	
nawracaniem)	i	uświęcaniem.	
Biskup	 Edward	 Dajczak	 ukazał	 nam	 ewange-

lizowanie	 jako	drogę,	 którą	 trzeba	przejść	 razem	
z	Chrystusem	na	wzór	 tej	drogi,	 jaką	On	dla	nas	
przeszedł,	 będąc	między	 ludźmi	 na	 ziemi.	 Czło-
wiek	 ochrzczony	 powinien	 wiedzieć	 do	 kogo	
należy.	Istotą	wiary	jest	uznanie,	że	Chrystus	przy-
chodzi	 do	 nas	 w	 sakramentach.	 Chrześcijaństwo	
zaś	nie	polega	na	„realizowaniu	siebie”	w	drodze	
do	zbawienia,	ale	zakłada	otwarcie	się	na	jedność	
z	Bogiem	i	bliźnim.	Na	każdym	z	nas	spoczął	Duch	
św.	i	cała	wspólnota	chrześcijańska	jest	Nim	ogar-
nięta.	Biskup	wskazał	na	piękno	 i	pokorę	Maryi,	
która	godzi	się	bez	zastrzeżeń	na	wolę	Bożą	i	jest	

dla	Kościoła	pierwszorzędnym	wzorem	do	naśla-
dowania.	 Ojciec	Miłosierny,	 który	wybiera	 zwy-
czajnych	ludzi,	takich	jak	Maryja,	ukazuje	nam,	że	
działa	tylko	wtedy,	kiedy	się	na	Niego	otworzymy	
i	pozwolimy	Mu	działać,	używając	nas	jako	narzę-
dzi	 dla	 pożytecznych	 zadań.	 Ludzie	 „dotknięci	
przez	Boga”	są	wzorem	męża,	żony,	ojca,	matki,	
dziecka,	 itd.	 Kościół	 to	 nasze	 miejsce	 -	 wspól-
nota,	której	Chrystus	zostawił	Eucharystię	i	Swoje	
słowo,	 abyśmy	mogli	 się	 nimi	 karmić,	 doświad-
czać	obecności	żyjącego	w	nas	Boga	i	dzielić	się	
tym	 z	 innymi.	 Bądźmy	 zatem	 ludźmi	 Kościoła,	
żywego	Kościoła.	Zanieśmy	ludziom	Jezusa	-	tym,	
którzy	już	Go	znają	i	tym,	którzy	jeszcze	nie	wie-
dzą,	za	czym	tęsknią.
Żeby	 ewangelizować	 nie	 musimy	 być	 bisku-

pami,	 kapłanami,	 siostrami	 zakonnymi.	Możemy	
być	osobami	świeckimi,	żyjącymi	w	różnych	śro-
dowiskach.	Musimy	 tylko	otworzyć	się	na	Chry-
stusa,	 umieć	 Go	 słuchać	 i	 przyjmować	 z	 wielką	
pokorą	to,	do	czego	nas	powołuje,	tak	jak	uczyniła	
to	Maryja.	Bądźmy	dla	siebie	wzajemnie	umocnie-
niem	w	wierze	i	razem	głośmy	Chrystusa.	

Anna	Gajewska

	

Z ksiąg metrykalnych

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
		7	czerwca	 Mikołaj	Springer
	 	 Wiktor	Springer
14	czerwca	 Casper	Adam	Hoffmann

Sakramentalny związek małżeński zawarli
  5	czerwca	 Sylwia	Białas	z	Koziegłów	
	 	 i	Jarosław	Nowakowski	
	 	 z	Poznania

Do wieczności odeszli:
23	maja	 Wanda	Rutkowska	(l.86)	z	Kicina
26	maja	 Janina	Nowak	(l.68	)	z	Kicina
30	maja	 Edward	Szar	(l.	69)	z	Kicina
		7	czerwca	 Danuta	Mocna	(l.61)	z	Klin
11	czerwca	 Salomea	Wieczorek	(l.70)	z		 	
	 	 Poznania
17	czerwca		 Zofia	Błaszak	(l.90)	z	Janikowa
23	czerwca						Mirosława	Sobańska	(l.52)	z			
	 	 Kicina
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2	lipca	przypada	liturgiczne	wspomnienie	Najświętszej	Maryi	Panny	
Licheńskiej	 oraz	 uroczystość	 i	 odpust	w	 licheńskim	 sanktuarium	Matki	
Bożej	-	Bolesnej	Królowej	Polski.

