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Świętymi bądźcie,
bo Ja jestem Święty

(1 P 1,16)
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Drodzy Parafianie!
Z biurka O. Proboszcza

Drodzy Parafianie! Jak z pewnością za-
uważyliście, pojawił się w naszej para-
fii pięknie wykonany Oblacki Krzyż 
Misyjny. Krzyż ma nam przypominać 
o miłości Zbawiciela, która pragnie 
przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi. 
Dla oblackich parafii jest również ze-
wnętrznym znakiem, że w tym miejscu 
od ponad 65 lat posługują Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania znaku Bożego Miło-
sierdzia. Za wykonanie projektu pod-
stawy konstrukcyjnej pod krzyż i jego 
realizację oraz za wykonanie i czuwa-
nie nad całością powstania Krzyża 
wszystkim dobroczyńcom i ofiarodaw-
com z całego serca dziękuję. A co 
z krzyżem, który przez tyle lat nam słu-
żył i który pamiętał jeszcze czasy pow-
stawania parafii i czasy komunizmu? 
Niewątpliwe jest to ważna część his-
torii naszej parafii i dlatego należy za-
stanowić się gdzie mógłby znaleźć 
swoje miejsce krzyż, który pamięta nie 
jedno wydarzenie z naszej parafii. Jes-
tem otwarty na mądre podpowiedzi pa-
rafian. 
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Poświęcenie Krzyża Oblackiego odbę-
dzie się w dniu 12 listopada na mszy św. 
o godz. 13.00, w której będziemy rów-
nież modlili się za wszystkie rodziny 
doświadczone utratą dziecka poczęte-
go a nienarodzonego. Krzyży w na-
szym codziennym życiu nie brakuje. 
Zło, którego nie brakuje w naszych do-
mach, instytucjach, zakładach pracy 
i na ulicach naszego miasta a przede 
wszystkim w naszych sercach, należy 
zwyciężać miłością, którą jest Bóg. 
W tym dniu w Gorzowie odbędzie się 
pierwszy pochówek dziecka utracone-
go. Dziękuję wszystkim ludziom do-
brej woli, zwłaszcza poszczególnym 
członkom Stowarzyszenia św. Euge-
niusza, za wszelką pomoc w tej ważnej 
sprawie. Bardzo serdecznie wszystkich 
parafian i gości zapraszam na wspólną 
modlitwę. Poniżej przedstawiam krótki 
wywiad ukazujący historię rodzenia się 
inicjatywy pochówku dzieci poczętych 
a nienarodzonych w naszym mieście. 
Opiekę nad tym niewątpliwe Bożym 
dziełem obejmie Stowarzyszenie św. 
Eugeniusza de Mazenoda.

Lilianna Pawłowska
Kiedy zaczęły się starania o grób dziecka utraconego? 

Jak wyglądały przygotowania?
Idea zbudowania Grobu Dziecka Utraconego w Gorzowie 
Wlkp. narodziła się w 2013 r. wśród słuchaczy Studium nad 
Małżeństwem i Rodziną im. bpa Wilhelma Pluty, którzy za-
inspirowani Ruchem Obrony Życia Gaudium Vitae z Zielo-
nej Góry (w Zielonej Górze od kliku lat organizowane są 
pochówki dzieci utraconych w wyniku poronienia) postano-
wili przenieść pomysł budowy grobu dziecka utraconego na 
grunt gorzowski. Pomysłem tym żywo zainteresował się 
proboszcz parafii św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Ojciec Piotr 
Darasz OMI, który od tego momentu stał się gorącym orę-
downikiem tego dzieła. W międzyczasie przy parafii św. Jó-
zefa powstało Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazeno-
da, które rozpoczęło starania, aby w Gorzowie Wlkp. pow-
stał grób dziecka utraconego. Ważny i długotrwały był pro-
ces organizacyjny, w który zaangażowanych było wiele in-
stytucji i ludzi dobrej woli. Szczęśliwie wszystkie formal-
ności dobiegły końca.

Skąd taka potrzeba?

Prawna potrzeba godnego grzebania ciał dzieci przedwcześ-
nie zmarłych zrodziła się już w 2006 r. po wprowadzeniu 
przez Ministra Zdrowia zmiany w zapisie obowiązującego 
prawa, które zmieniało definicję ciał osób zmarłych. Prawo 
zapewnia nam więc możliwość godnego pochówku człowie-
ka, także tego Małego, które zmarło przed swoimi narodzi-
nami. Trudności z jakimi Rodzice zderzają się w szpitalach, 
urzędach, a czasem i w parafiach pochodzą z niewiedzy. Cia-
ła maleńkich dzieci w wieku od kilku do kilkunastu tygodni 
od poczęcia bardzo często pozostają w szpitalach i to z róż-
nych względów. Często zagubieni rodzice nie wiedzą co 
powinni zrobić i jakie mają prawa, a czasami tak jest proś-
ciej. Dlatego jako Stowarzyszenie zgłosiliśmy gotowość 
i chęć zajęcia się, wraz ze stosownymi instytucjami, organi-
zacją pochówków dzieci utraconych w wyniku poronienia 
a pozostawionych w gorzowskim szpitalu i których rodzice 
wyrazili zgodę na pochówek zbiorowy.

Kiedy odbędzie się pierwszy pochówek?
Zapraszamy do udziału w poświęceniu grobowca i pier-
wszego w naszym mieście pochówku dzieci zmarłych przed 
narodzeniem – których ciała nie zostały odebrane ze szpita-
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la, bądź rodzice pozostawili je tam świadomie, aby zostały 
pochowane w Grobie Dzieci Utraconych – 12 listopada. O 
godz. 13.00 sprawowana będzie Msza św. w Kościele pw. 
Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. ul. Bracka 7, a po niej o godz. 
15.00 rozpocznie się ceremonia na cmentarzu w Kaplicy Za-
kładu Usług Pogrzebowych Products ul. Żwirowa 5K, a nas-
tępnie złożenie prochów w grobowcu w kwaterze 10C. 
Ceremonii będzie przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński.
Zapraszamy na tę uroczystość Wszystkich, którzy chcą po-
żegnać Dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz wesprzeć ich 
rodziców

Dlaczego Państwo się w to zaangażowali?
Pogrzeb jest integralną częścią żałoby i często koniecznym 
aktem pożegnania. Pochówek dzieci zmarłych przed naro-
dzeniem to nie tylko chrześcijańska postawa, ale również 
pomoc rodzinom w traumatycznym doświadczeniu. Stowa-
rzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda, za zgodą Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowało wspólny grobo-
wiec, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 
Żwirowej. Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem 
odbywać się będzie cyklicznie.
Nie chodzi tylko o samo pochowanie ciał maleńkich, zmar-
łych przed narodzeniem dzieci. Chodzi również o wsparcie 
od strony duchowej rodziców tych dzieci, poprzez przygoto-
wanie stosownych ulotek i informatorów oraz umożliwienie 
kontaktu ze specjalistami w dziedzinie psychologii, prawa 
i innych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Zamie-
rzamy w tym zakresie jako Stowarzyszenie współpracować 
z różnymi instytucjami działającymi w naszym mieście.

Dlaczego dopiero teraz?
To dobre pytanie. Sam zastanawiałem się dlaczego tak dłu-
go to trwało i tyle trzeba było włożyć wysiłku, aby w naszym 
mieście można było chować dzieci poczęte a nienarodzone. 
Przecież utrata każdego dziecka jest tak bolesna. Wielu ro-
dziców bardzo by chciało dotknąć, porozmawiać ze swoimi 
dziećmi, usłyszeć ich pierwszy płacz przy porodzie i nie było 
im to dane. Czy można to zrozumieć? Nie. Jeśli się tego sa-
memu nie przeżyło. I może tutaj jest klucz do odpowiedzi na 
pana pytanie. Bóg ma swoje ścieżki i swój czas. Moi para-
fianie uczestniczyli w Studium nad Małżeństwem i Rodziną 
im. biskupa Wilhelma Pluty i tam usłyszeli o możliwości or-
ganizowania pochówku dzieci utraconych w wyniku poro-
nienia. Pamiętam, że bardzo pozytywnie i emocjonalnie 
zareagowałem, aż się trochę sobie dziwiłem. Teraz wiem, że 
Bóg miał swój plan. Trzy lata dojrzewania do tego, aby dane 
nam było sprawować pieczę nad tym ważnym Bożym dzie-
łem. Potrzeba nieraz czasu, aby Bóg mógł przygotować od-
powiedni grunt i ludzi. Czy teraz jesteśmy gotowi? Nie 
wiem, ale skoro Bóg daje nam to dzieło, to On sam wie dla-
czego właśnie teraz. Czasami wspólnota musi dojrzeć do 
pewnych spraw, zrozumieć komu ma służyć. Musi doświad-
czyć niejednej burzy na jeziorze, aby zrozumieć, że tylko 

O. Piotr Darasz

Bóg może uciszyć nasze wnętrze i tych, którzy wzniecają 
zawieruchę. Wierzę, że to dzieło pomoże nam wszystkim 
jeszcze bardziej dojrzewać przy Bogu i zrozumieć, że służba 
przy Nim i dla Niego to największy zaszczyt jaki może 
spotkać człowieka. Zarówno służba ta społeczna i ewangeli-
zacyjna powinna czerpać wiarę, nadzieję, i miłość od same-
go Boga. To najlepsza inspiracja, aby autentycznie pochylać 
się nad człowiekiem w potrzebie. W przeciwnym razie czło-
wiek szuka samego siebie, swoich planów, ukrytych ambicji, 
pragnień posługując się przy tym ludźmi którzy są im do te-
go potrzebni. To jednak zasadnicza różnica, która musi doj-
rzeć w sercu człowieka. Dlatego należą się podziękowania 
Bogu za to, że czuwa nad nami kiedy jest burza.

Co jest najważniejsze w duszpasterstwie osób po 
stracie dziecka?

Pokora!!! Noszenie w sobie śmierci, kiedy samej się nie u-
miera, jest czymś tak trudnym do opisania, że nikt poza mat-
ką nie jest w stanie tego pojąć. Masz marzenia, plany wobec 
dziecka swojej rodziny i nagle wraz ze śmiercią potomka 
umierają wszystkie marzenia. Przyszłość, która miała swoje 
kolory nagle zamienia się w jeden czarny scenariusz. Rodzi 
się fałszywe poczucie winy, które nie pochodzi od Boga. Złu 
duch lubi takie sytuacje, kiedy jest cierpienie a jeszcze bar-
dziej cierpienie niezasłużone, można powiedzieć uruchamia 
się, aby podważyć wszechmoc Boga. Czasami posługuje się 
wydarzeniami jak kuszenie Jezusa na pustyni lub ludźmi, 
którzy chcą mu służyć. Trzeba tym ludziom o tym mówić 
i ich wspierać. Bóg jest Ojcem, który nie krzywdzi swoich 
dzieci. Dla matek niebo nie będzie niebem, jeśli nie spotkają 
w nim swoich nienarodzonych dzieci. Należy mówić i pod-
kreślać rolę nadziei zakorzenionej w zmartwychwstaniu 
Chrystusa, że wszystkie dzieci nienarodzone na pewno są 
w domu, który przygotował sam Chrystus przez złożoną 
z samego siebie ofiarę. Kobietom po poronieniu często wy-
daje się, że nic po ich dzieciach nie pozostało. Przede wszy-
stkim ma pozostać miłość do dziecka, jego imię, które moż-
na mu nadać. Złość i smutek, który pojawia się w sercu matki 
z powodu nieraz upokarzającego potraktowania nie może 
być większy niż miłość do dziecka. Dlatego tak bardzo po-
trzeba wsparcia duchowego i uświadamiania sobie, że Bóg 
jest bardzo blisko nas. Tutaj z pomocą przychodzi człowie-
kowi wstawiennicza rola Maryi, która była dotknięta np. nie-
nawiścią ludzi do Jej syna. W jej serce miało prawo wlać się 
wiele negatywnych uczuć do ludzi, którzy fałszywie oskar-
żyli Chrystusa. Nie zasłużyła na to cierpienie, ale naśladując 
swojego Syna ofiarowała je Bogu. Matka i Ojciec, którzy 
tracą z niewiadomych przyczyn swoje dziecko również doś-
wiadczają cierpienia, które można nazwać niezawinionym 
i w tym doświadczeniu podobni są do Maryi. I ona, nasza 
Matka, pokazuje drogę uzdrowienia. My jesteśmy dopiero 
na początku tej drogi i będziemy uczyli się towarzyszyć ro-
dzinom, których dotknął problem poronienia. Wierzę, że jest 
wiele osób, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie 
przyłączą się do grupy wsparcia. I serdecznie wszystkich za-
chęcam do modlitwy i wszelako płynącej pomocy.

RADOŚCI I DRAMATY
Od lat niezmiennie wzrusza mnie ten 
moment badania USG, w którym ko-
bieta po raz pierwszy widzi i słyszy 
swoje dziecko. Uwielbiam patrzeć na 
jej radość i mam świadomość uczes-

tnictwa w niezwykłym misterium, któ-
re rozgrywa się między nimi, bo bez-
pośredni dowód rozwijającego się ży-
cia daje kobiecie realne poczucie, że 
staje się matką. Najczystsza forma ra-

dości.
Tyle tylko, że zawsze, gdy są to bardzo 
wczesne początki ciąży, jest we mnie 
niepokój, który każe mi zdystansować 
się do pełni tego szczęścia. Zdaję sobie 

bowiem sprawę z faktu, że droga się do-
piero zaczyna, a statystyka jest nieubła-
galna: piętnaście procent wszystkich 
ciąż ulega poronieniu, a odsetek utraty 
ciąż we wczesnym okresie jest jeszcze 
większy. Wiem doskonale, że część ko-
biet poroni, a niektórym będę musiała 
uświadomić okrutną prawdę o obumar-
ciu płodu. A niełatwo to powiedzieć na-
wet wtedy, gdy ma on zaledwie kilka 
milimetrów. Kobieta odwiedza lekarza, 
aby się upewnić, że dziecko rozwija się 
prawidłowo. Jest przekonana, że obraz, 
który za chwilę ukaże się na ekranie a-
paratu USG, potwierdzi jej prawo do 
szczęścia.

Wioleta
Wioleta, rozgadana dwudziestodzie-
więciolatka płacze z radości, kiedy sły-
szy bicie serca swojego dziecka. Ono 
ma zaledwie pół centymetra, ale Wiole-
ta czuje, że to będzie chłopiec. Tak dłu-
go czekali i wreszcie się udało. Natych-
miast dzwoni do męża. – Wszyscy cze-
kają na wiadomość – przeprasza. Cie-
pło mi się robi na widok jej radości, 
choć czuję niepokój, o którym wspomi-
nałam. Wizyta kontrolna. Serce mi pu-
ka. Czuję utkwione w sobie oczy Wio-
lety. Czy taką wiadomość można prze-
kazać lepiej lub gorzej? Nie ma odpo-
wiednich słów, które złagodziłyby sens 
tego, co muszę powiedzieć, bo nie ma 
dobrej metody unieszczęśliwiania dru-
giego człowieka.
– Dlaczego? – płacze Wioleta i szybko 
pada typowe pytanie. – Czy to moja wi-
na?
Usiłuję odpowiedzieć, ale rozpacz 
Wiolety jest zbyt wielka i moje wyja-
śnienia zupełnie do niej nie trafiają. 
Wiem, że nie jest to odpowiedni mo-
ment na pocieszanie i roztaczanie wizji 
następnych ciąż, które zakończą się po-
myślnie, bo ona nadal jest matką tego 
konkretnego dziecka i nie chce takich 
słów. Chce tylko jego. Po kilku dniach 
i po poronieniu ciąży rozmawiamy 
spokojniej. Wcześniej usiłowałam 
przekonać jej męża, że wszystkie próby 
dociekania przyczyny obumarcia mogą 
się skończyć fiaskiem i że dobrze było-
by, gdyby pomógł mi uchronić Wioletę 
przed poczuciem winy. Mąż stanął na 
wysokości zadania. – Nie myślałam, że 
tak szybko będę znów się uśmiechać – 
zwierzyła mi się Wioleta.

Iwona
Bardzo trudny jest moment, w którym 
ja już znam prawdę, a kobieta patrzy na 
mnie z radosnym błyskiem w oczach 
i pełna ufności czeka na dobre wieści. 

Mam wielką świadomość dramatu, jaki 
za chwilę spowoduję swoimi słowami. 
Dwudziestopięcioletnia Iwona, mama 
pięcioletniej Natalki, jest w czwartym 
miesiącu ciąży i od razu opowiada 
o swoich planach. – Mąż chciałby 
chłopca, ale mi to właściwie wszystko 
jedno, byleby było zdrowe. A Natalia to 
chciałaby siostrzyczkę – uśmiecha się 
pogodnie. Aparat UGS z nieubłagalną 
precyzją pokazuje obraz trzynastotygo-
dniowego, sześciocentymetrowego 
płodu i ciemny zarys nieruchomego 
serca. Po raz trzeci zupełnie niepotrze-

bnie mierzę długość płodu i nie potrafię 
oderwać wzroku od ekranu. Nie będzie 
siostrzyczki ani synka, a ja za chwilę 
rozwieję wszystkie plany – myślę z go-
ryczą. Na razie uparcie patrzę na znie-
ruchomiałe serce. Każda kobieta jest 
inna i za każdym razem od nowa szu-
kam odpowiednich słów. Jeszcze nie 
potrafię się odezwać, ale coś pewnie 
zmienia się w mojej twarzy, bo Iwona 
nagle cichnie. – Coś nie tak? – ledwie ją 
usłyszałam. W jednej chwili beztroska 
radość oczekiwania zmienia się w peł-
ne przerażenia zdumienie. Nie tak mia-
ło być. Widzę, jak kurczy się w sobie. 
Tylko tyle. Nagle otacza się murem 
milczenia. Żadnej łzy, nieruchoma 
twarz. Tylko ta cisza. Czułam się wy-
różniona, mogą towarzyszyć kobiecie 
w radości odkrywania tajemnicy, której 
nikt wcześniej nie zgłębił, a teraz od-
bieram jej tę radość i burzę przyszłość, 
którą już sobie zaplanowała. Źle mi 
w tej roli, bo przecież zawód lekarza 
ma przynosić dobro.

Patrycja
Tuż po poronieniu kobiety zadają pyta-
nie, dlaczego tak się stało. Często są za-
niepokojone, bo przyszło im do głowy, 
że coś zaniedbały, czegoś nie dopatrzy-
ły, że wszystko byłoby dobrze, gdyby 

były bardziej uważne. W zależności od 
charakteru, poszukują winy w sobie lub 
w czynnikach zewnętrznych. I na tym 
etapie konieczna jest rozmowa z leka-
rzem, który wyjaśni, jakie są rzeczy-
wiste przyczyny poronień, i nie dopuści 
do sytuacji, w której traumatyczne 
przeżycie stanie się punktem wyjścia 
do samooskarżania lub oskarżania 
przez otoczenie. Staram się uświado-
mić kobiecie, że od pięćdziesięciu do 
sześćdziesięciu procent poronień sa-
moistnych w pierwszych trzech mie-
siącach ciąży jest spowodowanych nie-

prawidłowościami chromosomalnymi. 
Nieprawidłowy genetycznie płód nie 
ma często żadnej szansy rozwoju i ob-
umiera. Chciałabym, aby zrozumiała, 
że poronienie czy obumarcie płodu to 
najczęściej proces od niej niezależny, 
a lekarz szuka przyczyny wyłącznie po 
to, aby uniknąć podobnej sytuacji 
w następnej ciąży. Trzydziestotrzylet-
nia Patrycja na wieść o obumarciu dru-
giej ciąży zareagowała samooskarża-
niem. Rozmawiałyśmy dosyć często. 
Umówiłyśmy się, że nie będzie samo-
dzielnie roztrząsać swoich nowych 
myśli i z każdą wątpliwością, która 
wzbudzi w niej niepokój, zwróci się do 
mnie. Namawiałam ją na następną cią-
żę, bo czułam, że drugie dziecko wyz-
woli ją z poczucia winy. Tak bardzo 
o nim marzyła i tak bardzo się bała. – 
Jest we mnie taki strach, że to się pow-
tórzy – zapewniała mnie ze łzami w o-
czach. Zaryzykowałyśmy obie. Ja – tłu-
macząc jej, że powtórka jest mało 
prawdopodobna, ona – wierząc w każ-
de moje słowo. Po dwóch latach cię-
ciem cesarskim urodziła córeczkę. Na 
razie nie ma czasu na rozpamiętywanie 
poprzedniej, obumarłej ciąży. Nie-
mowlę absorbuje ją dwadzieścia cztery 
godziny na dobę.
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la, bądź rodzice pozostawili je tam świadomie, aby zostały 
pochowane w Grobie Dzieci Utraconych – 12 listopada. O 
godz. 13.00 sprawowana będzie Msza św. w Kościele pw. 
Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. ul. Bracka 7, a po niej o godz. 
15.00 rozpocznie się ceremonia na cmentarzu w Kaplicy Za-
kładu Usług Pogrzebowych Products ul. Żwirowa 5K, a nas-
tępnie złożenie prochów w grobowcu w kwaterze 10C. 
Ceremonii będzie przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński.
Zapraszamy na tę uroczystość Wszystkich, którzy chcą po-
żegnać Dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz wesprzeć ich 
rodziców

Dlaczego Państwo się w to zaangażowali?
Pogrzeb jest integralną częścią żałoby i często koniecznym 
aktem pożegnania. Pochówek dzieci zmarłych przed naro-
dzeniem to nie tylko chrześcijańska postawa, ale również 
pomoc rodzinom w traumatycznym doświadczeniu. Stowa-
rzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda, za zgodą Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowało wspólny grobo-
wiec, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 
Żwirowej. Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem 
odbywać się będzie cyklicznie.
Nie chodzi tylko o samo pochowanie ciał maleńkich, zmar-
łych przed narodzeniem dzieci. Chodzi również o wsparcie 
od strony duchowej rodziców tych dzieci, poprzez przygoto-
wanie stosownych ulotek i informatorów oraz umożliwienie 
kontaktu ze specjalistami w dziedzinie psychologii, prawa 
i innych zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Zamie-
rzamy w tym zakresie jako Stowarzyszenie współpracować 
z różnymi instytucjami działającymi w naszym mieście.

Dlaczego dopiero teraz?
To dobre pytanie. Sam zastanawiałem się dlaczego tak dłu-
go to trwało i tyle trzeba było włożyć wysiłku, aby w naszym 
mieście można było chować dzieci poczęte a nienarodzone. 
Przecież utrata każdego dziecka jest tak bolesna. Wielu ro-
dziców bardzo by chciało dotknąć, porozmawiać ze swoimi 
dziećmi, usłyszeć ich pierwszy płacz przy porodzie i nie było 
im to dane. Czy można to zrozumieć? Nie. Jeśli się tego sa-
memu nie przeżyło. I może tutaj jest klucz do odpowiedzi na 
pana pytanie. Bóg ma swoje ścieżki i swój czas. Moi para-
fianie uczestniczyli w Studium nad Małżeństwem i Rodziną 
im. biskupa Wilhelma Pluty i tam usłyszeli o możliwości or-
ganizowania pochówku dzieci utraconych w wyniku poro-
nienia. Pamiętam, że bardzo pozytywnie i emocjonalnie 
zareagowałem, aż się trochę sobie dziwiłem. Teraz wiem, że 
Bóg miał swój plan. Trzy lata dojrzewania do tego, aby dane 
nam było sprawować pieczę nad tym ważnym Bożym dzie-
łem. Potrzeba nieraz czasu, aby Bóg mógł przygotować od-
powiedni grunt i ludzi. Czy teraz jesteśmy gotowi? Nie 
wiem, ale skoro Bóg daje nam to dzieło, to On sam wie dla-
czego właśnie teraz. Czasami wspólnota musi dojrzeć do 
pewnych spraw, zrozumieć komu ma służyć. Musi doświad-
czyć niejednej burzy na jeziorze, aby zrozumieć, że tylko 

O. Piotr Darasz

Bóg może uciszyć nasze wnętrze i tych, którzy wzniecają 
zawieruchę. Wierzę, że to dzieło pomoże nam wszystkim 
jeszcze bardziej dojrzewać przy Bogu i zrozumieć, że służba 
przy Nim i dla Niego to największy zaszczyt jaki może 
spotkać człowieka. Zarówno służba ta społeczna i ewangeli-
zacyjna powinna czerpać wiarę, nadzieję, i miłość od same-
go Boga. To najlepsza inspiracja, aby autentycznie pochylać 
się nad człowiekiem w potrzebie. W przeciwnym razie czło-
wiek szuka samego siebie, swoich planów, ukrytych ambicji, 
pragnień posługując się przy tym ludźmi którzy są im do te-
go potrzebni. To jednak zasadnicza różnica, która musi doj-
rzeć w sercu człowieka. Dlatego należą się podziękowania 
Bogu za to, że czuwa nad nami kiedy jest burza.

Co jest najważniejsze w duszpasterstwie osób po 
stracie dziecka?