Historia	wizerunku	Matki	Bożej	Licheńskiej	sięga	czasów	napoleoń-
skich.	W	wielkiej	bitwie	narodów,	stoczonej	pod	Lipskiem	w	1813	roku,	
w	której	wojska	francuskie	przegrały	z	połączonymi	armiami	Austrii,	Prus,	
Rosji	i	Szwecji,	poległo	ponad	10	tysięcy	Polaków	walczących	po	stronie	
Napoleona.	Jednym	z	tych,	którzy	uszli	śmierci,	był Tomasz	Kłossowski	
-	 szlachcic	 ograbiony	 z	majątku	 przez	 zaborcę,	mieszkający	w	 Izabeli-
nie	 koło	Lichenia	 i	 trudniący	 się	 na	 co	 dzień	 kowalstwem.	Gdy	 ciężko	
ranny,	modlił	 się	 będąc	w	obliczu	 śmierci,	 ukazała	mu	 się	Matka	Boża	
w	ciemnoczerwonych	i	złocistych	szatach	z	wizerunkiem	białego	orła	na	
piersi.	Zapewniła	go,	że	wyzdrowieje	i	wróci	do	ojczyzny.	Nakazała	mu	
także	odszukanie	Jej	wizerunku	w	takiej	postaci,	w	jakiej	mu	się	objawiła	
i	umieszczenie	go	w	miejscu	publicznym.	Żołnierz	uratowany	przez	oko-
licznych	mieszkańców	powrócił	do	domu.	Przez	23	lata	odbył	wiele	piel-
grzymek	do	różnych	świętych	miejsc,	zanim	odnalazł	poszukiwany	obraz	
Matki	Bożej.	Namalowany	na	modrzewiowej	desce	o	wymiarach	zaledwie	
15,5	x	9,5	cm	wisiał	w	przydrożnej	kapliczce	w	małej	wsi	koło	Często-
chowy.	Jego	pochodzenie	nie	jest	znane,	wiadomo	tylko,	że	jest	kopią	obrazu	Matki	Bożej	Cierpliwie	Słuchającej	
z	Rokitna	Wielkopolskiego.	W	1844	 roku	 ten	 były	 żołnierz	 napoleoński	 umieścił	 ów	wizerunek	w	 kapliczce	
i	zawiesił	go	na	okazałej	sośnie	w	pobliskim	lesie. Według	przekazów	ustnych,	w	1850	roku	modlącemu	się	przy	
nim	pasterzowi	Mikołajowi	Sikatce	trzykrotnie	ukazała	się	Matka	Boża,	przepowiadając	wojny	i	choroby	oraz	
wzywając	ludzi	do	pokuty	i	nawrócenia.	Podczas	epidemii	cholery	w	1852	roku	obrazek	zasłynął	z	cudów,	gdy	
ludzie	zaczęli	gromadzić	się	przed	nim,	prosząc	o	uwolnienie	od	zarazy.	Z	kapliczki	zawieszonej	na	sośnie	wize-
runek	ten	przeniesiono	najpierw	do	zbudowanej	obok	kaplicy,	a	następnie	do	kościoła	parafialnego	w	Licheniu,	
gdzie	został	otoczony	wielką	czcią.	Okupację	przetrwał	w	ukryciu,	a	po	wojnie	powrócił	do	świątyni.	W	1949	
roku	ograbione	i	zaniedbane	sanktuarium	licheńskie	objęli	ojcowie	marianie.	Tym	samym	sprawdziła	się	zapo-
wiedź	Matki	Bożej	o	powstaniu	klasztoru	oraz	że	na	straży	wizerunku	staną	Jej	synowie.

W	1994	roku,	finansowana	jedynie	z	ofiar	wiernych,	rozpoczęła	się	budowa	świątyni.	Spełniło	się	w	ten	spo-
sób	życzenie	Matki	Najświętszej,	wypowiedziane	podczas	objawień,	aby	dla	Jej	chwały	powstał	w	tym	miejscu	
kościół.	Bazylika	licheńska	konsekrowana	w	2004	roku	jest	największym	kościołem	w	Polsce	i	jednym	z	najwięk-
szych	na	świecie.	2	lipca	2006	roku	przeniesiono	do	niego	cudowny	obraz	Matki	Bożej	Licheńskiej	z	kościoła	
parafialnego	 św.	Doroty,	w	którym	znajdował	 się	przez	prawie	150	 lat.	Aby	optycznie	powiększyć	pierwotne	
wymiary	obrazu,	właściwy	blat	obrazu	umieszczono	w	otworze	wyżłobionym	w	większej	desce	o	wymiarach	16	
x	25	cm.	Sanktuarium	Matki	Bożej	Licheńskiej	należy	do	najczęściej	odwiedzanych	miejsc	świętych	w	Polsce.	
Każdego	roku	odwiedza	je	ok.	1,5	mln	pielgrzymów.	

Święta Maryjo w obrazie Licheńskim, módl się za nami.  
Matko Boża Licheńska, opiekunko małżonków w zachowaniu miłości i wierności,  
Matko Boża Licheńska, wzorze matek i kobiet,  
Matko Boża Licheńska, pojednawczyni zwaśnionych i rozbitych rodzin,  
Matko Boża Licheńska, wzorze wiary dla rodzin chrześcijańskich,  
Matko Boża Licheńska, pomocnico rodzicom w wychowaniu dzieci,  
Matko Boża Licheńska, jutrzenko prowadząca dzieci i młodzież do Chrystusa,  
Matko Boża Licheńska, strażniczko wiary i wierności Kościołowi.  
Matko Boża Licheńska, otaczaj opieką Kościół w naszej Ojczyźnie...

(fragment	Litanii	do	Matki	Bożej	Licheńskiej)
Marcin	Wnęk

Źródła:	
http://nasza-arka.pl;	lichen.pl

Matka Boża Licheńska
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Intencje mszalne – lipiec/sierpień 2015

01.07.	
19.00		 1)	†	Zdzisław	Stafecki
	 2)	†	Danuta	Mocna

02.07.	 pierwszy	czwartek	miesiąca
19.00	 1)	z	podziękowaniem	za	miłość	małżeńską	–	
	 				w	37	r.	ślubu	Bogumiły	i	Stanisława		 				
			 				Szymańskich
	 2)	†	Zofia	Błaszak	–	od	mieszkańców		Janikowa

03.07.		 pierwszy	piątek	miesiąca
17.00	 †	Wacław	i	Helena	Kiczka
19.00	 1)	†	Henryk	Karwat
	 2)	†	Mirosława	Sobańska

04.07.	
18.00		 dziękczynna	–	w	40	r.	ślubu	Wandy	i	Zygfryda		
	 oraz	z	prośbą	o	zdrowie	i	błogosławieństwo	
	 Boże	dla	całej	rodziny

05.07.	
		8.00	 †	Sebastian	Wawrzyniak
11.00	 1)	†	Irena	Antonik	–	w	17	r.	śmierci	i	za	zmarłych	
	 							z	rodziny
	 2)	†	Danuta	Mocna
19.00		 1)	†	Jerzy	–	o	dar	życia	wiecznego
	 2)	†	Władysław	Roszkowski,	Zbigniew	Bibiński

06.07.	 	
19.00		 †	Edward	Wawrzyniak

07.07.		 	
		8.00		 †	Wacław,	Pelagia,	Janina

08.07.
19.00		 †	Jan	Kupidura

09.07.
19.00		 †	Julia	i	Kazimierz	Karpiewscy,	Mirosława		 		
	 			Sobańska

10.07.
19.00	 †	Stanisław	Luboszczyk

11.07.
18.00		 1)	†	Tadeusz,	Stanisława,	Józef,	Stanisława,	
	 								Marceli	i	zmarli	z	rodziny
	 2)	†	Wanda	i	Leon	Lisiewiczowie

12.07.	
		8.00	 †	Adam	Knypiński	–	od	mieszkańców	Janikowa
11.00	 †	Stanisława	Widerska
13.00	 Msza	św.	chrzcielna
16.00		 w	intencji	osób	starszych	i	chorych	z	naszej	parafii
19.00		 w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej	parafii