Pokora!!! Noszenie w sobie śmierci, kiedy samej się nie u-
miera, jest czymś tak trudnym do opisania, że nikt poza mat-
ką nie jest w stanie tego pojąć. Masz marzenia, plany wobec 
dziecka swojej rodziny i nagle wraz ze śmiercią potomka 
umierają wszystkie marzenia. Przyszłość, która miała swoje 
kolory nagle zamienia się w jeden czarny scenariusz. Rodzi 
się fałszywe poczucie winy, które nie pochodzi od Boga. Złu 
duch lubi takie sytuacje, kiedy jest cierpienie a jeszcze bar-
dziej cierpienie niezasłużone, można powiedzieć uruchamia 
się, aby podważyć wszechmoc Boga. Czasami posługuje się 
wydarzeniami jak kuszenie Jezusa na pustyni lub ludźmi, 
którzy chcą mu służyć. Trzeba tym ludziom o tym mówić 
i ich wspierać. Bóg jest Ojcem, który nie krzywdzi swoich 
dzieci. Dla matek niebo nie będzie niebem, jeśli nie spotkają 
w nim swoich nienarodzonych dzieci. Należy mówić i pod-
kreślać rolę nadziei zakorzenionej w zmartwychwstaniu 
Chrystusa, że wszystkie dzieci nienarodzone na pewno są 
w domu, który przygotował sam Chrystus przez złożoną 
z samego siebie ofiarę. Kobietom po poronieniu często wy-
daje się, że nic po ich dzieciach nie pozostało. Przede wszy-
stkim ma pozostać miłość do dziecka, jego imię, które moż-
na mu nadać. Złość i smutek, który pojawia się w sercu matki 
z powodu nieraz upokarzającego potraktowania nie może 
być większy niż miłość do dziecka. Dlatego tak bardzo po-
trzeba wsparcia duchowego i uświadamiania sobie, że Bóg 
jest bardzo blisko nas. Tutaj z pomocą przychodzi człowie-
kowi wstawiennicza rola Maryi, która była dotknięta np. nie-
nawiścią ludzi do Jej syna. W jej serce miało prawo wlać się 
wiele negatywnych uczuć do ludzi, którzy fałszywie oskar-
żyli Chrystusa. Nie zasłużyła na to cierpienie, ale naśladując 
swojego Syna ofiarowała je Bogu. Matka i Ojciec, którzy 
tracą z niewiadomych przyczyn swoje dziecko również doś-
wiadczają cierpienia, które można nazwać niezawinionym 
i w tym doświadczeniu podobni są do Maryi. I ona, nasza 
Matka, pokazuje drogę uzdrowienia. My jesteśmy dopiero 
na początku tej drogi i będziemy uczyli się towarzyszyć ro-
dzinom, których dotknął problem poronienia. Wierzę, że jest 
wiele osób, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie 
przyłączą się do grupy wsparcia. I serdecznie wszystkich za-
chęcam do modlitwy i wszelako płynącej pomocy.

RADOŚCI I DRAMATY
Od lat niezmiennie wzrusza mnie ten 
moment badania USG, w którym ko-
bieta po raz pierwszy widzi i słyszy 
swoje dziecko. Uwielbiam patrzeć na 
jej radość i mam świadomość uczes-

tnictwa w niezwykłym misterium, któ-
re rozgrywa się między nimi, bo bez-
pośredni dowód rozwijającego się ży-
cia daje kobiecie realne poczucie, że 
staje się matką. Najczystsza forma ra-

dości.
Tyle tylko, że zawsze, gdy są to bardzo 
wczesne początki ciąży, jest we mnie 
niepokój, który każe mi zdystansować 
się do pełni tego szczęścia. Zdaję sobie 

bowiem sprawę z faktu, że droga się do-
piero zaczyna, a statystyka jest nieubła-
galna: piętnaście procent wszystkich 
ciąż ulega poronieniu, a odsetek utraty 
ciąż we wczesnym okresie jest jeszcze 
większy. Wiem doskonale, że część ko-
biet poroni, a niektórym będę musiała 
uświadomić okrutną prawdę o obumar-
ciu płodu. A niełatwo to powiedzieć na-
wet wtedy, gdy ma on zaledwie kilka 
milimetrów. Kobieta odwiedza lekarza, 
aby się upewnić, że dziecko rozwija się 
prawidłowo. Jest przekonana, że obraz, 
który za chwilę ukaże się na ekranie a-
paratu USG, potwierdzi jej prawo do 
szczęścia.

Wioleta
Wioleta, rozgadana dwudziestodzie-
więciolatka płacze z radości, kiedy sły-
szy bicie serca swojego dziecka. Ono 
ma zaledwie pół centymetra, ale Wiole-
ta czuje, że to będzie chłopiec. Tak dłu-
go czekali i wreszcie się udało. Natych-
miast dzwoni do męża. – Wszyscy cze-
kają na wiadomość – przeprasza. Cie-
pło mi się robi na widok jej radości, 
choć czuję niepokój, o którym wspomi-
nałam. Wizyta kontrolna. Serce mi pu-
ka. Czuję utkwione w sobie oczy Wio-
lety. Czy taką wiadomość można prze-
kazać lepiej lub gorzej? Nie ma odpo-
wiednich słów, które złagodziłyby sens 
tego, co muszę powiedzieć, bo nie ma 
dobrej metody unieszczęśliwiania dru-
giego człowieka.
– Dlaczego? – płacze Wioleta i szybko 
pada typowe pytanie. – Czy to moja wi-
na?
Usiłuję odpowiedzieć, ale rozpacz 
Wiolety jest zbyt wielka i moje wyja-
śnienia zupełnie do niej nie trafiają. 
Wiem, że nie jest to odpowiedni mo-
ment na pocieszanie i roztaczanie wizji 
następnych ciąż, które zakończą się po-
myślnie, bo ona nadal jest matką tego 
konkretnego dziecka i nie chce takich 
słów. Chce tylko jego. Po kilku dniach 
i po poronieniu ciąży rozmawiamy 
spokojniej. Wcześniej usiłowałam 
przekonać jej męża, że wszystkie próby 
dociekania przyczyny obumarcia mogą 
się skończyć fiaskiem i że dobrze było-
by, gdyby pomógł mi uchronić Wioletę 
przed poczuciem winy. Mąż stanął na 
wysokości zadania. – Nie myślałam, że 
tak szybko będę znów się uśmiechać – 
zwierzyła mi się Wioleta.

Iwona
Bardzo trudny jest moment, w którym 
ja już znam prawdę, a kobieta patrzy na 
mnie z radosnym błyskiem w oczach 
i pełna ufności czeka na dobre wieści. 

Mam wielką świadomość dramatu, jaki 
za chwilę spowoduję swoimi słowami. 
Dwudziestopięcioletnia Iwona, mama 
pięcioletniej Natalki, jest w czwartym 
miesiącu ciąży i od razu opowiada 
o swoich planach. – Mąż chciałby 
chłopca, ale mi to właściwie wszystko 
jedno, byleby było zdrowe. A Natalia to 
chciałaby siostrzyczkę – uśmiecha się 
pogodnie. Aparat UGS z nieubłagalną 
precyzją pokazuje obraz trzynastotygo-
dniowego, sześciocentymetrowego 
płodu i ciemny zarys nieruchomego 
serca. Po raz trzeci zupełnie niepotrze-

bnie mierzę długość płodu i nie potrafię 
oderwać wzroku od ekranu. Nie będzie 
siostrzyczki ani synka, a ja za chwilę 
rozwieję wszystkie plany – myślę z go-
ryczą. Na razie uparcie patrzę na znie-
ruchomiałe serce. Każda kobieta jest 
inna i za każdym razem od nowa szu-
kam odpowiednich słów. Jeszcze nie 
potrafię się odezwać, ale coś pewnie 
zmienia się w mojej twarzy, bo Iwona 
nagle cichnie. – Coś nie tak? – ledwie ją 
usłyszałam. W jednej chwili beztroska 
radość oczekiwania zmienia się w peł-
ne przerażenia zdumienie. Nie tak mia-
ło być. Widzę, jak kurczy się w sobie. 
Tylko tyle. Nagle otacza się murem 
milczenia. Żadnej łzy, nieruchoma 
twarz. Tylko ta cisza. Czułam się wy-
różniona, mogą towarzyszyć kobiecie 
w radości odkrywania tajemnicy, której 
nikt wcześniej nie zgłębił, a teraz od-
bieram jej tę radość i burzę przyszłość, 
którą już sobie zaplanowała. Źle mi 
w tej roli, bo przecież zawód lekarza 
ma przynosić dobro.

Patrycja
Tuż po poronieniu kobiety zadają pyta-
nie, dlaczego tak się stało. Często są za-
niepokojone, bo przyszło im do głowy, 
że coś zaniedbały, czegoś nie dopatrzy-
ły, że wszystko byłoby dobrze, gdyby 

były bardziej uważne. W zależności od 
charakteru, poszukują winy w sobie lub 
w czynnikach zewnętrznych. I na tym 
etapie konieczna jest rozmowa z leka-
rzem, który wyjaśni, jakie są rzeczy-
wiste przyczyny poronień, i nie dopuści 
do sytuacji, w której traumatyczne 
przeżycie stanie się punktem wyjścia 
do samooskarżania lub oskarżania 
przez otoczenie. Staram się uświado-
mić kobiecie, że od pięćdziesięciu do 
sześćdziesięciu procent poronień sa-
moistnych w pierwszych trzech mie-
siącach ciąży jest spowodowanych nie-

prawidłowościami chromosomalnymi. 
Nieprawidłowy genetycznie płód nie 
ma często żadnej szansy rozwoju i ob-
umiera. Chciałabym, aby zrozumiała, 
że poronienie czy obumarcie płodu to 
najczęściej proces od niej niezależny, 
a lekarz szuka przyczyny wyłącznie po 
to, aby uniknąć podobnej sytuacji 
w następnej ciąży. Trzydziestotrzylet-
nia Patrycja na wieść o obumarciu dru-
giej ciąży zareagowała samooskarża-
niem. Rozmawiałyśmy dosyć często. 
Umówiłyśmy się, że nie będzie samo-
dzielnie roztrząsać swoich nowych 
myśli i z każdą wątpliwością, która 
wzbudzi w niej niepokój, zwróci się do 
mnie. Namawiałam ją na następną cią-
żę, bo czułam, że drugie dziecko wyz-
woli ją z poczucia winy. Tak bardzo 
o nim marzyła i tak bardzo się bała. – 
Jest we mnie taki strach, że to się pow-
tórzy – zapewniała mnie ze łzami w o-
czach. Zaryzykowałyśmy obie. Ja – tłu-
macząc jej, że powtórka jest mało 
prawdopodobna, ona – wierząc w każ-
de moje słowo. Po dwóch latach cię-
ciem cesarskim urodziła córeczkę. Na 
razie nie ma czasu na rozpamiętywanie 
poprzedniej, obumarłej ciąży. Nie-
mowlę absorbuje ją dwadzieścia cztery 
godziny na dobę.
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Różne tory
Kobiety z nadmiernie rozwiniętym po-
czuciem winy potrafią wyrządzić og-
romną krzywdę sobie i otoczeniu, dla-
tego po wspólnym przeanalizowaniu 
sytuacji podkreślam, że w żaden spo-
sób nie były w stanie wpłynąć na bieg 
wydarzeń i nie powinny szukać winy 
w sobie ani rozpamiętywać. Bo ludzka 
pamięć nie jest obiektywna i robi dziw-
ne niespodzianki. Z upływem czasu 
wyolbrzymia jedne aspekty, a umniej-
sza wagę innych. Efekt jest taki, że ko-
bieta zagłębia się w swoim nieszczęś-
ciu i sytuacja zaczyna ją przerastać. 
Dobrze byłoby, gdyby w takim mo-
mencie nie pozostała sama ze swoimi 
myślami. Nie zawsze wystarczy pomoc 
męża, który czasami nie potrafi spros-
tać komplikującemu się coraz bardziej 
sposobowi myślenia własnej żony. Od-
noszę wrażenie, że właśnie lekarz, któ-
remu kobieta potrafi zaufać, może u-
wolnić ją od niepokojących myśli 
zwłaszcza w momencie, w którym za-
czynają dopiero powstawać. Wspólne 
rozpatrywanie różnych aspektów pro-
blemu pozwoli spojrzeć na dramatycz-
ną sytuację z innego punktu widzenia, 
może bardziej obiektywnie, i umożliwi 
wyciszenie bolesnych emocji. Czasami 
u kobiety działa mechanizm wypiera-
nia. Chcą zapomnieć i z ulgą przyjmują 
moje tłumaczenie o bezzasadności po-
czucia winy. Jestem przekonana, że to 
ich święte prawo, i cieszę się, że w taki 
sposób poradziły sobie ze swoim dra-
matem. Staram się doprowadzić do jak 
najszybszego zasklepienia rany w psy-
chice kobiet i zasugerować, ze pamięć 
nie polega w tym przypadku na rozpa-
miętywaniu, a czas goi rany. Może jes-
tem zbyt dużą optymistką, ale mam na-
dzieję, że po upływie jakiegoś czasu od 
poronienia zawsze uda mi się przywró-
cić kobiecie radość życia, że uniknie 
psychicznej udręki związanej ze swoją 
stratą, że nie dopuszczę do rozwinięcia 
się u niej poczucia winy i że będzie po-
trafiła z nadzieją myśleć o następnej 
ciąży. Towarzyszę kobietom w różnych 
momentach ich życia, dzieląc ich ra-
dości i dramaty. Mogę je wesprzeć 
działaniami wynikającymi z posiada-

nej przeze mnie wiedzy medycznej. 
Tylko tyle. Tak właściwie radzą sobie 
same. W dążeniu do macierzyństwa 
pokonują własne słabości, przekracza-
ją dramaty, jakie narzuciło im życie. 
Imponuje mi determinacja, z jaką po-
trafią realizować swoje plany. Niektóre 
rezygnują z marzeń o dziecku. Nie wy-
daje mi się, aby to była porażka. To jest 
ich wybór. Cieszę się, jeśli w relacji 
z pacjentką uda mi się nawiązać pe-
wien rodzaj porozumienia, które pro-
centuje zaufaniem, bo tylko wtedy ko-
bieta ma poczucie bezpieczeństwa i jest 
przekonana, że jej odczucia nie zostaną 
potraktowane powierzchownie. Kon-
sekwencją tego typu relacji jest mój 
emocjonalny udział w przeżywanym 
przez nią dramacie. Nie sposób odciąć 
się od czyjegoś nieszczęścia. W przy-
padku ciąż obumarłych jestem najczę-
ściej pierwszą osobą, z którą kobieta 
dzieli swój ciężar. Wiem, że będzie po-

trzebowała wsparcia. Moja pomoc ma 
polegać na tym, aby służyć wiedzą, do-
świadczeniem i czasem, niezależnie od 
tego, z jakim problemem przychodzi do 
mnie pacjentka – z radością czy cierpie-
niem. Mam być przy niej, aby mogła się 
do mnie zwrócić wtedy, kiedy będzie 
tego potrzebowała najbardziej. Moje 
osobiste emocje nie mają żadnego zna-
czenia, bo w niczym nikomu nie pomo-
gą. Dlatego nie mogę pozwolić sobie na 
okazywanie tego, co czuję. Trudność 
pojawia się w momencie, w którym do 
gabinetu wchodzi następna pacjentka – 
szczęśliwa, roześmiana i zwierza mi się 
z radością, że właśnie udało jej się zajść 
w upragnioną ciążę. Całkiem słusznie 
jest przekonana, że podzielę tę radość, 
bo wie, że i dla mnie jest to wspaniałą 
wiadomość. I choć tkwi we mnie jesz-

cze smutek poprzedniej kobiety, wiem, 
że nie mam prawa obarczać przyszłej 
mamy swoim kiepskim nastrojem. Pra-
gnie ona bowiem, aby cały świat cie-
szył się razem z nią. Nie mogę i nie chcę 
jej zawieść. Uśmiecham się na widok 
ruchliwego malucha i staram się, aby 
w żaden sposób nie odczuła dramatu, 
w którym uczestniczyłam kilkanaście 
minut temu. Witając trzecią pacjentkę, 
mam już poczucie, że jest dużo jaśniej 
na tym świecie. Czekam na jej radość, 
bo na ekranie widać niezdarne, szarpią-
ce ruchy trzycentymetrowego płodu 
i słychać bijące głośno serduszko. 
I wtedy niespodziewanie słyszę – ja nie 
chcę tej ciąży, nie mogę urodzić tego 
dziecka. Na moment przestaję myśleć. 
Po zakończonych dniach przyjęć, pod-
czas których muszę oznajmić kobiecie 
trudną wiadomość, dopada mnie żal i 
przygnębienie. Smutek nigdy nie od-
puszcza. Przychodzi później, w samo-
tności, w postaci obrazów, których nie 
sposób zapomnieć: skulone nienatural-
nie dziecko, jego zmieniony profil, za-
tarte zarysy maleńkich płodów, moja 
własna bezradność, kiedy słyszę zroz-
paczony głos: „Proszę powiedzieć, że 
to nie prawda”. Przygnębienie wraca 
zwielokrotnione bólem każdej następ-
nej kobiety. Bo im bardziej cieszyłam 
się ich radością, im dłużej towarzyszy-
łam rozwijającemu się maluchowi, tym 
trudniejszy jest dla mnie moment jego 
bezsensownej śmierci, tym trudniejsza 
jest moja bezradność wobec zaistniałej 
już sytuacji. Za każdym razem, kiedy 
przełamuję w sobie barierę i mówię 
o śmierci dziecka, wiem, że to przeży-
cie już we mnie pozostanie. Bo nie da 
się zapomnieć pełnej nadziei, zacieka-
wienia i radosnego oczekiwania twarzy 
kobiety, zmieniającej się tak bardzo 
pod wpływem wypowiadanych przeze 
mnie słów. Powiedziano mi, że każdy 
tekst powinien mieć swoje zakończe-
nie. Tego tekstu nie umiem zakończyć, 
bo ludzkie radości i dramaty przeplata-
ją się bez przerwy, a życie każdej kobie-
ty toczy się innym torem, zaskakując 
mnie w najmniej oczekiwanym mo-
mencie.

Halina Olasińska

I NAGLE PAN BÓG TO DZIECKO WZIĄŁ
Kasia i Paweł
Marysia (13), Staszek (9), Ania (6), Jureczek (†)
Paweł: – To ja bardzo chciałem mieć czwarte dziecko 
(i piąte i szóste…). I w końcu się udało. Na początku trochę 
się obawialiśmy, czy damy radę. Ale szybko nam to przeszło. 
Jak się ma trójkę, to czwarte wydaje się oczywiste i natu-

ralne. Przez pierwszy okres ciąży nie bardzo czułem więź 
z tym dzieckiem. Byłem tak spokojny, wiedziałem że ono po 
prostu jest, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie mar-
twiłem się i nie myślałem o tym nieustannie. Po prostu czu-
łem, że to jest Jurek. Więź emocjonalna zaczęła powstawać 
poprzez rozmowy z Kasią, która dzieliła się ze mną swoimi 

wrażeniami i przeżyciami, mówiła o niepokojach.
Kasia:  To była zupełnie prawidłowa ciąża. Ale ja czułam, 
że nie rozwija się tak jak trzy poprzednie. Jakaś niesamowita 
intuicja. Wszyscy mówili: „Jak ładnie nosisz to czwarte”, 
a we mnie był niepokój. Asekurowałam się, kiedy ktoś pytał 
o plany czy o przyszłość. mówiłam: „Jeżeli wszystko będzie 
dobrze”. Patrzył na mnie jak na wariatkę i pytał: „A dlaczego 
ma nie być? Przecież wszystko jest dobrze”. A ja powtarza-
łam tę moją formułkę jakby wbrew samej sobie. Lekarz zu-
pełnie tego nie potwierdzał. Mówiłam mu o tej mojej intuic-
ji, ale mnie zbywał. Gdzieś od piętnastego-szesnastego ty-
godnia zaczęłam czekać na ruchy i ogarniało mnie coraz 
większe zniecierpliwienie. Na USG ruchów nie udało się 
stwierdzić, ale lekarka tłumaczyła, że dziecko może po pro-
stu spać. Byłam trochę zdziwiona, ale jej słowa i stwierdzona 
akcja serca całkowicie mnie uspokoiły. Teraz myślę, że ona 
wcale nie była spokojna – pobrała wszystkie możliwe po-
miary, ale nie wydrukowała mi tak jak zwykle dzidziusia, 
tylko wręczyła tabelkę z tysiącem cyfr i kazała to trzymać. 
Wytrzymałam tak do osiemnastego tygodnia. Wtedy był ten 
jeden dzień, kiedy poczułam ruch. Usnęłam spokojna. 
„Wreszcie zaczęło się ruszać” pomyślałam. Nazajutrz nie 
było nic, w następne dni też nic. Zaczęłam być mocno 
zdenerwowana.
P.:  Lęk pojawił się, kiedy Kasia zaczęła mówić na poważ-
nie. Ona ma niesamowitą intuicję. Dużo wcześniej wiedzia-
ła, że coś się dzieje. Coś dziwnego było w moim i jej 
zachowaniu. Może bezwiednie odbierałem od niej jakieś 
sygnały. Próbowała we mnie wzbudzić taką miłość jak do 
pierwszego dziecka. Rzeczywiście jakoś mniej z nim roz-
mawiałem, mniej mu śpiewałem.
K.:  Kiedy zobaczyłam lekarkę, od razu powiedziałam jej 
o moim niepokoju. To był już dwudziesty tydzień. Był rów-
nież mój mąż i na szczęście, po raz pierwszy od początku 
ciąży, nie było mojej najstarszej córki Marysi (lat 13), która 
do tej pory chodziła ze mną na wszystkie wizyty i oglądała 
wielce zafascynowana dzidziusia. Utwierdzała się też 
w swojej chęci zostania lekarzem. W tym dniu, wiedziona 
wyłącznie intuicją, postanowiłam, że Marysi nie zabieram. 
Chciałam, żeby był tylko Paweł. Lekarka zaczyna mnie ba-
dać, wpatruje się w ekran i milczy. Patrzy i nic. Nie wy-
trzymałam: „Do cholery, coś powiedz!”, wykrzyknęłam, 
choć wcale nie byłam z nią na „ty”. „Ale co ja mogę powie-
dzieć, nie mam nic do powiedzenia” – odpowiedziała. Wy-
ciągnęliśmy tabelkę z poprzedniej wizyty z wymiarami dzi-
dziusia i okazało się, że obumarcie nastąpiło prawdopodob-
nie około szesnastego tygodnia. To znaczy, że przez cztery 
tygodnie nosiłam martwe dziecko. Lekarka zostawiła nas 
samych w gabinecie, żebyśmy doszli do siebie. To był taki 
szok, że nawet nie płakałam, oboje z Pawłem zamilkliśmy. 
Ustaliliśmy z lekarką kiedy pójdę do szpitala. Dowiedziałam 
się, co to jest indukcja poronienia (wywołanie poronienia 
środkami farmakologicznymi).
P.:  Kiedy nadeszły najtrudniejsze chwile, włączyły się we 
mnie mechanizmy pozwalające przetrwać. Stereotyp silne-
go mężczyzny nabrał tu sensu. Kaśka przeżywała dramat, 
a ja musiałem być dla niej ostoją. Nie mogłem się do końca 
rozpłakać.
K.:  Młodsze dzieci wpadły w histerię. Zaczęły głośno pła-
kać, właściwie wyć, ale dość szybko się uspokoiły. Marysia 
natomiast przeżywała to spokojniej, ale dłużej. To było coś 
w rodzaju buntu. „To ja się od dzisiaj nie modlę!” – powie-