13.07.
19.00		 †	Maria	–	w	4	r.	śmierci	i	Stanisław	Szkudlarek

14.07.
		8.00		 †	Zygmunt	Czubaj

15.07.
19.00		 †	Andrzej	Bobak	i	Mirosław	Niemczal

16.07.
19.00	 †	Stanisław	Reszela

17.07.	
19.00	 †	Anna	i	Michał	Krawiec,	Jan	Nowak,	
	 			Paweł	Zielewicz,	Mirosława	Sobańska
18.07.
18.00		 †	Stanisława	Widerska

19.07. 
		8.00	 †	Ryszard	Pawlak
11.00	 †	Janina	Mocna
19.00		 1)	†	Czesław,	Łucja,	Mieczysław,	Marek,	
	 								zmarli	z	rodzin	Stefańskich	i	Błażejewskich
	 2)	†	Mirosława	Sobańska

20.07.	
19.00		 †	Jan	Kosmowski

21.07.
		8.00		 †	Tadeusz	Dolata

22.07.
19.00		 †	Helena	i	Franciszek	Kiczka,	zmarli	z	rodziny

23.07.	 
19.00		 †	Weronika	Krugiołka

24.07.
12.00		 Msza	św.	chrzcielna
14.30	 Msza	św.	ślubna
19.00	 †	Paweł	Zielewicz

25.07.	
14.00	 Msza	św.	chrzcielna
19.00		 †	Tadeusz,	Stanisława,	Józef,	Stanisława,	
	 			Marceli	i	zmarli	z	rodziny

26.07. 
		8.00	 †	Helena	Polcyn
11.00	 †	Tadeusz	Dolata
19.00		 †	Mirosława	–	w	dniu	imienin,	Karolina	
	 				i	Stanisław	Sobańscy

27.07. 	
19.00		 †	Anna	Nowacka

28.07. 
		8.00		 †	Danuta	Mocna	–	od	mieszkańców	Klin

29.07. 
19.00		 †	Stefan	Ruta,	zmarli	z	rodzin	Rutów,	Nowaków,		
					 			Boguniów	i	Kosmowskich

30.07. 
19.00		 z	podziękowaniem	za	sakrament	małżeństwa

31.07.
19.00	 	†	Stefan	Skrzypczak	–	w	3	r.	śmierci	oraz	
	 				za	zmarłych	z	rodziny

Intencje mszalne – lipiec/sierpień 2015

01.08.	
13.00	 Msza	św.	chrzcielna
18.00		 †	Bogdan	Ostrowski,	Stanisława	Deik

02.08.
		8.00	 †	Stanisława	Widerska,	Antonina,	Jan,	
	 			Stanisław	Krawiec	oraz	zmarli	z	rodziny
11.00	 †	Janina	Mocna
19.00		 †	Mirosława	Sobańska

03.08.	 	
19.00		 †	Weronika	Krugiołka	–	od	mieszkańców		 			
					 			Janikowa

04.08.	
		8.00		 †	Halina	Wawrzyniak

05.08.	
19.00		 †	Czesław,	zmarli	z	rodziny

06.08.	 pierwszy czwartek miesiąca
19.00		 †	Zygmunt	Czubaj

07.08.		 pierwszy piątek miesiąca 
17.00	 †	Bogdan	Stelmaszewski
19.00		 †	Jan	Kosmowski

08.08.
14.00	 Msza	św.	ślubna
18.00		 †	Helena	Bartoszewska

09.08.
		8.00	 †	Franciszka,	Władysław,	Edward	Błażejewscy,		
				 			zmarli	z	rodziny
11.00	 †	Grzegorz	Mocny
19.00	 	w	intencji	Ojczyzny,	Radia	Maryja	i	naszej	parafii

10.08.
19.00	 †	Jan	Kosmowski

11.08.
		8.00		 †	Zygmunt	Czubaj

12.08.	
19.00		 	†	Helena	Polcyn

13.08.
19.00	 †	Bogdan	Stelmaszewski

14.08.
19.00	 †	Edmund	Witkowski

15.08.	 uroczystość Wniebowzięcia NMP
		8.00	 †	Józef	–	w	40	r.	śmierci,	Władysława,	
	 			zmarli	z	rodziny
11.00	 w	intencji	Ojczyzny	
17.00	 Msza	św.	ślubna
19.00		 z	podziękowaniem	za	dotychczasową	opiekę	
	 i	z	prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	dla	całej		
	 rodziny