–

–

–

–

–

działa. Kilka dni trwało takie zawzięcie. Najmłodsza, Ania, 
na urodziny taty narysowała obrazek przedstawiający całą 
rodzinę – również Jureczka… Nie miał skrzydełek. To był 
zwykły chłopczyk. I myślę, że tak ma być. Babcia zrobiła 
rzecz najstraszniejszą, jaką mogła zrobić – doliczywszy się 
na obrazku Ani wszystkich dzieci (również Jureczka), 
stwierdziła, że tatusiowi będzie przykro. Rozmawialiśmy 
potem z Mamą, ale to było trudne – inne pokolenie, inna 
mentalność… No i trzeba było wszystko odkręcać z Anią. 
W szpitalu spotkałam się z wielką życzliwością. Położne 
były niezwykle delikatne i ciepłe. To nie były żadne pocie-
szenia czy litość. Proste, drobne gesty życzliwości, nigdy za 
dużo. Nie wchodziły zbyt głęboko w moje nieszczęście, ale 
okazywały wielki szacunek. To było piękne. Miałam wraże-
nie, że moja historia jest całkowicie wyjątkowa. Potem 
dowiedziałam się, że praktycznie nie ma dnia, żeby nie 
odeszło jakieś dziecko. Lekarzem, który przyszedł zrobić mi 
USG, okazał się mój kolega. Wykrzyknął: „Kasia, no które 
to już, dziesiąte?”. Przyszedł do kobiety ,,nie wiedząc, w ja-
kiej jest sytuacji”… Odpowiedziałam: „Czwarte, ale mar-
twe”. Wyjaśnił mi wszystko bardzo dokładnie. Nie pocie-
szał, ale wspierał. Dostałam globulkę, która miała rozsze-
rzyć szyjkę macicy; byłam całkiem zamknięta. Miało to dłu-
go trwać. Co najmniej dobę. Przyszła noc i czekałam. Przez 
sen poczułam niewielkie bóle. I tu pojawiła się rzecz, która 
może się wydawać absurdalna. Od kiedy dowiedziałam się, 
że ciąża jest martwa, byłam w stałym kontakcie ze znajomą z 
Bractwa Aniołów Stróżów. To była jedyna osoba, do której 
wysłałam SMS-a o tym, co się dzieje. Wiedziałam, że ona 
będzie się za mnie modlić. Tej nocy, mniej więcej co godzinę 
dostawałam od niej SMS-a, że jest ze mną, że się za mnie 
modli. Pisała, że modli się do aniołów. Te krótkie informacje 
dodawały mi energii. Ja też się modliłam. Kiedy później się 
z nią spotkałam, opowiedziała mi, że około trzeciej w nocy 
wpadła w rodzaj ekstazy. Nie była sama. Zaprzęgła do mo-
dlitwy siostry w Pewli Małej, u których wtedy była. O tej 
trzeciej zaczęła krzyczeć w kaplicy, jakby wyzywała anioły, 
że nic nie robią. I właśnie w tym momencie dostałam silnego 
krwotoku. Dokładnie o tej godzinie. Potem już poszło błys-
kawicznie. Czułam lęk. Wiedziałam, że muszę urodzić. Le-
karz bardzo mnie wspierał. Zaczęły się skurcze macicy. 
Wystarczył właściwie tylko ten pierwszy. Dowiedziałam się, 
że na tym jednym parciu „wszystko wyszło”. Potem mnie 
uśpiono do czyszczenia. Pamiętam jeszcze rozmowy 
personelu, który próbował zidentyfikować płeć. Już wie-
dzieli, że nie chcemy sekcji, tylko pogrzeb. Mieli z tym stra-
szny problem. Ustalili, że to chłopiec. Ja nie widziałam 
dziecka. Człowiek w takim stanie jest absolutnie zdany na 
lekarzy. Skoro taka propozycja nie padła, uznałam, że się 
dziecka nie pokazuje. Nie żałuję, że go nie zobaczyłam. 
Wiem, że miało osiemnaście centymetrów. Potem zasnęłam. 
Po południu byłam już w domu.
P.:  Musiałem nad wszystkim zapanować – ZUS, szpital, 
zakład pogrzebowy. Zetknięcie się z ludźmi, którzy tam 
pracowali, było bardzo trudne. Kiedy dowiadywali się, że to 
jest dziecko nienarodzone, był moment (delikatny, ale zau-
ważalny) zawahania. Jakby nie wiedzieli, jak się zachować. 
Co powiedzieć. To były ułamki sekund. Tak było wszędzie, 
oprócz szpitala, gdzie mieliśmy kontakt z niezwykłą położ-
ną. Ksiądz był zaskoczony. To chyba jeszcze nowość, że 
ludzie dosłownie traktują stwierdzenie, że dziecko żyje od 
momentu poczęcia, a nie od momentu narodzin. Teoretycz-

–



str. 6 str. 7

Z kalendarza liturgicznegoZ kalendarza liturgicznego

Listopad - Grudzień 2016 Listopad - Grudzień 2016

Różne tory
Kobiety z nadmiernie rozwiniętym po-
czuciem winy potrafią wyrządzić og-
romną krzywdę sobie i otoczeniu, dla-
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dości i dramaty. Mogę je wesprzeć 
działaniami wynikającymi z posiada-

nej przeze mnie wiedzy medycznej. 
Tylko tyle. Tak właściwie radzą sobie 
same. W dążeniu do macierzyństwa 
pokonują własne słabości, przekracza-
ją dramaty, jakie narzuciło im życie. 
Imponuje mi determinacja, z jaką po-
trafią realizować swoje plany. Niektóre 
rezygnują z marzeń o dziecku. Nie wy-
daje mi się, aby to była porażka. To jest 
ich wybór. Cieszę się, jeśli w relacji 
z pacjentką uda mi się nawiązać pe-
wien rodzaj porozumienia, które pro-
centuje zaufaniem, bo tylko wtedy ko-
bieta ma poczucie bezpieczeństwa i jest 
przekonana, że jej odczucia nie zostaną 
potraktowane powierzchownie. Kon-
sekwencją tego typu relacji jest mój 
emocjonalny udział w przeżywanym 
przez nią dramacie. Nie sposób odciąć 
się od czyjegoś nieszczęścia. W przy-
padku ciąż obumarłych jestem najczę-
ściej pierwszą osobą, z którą kobieta 
dzieli swój ciężar. Wiem, że będzie po-

trzebowała wsparcia. Moja pomoc ma 
polegać na tym, aby służyć wiedzą, do-
świadczeniem i czasem, niezależnie od 
tego, z jakim problemem przychodzi do 
mnie pacjentka – z radością czy cierpie-
niem. Mam być przy niej, aby mogła się 
do mnie zwrócić wtedy, kiedy będzie 
tego potrzebowała najbardziej. Moje 
osobiste emocje nie mają żadnego zna-
czenia, bo w niczym nikomu nie pomo-
gą. Dlatego nie mogę pozwolić sobie na 
okazywanie tego, co czuję. Trudność 
pojawia się w momencie, w którym do 
gabinetu wchodzi następna pacjentka – 
szczęśliwa, roześmiana i zwierza mi się 
z radością, że właśnie udało jej się zajść 
w upragnioną ciążę. Całkiem słusznie 
jest przekonana, że podzielę tę radość, 
bo wie, że i dla mnie jest to wspaniałą 
wiadomość. I choć tkwi we mnie jesz-

cze smutek poprzedniej kobiety, wiem, 
że nie mam prawa obarczać przyszłej 
mamy swoim kiepskim nastrojem. Pra-
gnie ona bowiem, aby cały świat cie-
szył się razem z nią. Nie mogę i nie chcę 
jej zawieść. Uśmiecham się na widok 
ruchliwego malucha i staram się, aby 
w żaden sposób nie odczuła dramatu, 
w którym uczestniczyłam kilkanaście 
minut temu. Witając trzecią pacjentkę, 
mam już poczucie, że jest dużo jaśniej 
na tym świecie. Czekam na jej radość, 
bo na ekranie widać niezdarne, szarpią-
ce ruchy trzycentymetrowego płodu 
i słychać bijące głośno serduszko. 
I wtedy niespodziewanie słyszę – ja nie 
chcę tej ciąży, nie mogę urodzić tego 
dziecka. Na moment przestaję myśleć. 
Po zakończonych dniach przyjęć, pod-
czas których muszę oznajmić kobiecie 
trudną wiadomość, dopada mnie żal i 
przygnębienie. Smutek nigdy nie od-
puszcza. Przychodzi później, w samo-
tności, w postaci obrazów, których nie 
sposób zapomnieć: skulone nienatural-
nie dziecko, jego zmieniony profil, za-
tarte zarysy maleńkich płodów, moja 
własna bezradność, kiedy słyszę zroz-
paczony głos: „Proszę powiedzieć, że 
to nie prawda”. Przygnębienie wraca 
zwielokrotnione bólem każdej następ-
nej kobiety. Bo im bardziej cieszyłam 
się ich radością, im dłużej towarzyszy-
łam rozwijającemu się maluchowi, tym 
trudniejszy jest dla mnie moment jego 
bezsensownej śmierci, tym trudniejsza 
jest moja bezradność wobec zaistniałej 
już sytuacji. Za każdym razem, kiedy 
przełamuję w sobie barierę i mówię 
o śmierci dziecka, wiem, że to przeży-
cie już we mnie pozostanie. Bo nie da 
się zapomnieć pełnej nadziei, zacieka-
wienia i radosnego oczekiwania twarzy 
kobiety, zmieniającej się tak bardzo 
pod wpływem wypowiadanych przeze 
mnie słów. Powiedziano mi, że każdy 
tekst powinien mieć swoje zakończe-
nie. Tego tekstu nie umiem zakończyć, 
bo ludzkie radości i dramaty przeplata-
ją się bez przerwy, a życie każdej kobie-
ty toczy się innym torem, zaskakując 
mnie w najmniej oczekiwanym mo-
mencie.

Halina Olasińska

I NAGLE PAN BÓG TO DZIECKO WZIĄŁ
Kasia i Paweł
Marysia (13), Staszek (9), Ania (6), Jureczek (†)
Paweł: – To ja bardzo chciałem mieć czwarte dziecko 
(i piąte i szóste…). I w końcu się udało. Na początku trochę 
się obawialiśmy, czy damy radę. Ale szybko nam to przeszło. 
Jak się ma trójkę, to czwarte wydaje się oczywiste i natu-

ralne. Przez pierwszy okres ciąży nie bardzo czułem więź 
z tym dzieckiem. Byłem tak spokojny, wiedziałem że ono po 
prostu jest, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie mar-
twiłem się i nie myślałem o tym nieustannie. Po prostu czu-
łem, że to jest Jurek. Więź emocjonalna zaczęła powstawać 
poprzez rozmowy z Kasią, która dzieliła się ze mną swoimi 

wrażeniami i przeżyciami, mówiła o niepokojach.
Kasia:  To była zupełnie prawidłowa ciąża. Ale ja czułam, 
że nie rozwija się tak jak trzy poprzednie. Jakaś niesamowita 
intuicja. Wszyscy mówili: „Jak ładnie nosisz to czwarte”, 
a we mnie był niepokój. Asekurowałam się, kiedy ktoś pytał 
o plany czy o przyszłość. mówiłam: „Jeżeli wszystko będzie 
dobrze”. Patrzył na mnie jak na wariatkę i pytał: „A dlaczego 
ma nie być? Przecież wszystko jest dobrze”. A ja powtarza-
łam tę moją formułkę jakby wbrew samej sobie. Lekarz zu-
pełnie tego nie potwierdzał. Mówiłam mu o tej mojej intuic-
ji, ale mnie zbywał. Gdzieś od piętnastego-szesnastego ty-
godnia zaczęłam czekać na ruchy i ogarniało mnie coraz 
większe zniecierpliwienie. Na USG ruchów nie udało się 
stwierdzić, ale lekarka tłumaczyła, że dziecko może po pro-
stu spać. Byłam trochę zdziwiona, ale jej słowa i stwierdzona 
akcja serca całkowicie mnie uspokoiły. Teraz myślę, że ona 
wcale nie była spokojna – pobrała wszystkie możliwe po-
miary, ale nie wydrukowała mi tak jak zwykle dzidziusia, 
tylko wręczyła tabelkę z tysiącem cyfr i kazała to trzymać. 
Wytrzymałam tak do osiemnastego tygodnia. Wtedy był ten 
jeden dzień, kiedy poczułam ruch. Usnęłam spokojna. 
„Wreszcie zaczęło się ruszać” pomyślałam. Nazajutrz nie 
było nic, w następne dni też nic. Zaczęłam być mocno 
zdenerwowana.
P.:  Lęk pojawił się, kiedy Kasia zaczęła mówić na poważ-
nie. Ona ma niesamowitą intuicję. Dużo wcześniej wiedzia-
ła, że coś się dzieje. Coś dziwnego było w moim i jej 
zachowaniu. Może bezwiednie odbierałem od niej jakieś 
sygnały. Próbowała we mnie wzbudzić taką miłość jak do 
pierwszego dziecka. Rzeczywiście jakoś mniej z nim roz-
mawiałem, mniej mu śpiewałem.
K.:  Kiedy zobaczyłam lekarkę, od razu powiedziałam jej 
o moim niepokoju. To był już dwudziesty tydzień. Był rów-
nież mój mąż i na szczęście, po raz pierwszy od początku 
ciąży, nie było mojej najstarszej córki Marysi (lat 13), która 
do tej pory chodziła ze mną na wszystkie wizyty i oglądała 
wielce zafascynowana dzidziusia. Utwierdzała się też 
w swojej chęci zostania lekarzem. W tym dniu, wiedziona 
wyłącznie intuicją, postanowiłam, że Marysi nie zabieram. 
Chciałam, żeby był tylko Paweł. Lekarka zaczyna mnie ba-
dać, wpatruje się w ekran i milczy. Patrzy i nic. Nie wy-
trzymałam: „Do cholery, coś powiedz!”, wykrzyknęłam, 
choć wcale nie byłam z nią na „ty”. „Ale co ja mogę powie-
dzieć, nie mam nic do powiedzenia” – odpowiedziała. Wy-
ciągnęliśmy tabelkę z poprzedniej wizyty z wymiarami dzi-
dziusia i okazało się, że obumarcie nastąpiło prawdopodob-
nie około szesnastego tygodnia. To znaczy, że przez cztery 
tygodnie nosiłam martwe dziecko. Lekarka zostawiła nas 
samych w gabinecie, żebyśmy doszli do siebie. To był taki 
szok, że nawet nie płakałam, oboje z Pawłem zamilkliśmy. 
Ustaliliśmy z lekarką kiedy pójdę do szpitala. Dowiedziałam 
się, co to jest indukcja poronienia (wywołanie poronienia 
środkami farmakologicznymi).
P.:  Kiedy nadeszły najtrudniejsze chwile, włączyły się we 
mnie mechanizmy pozwalające przetrwać. Stereotyp silne-
go mężczyzny nabrał tu sensu. Kaśka przeżywała dramat, 
a ja musiałem być dla niej ostoją. Nie mogłem się do końca 
rozpłakać.
K.:  Młodsze dzieci wpadły w histerię. Zaczęły głośno pła-
kać, właściwie wyć, ale dość szybko się uspokoiły. Marysia 
natomiast przeżywała to spokojniej, ale dłużej. To było coś 
w rodzaju buntu. „To ja się od dzisiaj nie modlę!” – powie-
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działa. Kilka dni trwało takie zawzięcie. Najmłodsza, Ania, 
na urodziny taty narysowała obrazek przedstawiający całą 
rodzinę – również Jureczka… Nie miał skrzydełek. To był 
zwykły chłopczyk. I myślę, że tak ma być. Babcia zrobiła 
rzecz najstraszniejszą, jaką mogła zrobić – doliczywszy się 
na obrazku Ani wszystkich dzieci (również Jureczka), 
stwierdziła, że tatusiowi będzie przykro. Rozmawialiśmy 
potem z Mamą, ale to było trudne – inne pokolenie, inna 
mentalność… No i trzeba było wszystko odkręcać z Anią. 
W szpitalu spotkałam się z wielką życzliwością. Położne 
były niezwykle delikatne i ciepłe. To nie były żadne pocie-
szenia czy litość. Proste, drobne gesty życzliwości, nigdy za 
dużo. Nie wchodziły zbyt głęboko w moje nieszczęście, ale 
okazywały wielki szacunek. To było piękne. Miałam wraże-
nie, że moja historia jest całkowicie wyjątkowa. Potem 
dowiedziałam się, że praktycznie nie ma dnia, żeby nie 
odeszło jakieś dziecko. Lekarzem, który przyszedł zrobić mi 
USG, okazał się mój kolega. Wykrzyknął: „Kasia, no które 
to już, dziesiąte?”. Przyszedł do kobiety ,,nie wiedząc, w ja-
kiej jest sytuacji”… Odpowiedziałam: „Czwarte, ale mar-
twe”. Wyjaśnił mi wszystko bardzo dokładnie. Nie pocie-
szał, ale wspierał. Dostałam globulkę, która miała rozsze-
rzyć szyjkę macicy; byłam całkiem zamknięta. Miało to dłu-
go trwać. Co najmniej dobę. Przyszła noc i czekałam. Przez 
sen poczułam niewielkie bóle. I tu pojawiła się rzecz, która 
może się wydawać absurdalna. Od kiedy dowiedziałam się, 
że ciąża jest martwa, byłam w stałym kontakcie ze znajomą z 
Bractwa Aniołów Stróżów. To była jedyna osoba, do której 
wysłałam SMS-a o tym, co się dzieje. Wiedziałam, że ona 
będzie się za mnie modlić. Tej nocy, mniej więcej co godzinę 
dostawałam od niej SMS-a, że jest ze mną, że się za mnie 
modli. Pisała, że modli się do aniołów. Te krótkie informacje 
dodawały mi energii. Ja też się modliłam. Kiedy później się 
z nią spotkałam, opowiedziała mi, że około trzeciej w nocy 
wpadła w rodzaj ekstazy. Nie była sama. Zaprzęgła do mo-
dlitwy siostry w Pewli Małej, u których wtedy była. O tej 
trzeciej zaczęła krzyczeć w kaplicy, jakby wyzywała anioły, 
że nic nie robią. I właśnie w tym momencie dostałam silnego 
krwotoku. Dokładnie o tej godzinie. Potem już poszło błys-
kawicznie. Czułam lęk. Wiedziałam, że muszę urodzić. Le-
karz bardzo mnie wspierał. Zaczęły się skurcze macicy. 
Wystarczył właściwie tylko ten pierwszy. Dowiedziałam się, 
że na tym jednym parciu „wszystko wyszło”. Potem mnie 
uśpiono do czyszczenia. Pamiętam jeszcze rozmowy 
personelu, który próbował zidentyfikować płeć. Już wie-
dzieli, że nie chcemy sekcji, tylko pogrzeb. Mieli z tym stra-
szny problem. Ustalili, że to chłopiec. Ja nie widziałam 
dziecka. Człowiek w takim stanie jest absolutnie zdany na 
lekarzy. Skoro taka propozycja nie padła, uznałam, że się 
dziecka nie pokazuje. Nie żałuję, że go nie zobaczyłam. 
Wiem, że miało osiemnaście centymetrów. Potem zasnęłam. 
Po południu byłam już w domu.
P.:  Musiałem nad wszystkim zapanować – ZUS, szpital, 
zakład pogrzebowy. Zetknięcie się z ludźmi, którzy tam 
pracowali, było bardzo trudne. Kiedy dowiadywali się, że to 
jest dziecko nienarodzone, był moment (delikatny, ale zau-
ważalny) zawahania. Jakby nie wiedzieli, jak się zachować. 
Co powiedzieć. To były ułamki sekund. Tak było wszędzie, 
oprócz szpitala, gdzie mieliśmy kontakt z niezwykłą położ-
ną. Ksiądz był zaskoczony. To chyba jeszcze nowość, że 
ludzie dosłownie traktują stwierdzenie, że dziecko żyje od 
momentu poczęcia, a nie od momentu narodzin. Teoretycz-
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nie wszyscy to wiedzą, ale w takiej sytuacji zaczynają się 
zastanawiać. Coś do nich dociera.
K.:  Cała procedura związana z pogrzebem działa się gdzieś 
poza mną – wszystkim zajął się Paweł. Podobno przełożona 
pielęgniarek była dla niego wielkim wsparciem. Wszystko 
tłumaczyła i udzielała wszelkich wskazówek. Dziecko do 
dnia pogrzebu było w szpitalu. Wydanie ciała odbyło się jak-
by nielegalnie. W dzień pogrzebu przyjechaliśmy do szpitala 
z siatką na zakupy (bo szpital nie lubi, kiedy zakład pogrze-
bowy wkracza na teren oddziału położnego). Pani nam przy-
niosła zawiniątko z lodówki. W samochodzie przełożyliśmy 
Jureczka do trumienki, którą wykonał mój mąż. W zakładzie 
pogrzebowym trumny dziecięce były zbyt duże. Paweł 
stwierdził, że żadna nie nadaje się dla Jureczka i zrobił mu 
trumnę z pudełka po winie. Proste deseczki, skobelek z pa-
tyczkiem. Na trumnie umieściliśmy nasz krzyż neokate-
chumenalny. Krzyż chwalebny. Niedzielny stół, przy którym 
zwykle jemy obiad, a na nim trumna, którą się robi dla włas-
nego dziecka…
P.:  Do momentu pogrzebu ból był przede wszystkim 
spowodowany patrzeniem na cierpienie Kasi. Wszystko wy-
dawało mi się trochę abstrakcyjne. Musiałem załatwić dużo 
różnych formalności, nie miałem specjalnie czasu ma myśle-
nie. Dopiero w trakcie pogrzebu dotarło do mnie, że w tej 
małej trumience niosę mojego syna. Rozmowy z Kasią 
i ludźmi z naszej wspólnoty nadały kształt temu przeżyciu. 
Oboje mieliśmy podobne przemyślenia: neokatechumenat 
okazał się dla nas niezwykłym przygotowaniem do tego doś-
wiadczenia i zaowocował takim a nie innym spojrzeniem 
i przyjęciem go. Bardzo trudno jest mówić o tym, że Bóg da-
je nam choroby i nieszczęścia, i że to może być łaska. Wielu 
ludzi nie jest w stanie tego zrozumieć. Cierpienie naprawdę 
nas zmieniło i zwróciło uwagę na zupełnie inne sprawy. Po-
kazało, jak kruchutki jest ten świat. Wcześniej funkcjonowa-
łem trochę tak, jakbym to ja był Bogiem. A jeszcze wcześ-
niej, przed neokatechumenatem, wcale o tym nie myślałem. 
Teraz dotarło do mnie, że największym grzechem jest grzech 
przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli stawianie siebie 
na miejscu Boga. Nieustanne planowanie wszystkiego, peł-
na kontrola. A najbardziej zgubne jest przywiązanie do tych 
planów i nie branie pod uwagę, że życie może potoczyć się 
inaczej, według innego scenariusza. Ja oczywiście jestem 
zły, kiedy coś jest nie tak, ale dziś potrafię powiedzieć: 
„Niech się dzieje Jego wola, a nie moja”. Bez tej perspekty-
wy człowiek przeżywa życiowe porażki jako kompletne ka-
tastrofy, wszystko mu się wali, bo jego plan się nie powiódł. 
I budzi się z poczuciem przegranego życia.
K.:  W pracy przyjęto mnie bardzo ciepło. Każdy mnie ja-
koś przytulił. Słowem albo gestem. Myślę, że tego potrze-
bowałam. Choć każde słowo wywoływało emocje i łzy. 
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Wielkim przeżyciem było spotkanie po wakacjach z moimi 
uczniami. Jeszcze przed wakacjami na lekcjach wychowania 
do życia w rodzinie oglądałam z nimi zdjęcia USG dzidziu-
sia, pokazywałam, gdzie rączka, gdzie nóżka. Patrzyliśmy, 
jak się rozwija nowe życie. A teraz miałam do nich wrócić 
i powiedzieć, że trzask, prask, nie ma nic. Co ja im powiem? 
I okazało się, że to była wspaniała lekcja pod tytułem: „Na-
sze drogi nie są naszymi drogami”. Oni to wszyscy wspania-
le przyjęli. To była dla nich lekcja niesamowita. Myślę, że 
Pan Bóg pozwolił mi być dla nich jakby żywą katechezą. 
Trzęsła mi się broda, ale się przy nich nie rozpłakałam. I do-
brze.
P.:  Historia Jurka otworzyła też w sposób nieoczekiwany 
różne rodzinne historie. Dowiedzieliśmy się, że mama Kasi 
poroniła pięć razy. Żadne z tych dzieci nie ma imienia i nie 
było pochowane. Dopiero pogrzeb Jureczka otworzył ją na 
ten temat. Kasia też miała być „usuniętą ciążą”, bo zagrażała 
zdrowiu mamy… A ja mam siostrę, która zmarła tuż po 
porodzie. Mój ojciec pochował ją, co wtedy było ewenemen-
tem. Nie mógł jednak napisać na grobie jej imienia. Pogrze-
bu też nie było. Nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy po-
chować Jurka i zaprosić najbliższą rodzinę. Nie po to, żeby 
robić show z naszej tragedii, ale żeby to wspólnie przeżyć. 
Dzieci mówią dziś o Jureczku jako o bracie, który jest w Nie-
bie. Nie ma w tym nic abstrakcyjnego. Czasem zastanawia-
my się, co by teraz zrobił Jurek, gdyby tu był. Nawet żartu-
jemy. Nasze dzieci uczą się dzięki temu życia w perspekty-
wie wieczności. Daje im to duży dystans do mniejszych 
i większych życiowych niepowodzeń.
K.:  Zanim zaszłam w ciążę z Jureczkiem, długo zastana-
wiałam się, czy chcę mieć jeszcze jedno dziecko (czwarte). 
Nie wiedziałam, czy temu podołam. I kiedy już to w sobie 
przemodliłam, kiedy dojrzałam i otworzyłam się na tę możli-
wość, powiedziałam Panu Bogu: „Jeśli Ty uważasz, że dam 
radę, to mi to dziecko dasz”. To była kwestia zaufania. Uwie-
rzenia, że Pan Bóg nie daje ponad miarę, że daje Ci to, co jest 
dla ciebie dobre. Kiedy już więc dał mi to dziecko, bardzo się 
ucieszyłam i zniknęły wszelkie obawy. Byłam niesamowicie 
dumna. I nagle Pan Bóg mi to dziecko wziął. Pierwszym zda-
niem, które wypowiedziałam, kiedy się dowiedziałam, że 
dziecko nie żyje, było: „Bądź wola Twoja”. Nie miałam zu-
pełnie potrzeby szukania przyczyn. To było trudne z innego 
powodu. Większość znajomych zadawała pytania typu: „Ale 
co się stało? Dźwignęłaś coś?”. Wtedy przez trzy dni się zas-
tanawiałam, że może coś dźwignęłam. Wracałam pamięcią 
i szukałam. To nie miało sensu. I wtedy wracałam do tego 
zdania: „Bądź wola Twoja”. I tyle.
P.:  Historia Jureczka nie była przełomem w mojej wierze, 
raczej potwierdziła to, co od lat we mnie dojrzewa. Oczy-
wiście wciąż są pytania i chwile zwątpienia, ale kręgosłup 
pozostaje ten sam. Myślę, że te kilka lat w neokatechume-
nacie, czytanie Słowa, modlitwa, bardzo nam pomogły 
w spokojnym i naturalnym przeżywaniu żałoby. Dużo roz-
mawialiśmy. Kaśce do dziś zdarza się rozpłakać, wspomnie-
nie Jureczka bardzo ją wzrusza, ale wiem, że ona sobie z tym 
poradziła.
K.:  Dwa miesiące po zabiegu wciąż krwawiłam. Zrobiono 
mi USG: endometrium było powiększone. Coś tam się nie 
czyściło. Dostałam leki. Lekarz kazał mi przyjść na zabieg. 
W ten sam dzień był wyjazd na konwiwencję neokatehume-
nalną. Dwa dni wcześniej dziewczyna z grupy otworzyła 
Pismo Święte na fragmencie o kobiecie krwawiącej, która 
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dotknęła płaszcza Chrystusa i została uzdrowiona. Jej mąż 
przysłał mi SMS-a: „Kobieto krwawiąca, dotknij się”. Po-
myślałam sobie: „Żarty się go trzymają”. A potem postano-
wiłam: „A niech tam! Jadę na konwiwencję. Jeśli wytrzy-
małam przez dwa miesiące, to jeszcze wytrzymam te trzy 
dni”. Zrobiłam morfologię. Była w porządku. Przyjecha-
liśmy na konwiwencję. I stało się coś niesamowitego. Oka-
zało się, że tematem przewodnim tego spotkania była właś-
nie ewangelia o kobiecie krwawiącej. Popatrzyliśmy sobie 
w oczy z prowadzącym i odjęło nam mowę. To jest program 
ustalony z góry przez ludzi z ruchu w Hiszpanii. Poznaliśmy 
nową pieśń o tej właśnie kobiecie. Słuchałam tego z otwartą 
buzią. W sobotę nie było już ani kropli krwawienia, a w nie-
dzielę powiedziałam świadectwo na oczach tysiąca osób, 
które tam były. Cała Polska południowa. Ludzie mi bili bra-
wo, popłakałam się.
P.:  Nie miałem żalu do Pana Boga, że nam zabrał Jureczka. 
Nigdy tego nie rozważałem w takich kategoriach. Zawsze 
fascynowała mnie postać Abrahama, jego gotowość, żeby 
poświęcić swoje dziecko, spełnić wolę Bożą. Nie czułem, 
żeby mnie Pan Bóg wystawiał na próbę, żeby testował moje 
zaufanie. Raczej odwrotnie: właśnie dlatego, że miałem zau-
fanie, Pan Bóg mógł mi to doświadczenie zesłać. Wiedział, 
że jestem gotowy je unieść, i co ważniejsze, stać się świadec-
twem dla innych. Bo ja na własnej skórze doświadczyłem, 
jak miłość i zaufanie do Boga nabierają konkretnego kształtu 
i wypełniają moje życie. Mieliśmy razem z Kaśką wielką po-
trzebę mówienia o Jurku. Nie schowaliśmy tej historii do 
jakiegoś rodzinnego schowka. Kiedy o tym opowiadamy 
wokół nas, spotykamy się z bardzo różnymi reakcjami. 