16.08.
		8.00	 †	Franciszek	Filipiak
11.00	 †	Maria	i	Andrzej	Górzyńscy
19.00		 †	Cecylia	Kubacka	–	w	2	r.	śmierci

17.08.	
19.00		 †	Zygmunt	Czubaj

18.08.
		8.00	 w	intencji	dzieci:	Martynki,	Tomka,	Kasi	
	 i	Agnieszki
19.08.	
19.00		 1)	†	Bogdan	Stelmaszyk
	 2)	†	Mirosława	Sobańska

20.08.
19.00		 †	Maria	Nowak	–	w	11	r.	śmierci,	Bernard	
	 			oraz	zmarli	z	rodzin	Nowaków,	
	 			Kosmowskich	i	Rutów

21.08.
16.00	 Msza	św.	ślubna
19.00		 †	Zygmunt	Czubaj

22.08.
18.00		 †	Joanna	i	Władysław	Gryska

23.08.  
		8.00	 †	Ryszard	Pawlak
11.00		 †	Janina	Mocna	–	w	1	r.	śmierci
19.00		 †	Paweł	Zwierzycki

24.08.
19.00		 †	Paweł	Zielewicz

25.08.	
		8.00		 †	Zofia	Błaszak	

26.08. uroczystość NMP Częstochowskiej
19.00		 1)	†	Edward	Zgrabczyński	–	w	32	r.	śmierci
	 2)	†	Mirosława	Sobańska

27.08.
19.00		 †	Zofia,	Zenon,	Maria,	Marian	i	Tomasz

28.08. 
19.00		 w	rocznicę	ślubu	Karoliny	i	Tomasza

29.08. 
16.00	 †	Rajmund	Terczewski	–	z	okazji	imienin
18.00	 dziękczynna	–	w	25	r.	rozpoczęcia	pielgrzymek		
		 zagranicznych

30.08.
			8.00	 †	Zofia	i	Franciszek	Sobańscy
11.00	 1)	dziękczynna	–	w	22	r.	ślubu		Doroty	i	Zbigniewa		

				Celków
	 2)	dziękczynna	–	w	10	r.	ślubu	Karoliny	i	Jakuba
19.00	 †	Edward	Wawrzyniak

31.08.
19.00	 †	Marian	Banach	i	zmarli	z	rodzin	Mądrych	
	 				i	Banachów

oprac.	RS
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LIPIEC-SIERPIEŃ 2015

02.07.	 pierwszy	czwartek	miesiąca	
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy	przed		
	 Najśw.	Sakramentem	w	intencji		 	
	 uświęcenia	kapłanów		
03.07.	 pierwszy	piątek	miesiąca	
	 święto	św.	Tomasza	Apostoła
	 od	8.30	–	odwiedziny	chorych
	 z	posługą	sakramentalną
	 16.00-17.00	–	spowiedź	ze	szczególnym		
	 udziałem	dzieci
	 17.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	dzieci
	 18.30	–	spowiedź	
	 19.00	–	Eucharystia	
05.07.	 (niedziela)	zebranie	członków	Wspólnoty		
	 Żywego	Różańca	po	Mszy	św.	o	8.00
	 16.00	–	w	świetlicy	w	Janikowie		 	
	 spotkanie	po	pielgrzymce	do	Fatimy
07.07.	 (wtorek)	69	rocznica	uroczystego		 	
	 ofiarowania	się	naszej	parafii			 	
	 Niepokalanemu	Sercu	Najświętszej	
	 Maryi	Panny
	 21.00	–	apel	jasnogórski	przy	grocie	
	 Matki	Bożej	
08.07.	 (środa)	19.45	–	spotkanie	Kręgu		 	
	 Biblijnego	
09.07.	 (czwartek)	adoracja	Najśw.	Sakramentu	
	 od	18.00	do	19.00
11.07.	 (sobota)	święto	św.	Benedykta,	patrona		
	 Europy	
12.07.	 (niedziela)	po	Mszach	św.	czynna		 	
	 biblioteka	parafialna
	 16.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	osób	starszych	i	chorych		 	
	 połączona	z	udzieleniem	sakramentu		
	 namaszczenia	chorych.	Po	Mszy	św.			
	 spotkanie	w	domu	parafialnym.
13.07.	 (poniedziałek)	21.00	–	różaniec	fatimski
15.07.	 (środa)	zebranie	Akcji	Katolickiej
23.07.	 (czwartek)	święto	św.	Brygidy,	patronki		
	 Europy
24.07.	 (piątek)	19.00	–	Eucharystia	ze		 	
	 szczególnym	udziałem	osób,	które	podjęły		
	 duchową	adopcję	dziecka	poczętego			
	 zagrożonego	zagładą
25.07.	 (sobota)	święto	św.	Jakuba	Apostoła
26.07.	 (niedziela)	wspomnienie	św.	Krzysztofa
	 po	Mszach	św.	błogosławieństwo		 	
	 kierowców	i	pojazdów	mechanicznych
01.08.	 (sobota)	początek	sierpnia	–	miesiąca		
	 abstynencji