–

Ostatnio byłem na spotkaniu „Dwadzieścia lat po maturze”. 
Każdy mówił coś o sobie, o pracy, podawał stan liczebny ro-
dziny… Więc powiedziałem, że mam czwórkę dzieci z cze-
go jedno zmarło i jest w Niebie. Zapadła cisza. Kompletny 
paraliż. Dopiero po chwili ludzie zaczęli reagować. Okazało 
się, że ktoś przeżył podobną historię. Ktoś inny zaczął mó-
wić o swojej chorobie. Zdałem sobie sprawę, jak wiele jest 
w ludzkim życiu zranień i samotności i jak trudno nam o tym 
rozmawiać.
K.:  Mimo całego cierpienia, doszłam do wniosku, że to 
doświadczenie było mi potrzebne, niezbędne w moim na-
wróceniu. Zobaczyłam, poprzez to nieszczęście, moją skalę 
zaufania do Pana Boga. Bo ja Mu nie ufałam tylko planowa-
łam. Taki sens temu nadaję: to było mi potrzebne jak tlen. To 
jest moje nawrócenie. Oczywiście wcześniej nie miałam 
poczucia, że potrzebowałam nawrócenia. Czułam się świet-
nie…
P.:  Nie traktujemy Jurka jako załatwiacza spraw. Prosimy 
go czasem o wstawiennictwo, ale niezbyt nachalnie. Pojawia 
się w naszej modlitwie. Dla mnie jest osobą, która zasiada 
u stóp Boga. Jest bytem niematerialnym, bez ciała, ale nie-
zwykle bliskim. Nie mam wątpliwości co do zbawienie Ju-
reczka. Nie był ochrzczony, bo zmarł przed urodzeniem, ale 
jeśli chrzest jest rzeczywiście niezbędny do zbawienia, to ten 
chrzest na pewno się tam dokonał. Co do tego nie mam naj-
mniejszej wątpliwości.
K.:  Teraz, po paru miesiącach, jakoś się już pogodziliśmy 
z tą stratą, odwiedzamy Jureczka grób i cieszymy się, że ma-
my „obstawę” w niebie.
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OBLICZA MIŁOSIERDZIA
– sakramenty miłosierdzia: Pokuta i Eucharystia

Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na 
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym 
i skuteczniejszym.

(Papież Franciszek)

W drugą rocznicę swego wyboru na 
Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Fran-
ciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgicz-
ny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO. Papież Franci-
szek oznajmił to 14 marca 2015 roku 
mówiąc:
Drodzy bracia i siostry. Często myśla-
łem o tym, jak Kościół może uczynić 
jeszcze bardziej oczywistym swe po-
słannictwo bycia świadkiem miłosier-
dzia. Jest to droga, która rozpoczyna 
się od nawrócenia duchowego. I dlate-
go postanowiłem ogłosić Jubileusz 
Nadzwyczajny, którego ośrodkiem bę-
dzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok 
Święty Miłosierdzia.
Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Boże-
go miało miejsce 8 grudnia 2015 roku 
w Święto Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Zakończenie Roku Miłosierdzia 
Bożego przewidziano na 20 listopada 

2016 roku w Święto Chrystusa Króla 
Wszechświata
Odpowiadając na to wezwanie Ojca 
Świętego, w kolejnych numerach na-
szego czasopisma przyglądaliśmy się 
różnym obliczom miłosierdzia. Koń-
cząc ten cykl artykułów, chcemy dziś 
zatrzymać nasze spojrzenie na sakra-
mentach – pokucie i eucharystii.
O wielkości sakramentu pokuty i po-
jednania przypomina nam św. Faustyna 
Kowalska, do której Jezus skierował 
następujące słowa: Powiedz duszom, 
gdzie mają szukać pociech, to jest 
w trybunale miłosierdzia; tam są naj-
większe cuda, które się nieustannie 
powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie 
trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki 
ani też składać jakichś zewnętrznych 
obrzędów, ale wystarczy przystąpić do 
stóp zastępcy Mojego z wiarą i powie-
dzieć mu nędzę swoją, a cud miłosier-
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nie wszyscy to wiedzą, ale w takiej sytuacji zaczynają się 
zastanawiać. Coś do nich dociera.
K.:  Cała procedura związana z pogrzebem działa się gdzieś 
poza mną – wszystkim zajął się Paweł. Podobno przełożona 
pielęgniarek była dla niego wielkim wsparciem. Wszystko 
tłumaczyła i udzielała wszelkich wskazówek. Dziecko do 
dnia pogrzebu było w szpitalu. Wydanie ciała odbyło się jak-
by nielegalnie. W dzień pogrzebu przyjechaliśmy do szpitala 
z siatką na zakupy (bo szpital nie lubi, kiedy zakład pogrze-
bowy wkracza na teren oddziału położnego). Pani nam przy-
niosła zawiniątko z lodówki. W samochodzie przełożyliśmy 
Jureczka do trumienki, którą wykonał mój mąż. W zakładzie 
pogrzebowym trumny dziecięce były zbyt duże. Paweł 
stwierdził, że żadna nie nadaje się dla Jureczka i zrobił mu 
trumnę z pudełka po winie. Proste deseczki, skobelek z pa-
tyczkiem. Na trumnie umieściliśmy nasz krzyż neokate-
chumenalny. Krzyż chwalebny. Niedzielny stół, przy którym 
zwykle jemy obiad, a na nim trumna, którą się robi dla włas-
nego dziecka…
P.:  Do momentu pogrzebu ból był przede wszystkim 
spowodowany patrzeniem na cierpienie Kasi. Wszystko wy-
dawało mi się trochę abstrakcyjne. Musiałem załatwić dużo 
różnych formalności, nie miałem specjalnie czasu ma myśle-
nie. Dopiero w trakcie pogrzebu dotarło do mnie, że w tej 
małej trumience niosę mojego syna. Rozmowy z Kasią 
i ludźmi z naszej wspólnoty nadały kształt temu przeżyciu. 
Oboje mieliśmy podobne przemyślenia: neokatechumenat 
okazał się dla nas niezwykłym przygotowaniem do tego doś-
wiadczenia i zaowocował takim a nie innym spojrzeniem 
i przyjęciem go. Bardzo trudno jest mówić o tym, że Bóg da-
je nam choroby i nieszczęścia, i że to może być łaska. Wielu 
ludzi nie jest w stanie tego zrozumieć. Cierpienie naprawdę 
nas zmieniło i zwróciło uwagę na zupełnie inne sprawy. Po-
kazało, jak kruchutki jest ten świat. Wcześniej funkcjonowa-
łem trochę tak, jakbym to ja był Bogiem. A jeszcze wcześ-
niej, przed neokatechumenatem, wcale o tym nie myślałem. 
Teraz dotarło do mnie, że największym grzechem jest grzech 
przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli stawianie siebie 
na miejscu Boga. Nieustanne planowanie wszystkiego, peł-
na kontrola. A najbardziej zgubne jest przywiązanie do tych 
planów i nie branie pod uwagę, że życie może potoczyć się 
inaczej, według innego scenariusza. Ja oczywiście jestem 
zły, kiedy coś jest nie tak, ale dziś potrafię powiedzieć: 
„Niech się dzieje Jego wola, a nie moja”. Bez tej perspekty-
wy człowiek przeżywa życiowe porażki jako kompletne ka-
tastrofy, wszystko mu się wali, bo jego plan się nie powiódł. 
I budzi się z poczuciem przegranego życia.
K.:  W pracy przyjęto mnie bardzo ciepło. Każdy mnie ja-
koś przytulił. Słowem albo gestem. Myślę, że tego potrze-
bowałam. Choć każde słowo wywoływało emocje i łzy. 
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Wielkim przeżyciem było spotkanie po wakacjach z moimi 
uczniami. Jeszcze przed wakacjami na lekcjach wychowania 
do życia w rodzinie oglądałam z nimi zdjęcia USG dzidziu-
sia, pokazywałam, gdzie rączka, gdzie nóżka. Patrzyliśmy, 
jak się rozwija nowe życie. A teraz miałam do nich wrócić 
i powiedzieć, że trzask, prask, nie ma nic. Co ja im powiem? 
I okazało się, że to była wspaniała lekcja pod tytułem: „Na-
sze drogi nie są naszymi drogami”. Oni to wszyscy wspania-
le przyjęli. To była dla nich lekcja niesamowita. Myślę, że 
Pan Bóg pozwolił mi być dla nich jakby żywą katechezą. 
Trzęsła mi się broda, ale się przy nich nie rozpłakałam. I do-
brze.
P.:  Historia Jurka otworzyła też w sposób nieoczekiwany 
różne rodzinne historie. Dowiedzieliśmy się, że mama Kasi 
poroniła pięć razy. Żadne z tych dzieci nie ma imienia i nie 
było pochowane. Dopiero pogrzeb Jureczka otworzył ją na 
ten temat. Kasia też miała być „usuniętą ciążą”, bo zagrażała 
zdrowiu mamy… A ja mam siostrę, która zmarła tuż po 
porodzie. Mój ojciec pochował ją, co wtedy było ewenemen-
tem. Nie mógł jednak napisać na grobie jej imienia. Pogrze-
bu też nie było. Nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy po-
chować Jurka i zaprosić najbliższą rodzinę. Nie po to, żeby 
robić show z naszej tragedii, ale żeby to wspólnie przeżyć. 
Dzieci mówią dziś o Jureczku jako o bracie, który jest w Nie-
bie. Nie ma w tym nic abstrakcyjnego. Czasem zastanawia-
my się, co by teraz zrobił Jurek, gdyby tu był. Nawet żartu-
jemy. Nasze dzieci uczą się dzięki temu życia w perspekty-
wie wieczności. Daje im to duży dystans do mniejszych 
i większych życiowych niepowodzeń.
K.:  Zanim zaszłam w ciążę z Jureczkiem, długo zastana-
wiałam się, czy chcę mieć jeszcze jedno dziecko (czwarte). 
Nie wiedziałam, czy temu podołam. I kiedy już to w sobie 
przemodliłam, kiedy dojrzałam i otworzyłam się na tę możli-
wość, powiedziałam Panu Bogu: „Jeśli Ty uważasz, że dam 
radę, to mi to dziecko dasz”. To była kwestia zaufania. Uwie-
rzenia, że Pan Bóg nie daje ponad miarę, że daje Ci to, co jest 
dla ciebie dobre. Kiedy już więc dał mi to dziecko, bardzo się 
ucieszyłam i zniknęły wszelkie obawy. Byłam niesamowicie 
dumna. I nagle Pan Bóg mi to dziecko wziął. Pierwszym zda-
niem, które wypowiedziałam, kiedy się dowiedziałam, że 
dziecko nie żyje, było: „Bądź wola Twoja”. Nie miałam zu-
pełnie potrzeby szukania przyczyn. To było trudne z innego 
powodu. Większość znajomych zadawała pytania typu: „Ale 
co się stało? Dźwignęłaś coś?”. Wtedy przez trzy dni się zas-
tanawiałam, że może coś dźwignęłam. Wracałam pamięcią 
i szukałam. To nie miało sensu. I wtedy wracałam do tego 
zdania: „Bądź wola Twoja”. I tyle.
P.:  Historia Jureczka nie była przełomem w mojej wierze, 
raczej potwierdziła to, co od lat we mnie dojrzewa. Oczy-
wiście wciąż są pytania i chwile zwątpienia, ale kręgosłup 
pozostaje ten sam. Myślę, że te kilka lat w neokatechume-
nacie, czytanie Słowa, modlitwa, bardzo nam pomogły 
w spokojnym i naturalnym przeżywaniu żałoby. Dużo roz-
mawialiśmy. Kaśce do dziś zdarza się rozpłakać, wspomnie-
nie Jureczka bardzo ją wzrusza, ale wiem, że ona sobie z tym 
poradziła.
K.:  Dwa miesiące po zabiegu wciąż krwawiłam. Zrobiono 
mi USG: endometrium było powiększone. Coś tam się nie 
czyściło. Dostałam leki. Lekarz kazał mi przyjść na zabieg. 
W ten sam dzień był wyjazd na konwiwencję neokatehume-
nalną. Dwa dni wcześniej dziewczyna z grupy otworzyła 
Pismo Święte na fragmencie o kobiecie krwawiącej, która 
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dotknęła płaszcza Chrystusa i została uzdrowiona. Jej mąż 
przysłał mi SMS-a: „Kobieto krwawiąca, dotknij się”. Po-
myślałam sobie: „Żarty się go trzymają”. A potem postano-
wiłam: „A niech tam! Jadę na konwiwencję. Jeśli wytrzy-
małam przez dwa miesiące, to jeszcze wytrzymam te trzy 
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liśmy na konwiwencję. I stało się coś niesamowitego. Oka-
zało się, że tematem przewodnim tego spotkania była właś-
nie ewangelia o kobiecie krwawiącej. Popatrzyliśmy sobie 
w oczy z prowadzącym i odjęło nam mowę. To jest program 
ustalony z góry przez ludzi z ruchu w Hiszpanii. Poznaliśmy 
nową pieśń o tej właśnie kobiecie. Słuchałam tego z otwartą 
buzią. W sobotę nie było już ani kropli krwawienia, a w nie-
dzielę powiedziałam świadectwo na oczach tysiąca osób, 
które tam były. Cała Polska południowa. Ludzie mi bili bra-
wo, popłakałam się.
P.:  Nie miałem żalu do Pana Boga, że nam zabrał Jureczka. 
Nigdy tego nie rozważałem w takich kategoriach. Zawsze 
fascynowała mnie postać Abrahama, jego gotowość, żeby 
poświęcić swoje dziecko, spełnić wolę Bożą. Nie czułem, 
żeby mnie Pan Bóg wystawiał na próbę, żeby testował moje 
zaufanie. Raczej odwrotnie: właśnie dlatego, że miałem zau-
fanie, Pan Bóg mógł mi to doświadczenie zesłać. Wiedział, 
że jestem gotowy je unieść, i co ważniejsze, stać się świadec-
twem dla innych. Bo ja na własnej skórze doświadczyłem, 
jak miłość i zaufanie do Boga nabierają konkretnego kształtu 
i wypełniają moje życie. Mieliśmy razem z Kaśką wielką po-
trzebę mówienia o Jurku. Nie schowaliśmy tej historii do 
jakiegoś rodzinnego schowka. Kiedy o tym opowiadamy 
wokół nas, spotykamy się z bardzo różnymi reakcjami. 