02.08.	 (niedziela)	zebranie	członków	Wspólnoty		
	 Żywego	Różańca	po	Mszy	św.	o	8.00
	 20.00	–	katecheza	biblijna	dla	rodziców		
	 naturalnych	i	kandydatów	na	rodziców		
	 chrzestnych
04.08.	 (wtorek)	wspomnienie	św.	Jana	
	 M.	Vianneya	–	patrona	proboszczów	
05.08.	 (środa)	20.00	–	katecheza	liturgiczna	
	 dla	rodziców	naturalnych	i	kandydatów	
	 na	rodziców	chrzestnych
06.08.	 pierwszy	czwartek	miesiąca	
	 święto	Przemienienia	Pańskiego
	 po	Mszy	św.	kwadrans	modlitwy	przed		
	 Najśw.	Sakramentem	w	intencji		 	
	 uświęcenia	kapłanów		
07.08.	 pierwszy	piątek	miesiąca
	 od	8.30	–	odwiedziny	chorych
	 z	posługą	sakramentalną
	 16.00-17.00	–	spowiedź	ze	szczególnym		
	 udziałem	dzieci
	 17.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	dzieci
	 18.30	–	spowiedź
	 19.00	–	Eucharystia
09.08.	 (niedziela)	po	Mszach	św.	czynna		 	
	 biblioteka	parafialna	
10.08.	 (poniedziałek)	święto	św.	Wawrzyńca	
13.08.	 (czwartek)	adoracja	Najśw.	Sakramentu	
	 od	18.00	do	19.00
	 21.00	–	różaniec	fatimski
15.08.	 (sobota)	uroczystość Wniebowzięcia  
 NMP, rocznica	Cudu	nad	Wisłą
	 Msze	św.:	8.00,	11.00	i	19.00,
	 podczas	Mszy	św.	błogosławienie	ziół
	 i	kwiatów	
	 9.00	–	rozpoczęcie	rowerowej	pielgrzymki		
	 na	uroczystości	małego	odpustu	do		 	
	 Dąbrówce	Kościelnej
22.08.	 (sobota) 18.00	–	Msza	św.	dziękczynna		
	 za	tegoroczne	plony	(dożynki)
24.08.	 (poniedziałek)	święto	św.	Bartłomieja		
	 Apostoła
	 19.00	–	Eucharystia	ze	szczególnym			
	 udziałem	osób,	które	podjęły	duchową		
	 adopcję	dziecka	poczętego	zagrożonego		
	 zagładą
26.08.	 (środa) uroczystość NMP    
 Częstochowskiej	po	Mszy	św.	o	19.00		
	 apel	jasnogórski

ks.	Andrzej	Magdziarz

W lipcu i sierpniu Msze św. w niedziele będą sprawowane o 8.00, 11.00 i 19.00, od poniedziałku 
do piątku o 19.00 z wyjątkiem wtorków – o 8.00, w soboty o 18.00.
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1-4 Festyn z okazji Dnia   
     Dziecka,
5-6 Pierwsza Komunia Święta,
7-10 Maraton Lednicki 
w Kicinie
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