–

Ostatnio byłem na spotkaniu „Dwadzieścia lat po maturze”. 
Każdy mówił coś o sobie, o pracy, podawał stan liczebny ro-
dziny… Więc powiedziałem, że mam czwórkę dzieci z cze-
go jedno zmarło i jest w Niebie. Zapadła cisza. Kompletny 
paraliż. Dopiero po chwili ludzie zaczęli reagować. Okazało 
się, że ktoś przeżył podobną historię. Ktoś inny zaczął mó-
wić o swojej chorobie. Zdałem sobie sprawę, jak wiele jest 
w ludzkim życiu zranień i samotności i jak trudno nam o tym 
rozmawiać.
K.:  Mimo całego cierpienia, doszłam do wniosku, że to 
doświadczenie było mi potrzebne, niezbędne w moim na-
wróceniu. Zobaczyłam, poprzez to nieszczęście, moją skalę 
zaufania do Pana Boga. Bo ja Mu nie ufałam tylko planowa-
łam. Taki sens temu nadaję: to było mi potrzebne jak tlen. To 
jest moje nawrócenie. Oczywiście wcześniej nie miałam 
poczucia, że potrzebowałam nawrócenia. Czułam się świet-
nie…
P.:  Nie traktujemy Jurka jako załatwiacza spraw. Prosimy 
go czasem o wstawiennictwo, ale niezbyt nachalnie. Pojawia 
się w naszej modlitwie. Dla mnie jest osobą, która zasiada 
u stóp Boga. Jest bytem niematerialnym, bez ciała, ale nie-
zwykle bliskim. Nie mam wątpliwości co do zbawienie Ju-
reczka. Nie był ochrzczony, bo zmarł przed urodzeniem, ale 
jeśli chrzest jest rzeczywiście niezbędny do zbawienia, to ten 
chrzest na pewno się tam dokonał. Co do tego nie mam naj-
mniejszej wątpliwości.
K.:  Teraz, po paru miesiącach, jakoś się już pogodziliśmy 
z tą stratą, odwiedzamy Jureczka grób i cieszymy się, że ma-
my „obstawę” w niebie.
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zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym 
i skuteczniejszym.

(Papież Franciszek)

W drugą rocznicę swego wyboru na 
Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Fran-
ciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgicz-
ny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO. Papież Franci-
szek oznajmił to 14 marca 2015 roku 
mówiąc:
Drodzy bracia i siostry. Często myśla-
łem o tym, jak Kościół może uczynić 
jeszcze bardziej oczywistym swe po-
słannictwo bycia świadkiem miłosier-
dzia. Jest to droga, która rozpoczyna 
się od nawrócenia duchowego. I dlate-
go postanowiłem ogłosić Jubileusz 
Nadzwyczajny, którego ośrodkiem bę-
dzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok 
Święty Miłosierdzia.
Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Boże-
go miało miejsce 8 grudnia 2015 roku 
w Święto Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Zakończenie Roku Miłosierdzia 
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2016 roku w Święto Chrystusa Króla 
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gdzie mają szukać pociech, to jest 
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trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki 
ani też składać jakichś zewnętrznych 
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stóp zastępcy Mojego z wiarą i powie-
dzieć mu nędzę swoją, a cud miłosier-
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Pierwszą niedzielą Adwentu, 27 listopada 2016 r., rozpoczniemy nowy rok 
liturgiczny w Kościele. W kolejnym cyklu artykułów pragniemy przyjrzeć się 
różnym „Obliczom Maryi”. Chcemy spoglądać na Matkę Syna Bożego, ponie-
waż w 2017 r. zbiegną się rocznice związane z Jej osobą i kultem.
W naszej Ojczyźnie będziemy przeżywali jubileusz 300-lecia koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI, które to wyda-
rzenie miało miejsce 8 września 1777r.
Rok 2017 to także jubileusz 140-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 
Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjo-
nerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara 
Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża 
przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, w języku 
takim, jakim mówią w Polsce. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? 
Odpowiedziała: Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta! Na 
pytanie: Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: Życzę sobie, abyście co-
dziennie odmawiali różaniec!
To samo wezwanie do modlitwy różańcowej Maryja przekazała w Fatimie. 
W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 100-lecia fatimskich obja-
wień.
Powyższe trzy wydarzenia były i są interwencją Bożego Miłosierdzia zatroska-
nego o nasze zbawienie. W kolejnych artykułach przyjrzymy się bliżej samym 
objawieniom i roli Maryi w historii zbawienia.
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Święci Miłosierdzia
Podczas ceremonii powitania papieża Franciszka na kra-
kowskich Błoniach 28 lipca na ołtarzu pojawiła się wizu-
alizacja patronów miłosierdzia przekazujących sobie ewan-
geliarz. Wizerunki błogosławionych i świętych męczenników 
zostały wybrane przez internautów w międzynarodowym 
plebiscycie.
Przeżywana niedawno uroczystość Wszystkich Świętych 
i kończący się Rok Miłosierdzia są okazją do przypomnienia 
tych niezwykłych postaci.

św. Agnieszka Rzymianka
Przyszła na świat w Rzymie za pa-
nowania cesarza Dioklecjana w za-
możnej rodzinie chrześcijańskiej. 
Wychowywana została zgodnie z za-
sadami wiary. Nigdy nie cieszyły ją 
bogactwa, którymi była otaczana. 
W wieku dziesięciu lat zawierzyła 
swoje życie Bogu i złożyła śluby 
czystości. Zapragnęła na zawsze po-
zostać dziewicą.
Święta Agnieszka odznaczała się 
niecodzienną urodą. Przyciągała u-
wagę synów najznakomitszych 
rzymskich rodów. Jeden z adoratorów zapragnął zemścić się 
za brak zainteresowania z jej strony. Początkowo dziewczy-
na została zmuszona do wyrzeczenia się wiary poprzez 
tortury. Cudowne znaki, jakie towarzyszyły męczennicy do-
prowadziły do nawrócenia stu sześćdziesięciu pogan. Nas-
tępnie zaprowadzono ją do domu publicznego, aby pozba-
wić czystości. W drodze dziewczyna modliła się tak gorąco, 
że w ciągu kilku chwil nagie ciało zostało okryte włosami 
niczym płaszczem. W domu publicznym każdy kto zbliżył 
się do świętej Agnieszki został porażony ślepotą. Kazano 
spalić ją na stosie, ale płomienie nie wyrządziły jej krzywdy. 
Ostatecznie męczennicę zabito ciosem w gardło. Zginęła 
w wieku dwunastu lat. Przedstawiana jest z barankiem, sym-
bolem czystości i niewinności.

św. Jadwiga królowa
Urodziła się w 1374 r. jako córka kró-
la Węgier. Od dzieciństwa przygoto-
wywana była do pełnienia roli królo-
wej. Chcąc związać losy Polski z po-
gańską Litwą w wieku dwunastu lat 
Jadwiga poślubiła księcia litewskie-
go Jagiełłę. Pomimo różnicy wieku 
młoda królowa zaakceptowała męża 
i śmiało chrystianizowała Litwę.
Objąwszy tron Polski zawsze kiero-
wała się dobrem narodu. Serce pod-
danych zdobyła dzięki szczerej do-

broci. Nie dbała o klejnoty. Bez żalu rozdawała je ubogim 
i potrzebującym. Fundowała kościoły, szpitale, a także 
wspierała finansowo Akademię Krakowską. Uprawiała su-
rowe umartwianie i stosowała się do traktatu ascetyczno – 
mistycznego. Zmarła młodo.
św. Dominik Savio
Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 1842 r. w San Giovanni 
di Riva (Włochy). Od najmłodszych lat łączyła go silna więź 
z Maryją i Jezusem. Jako pięciolatek zaczął służyć do Mszy 

Świętej. Znaczna odległość od koś-
cioła oraz trudne warunki pogodowe 
nie przeszkadzały mu w codziennej 
posłudze oraz modlitwie. Pewnego 
dnia po spowiedzi oraz Komunii 
Świętej napisał akt ofiarowania się 
Matce Bożej Niepokalanej i złożył 
go na ołtarzu. Błagał, aby Jezus i Ma-
ryja na zawsze pozostali jego przyja-
ciółmi. Wolał umrzeć niż przez 
nieszczęście popełnić choć jeden 
grzech.
Idąc za radą księdza Bosko chłopiec był zawsze wesoły, do-
brze spełniał swoje obowiązki i pomagał kolegom. Podej-
mował wiele inicjatyw, aby pomagać tym, którzy robili 
mniejsze postępy na drodze duchowej nauczając katechiz-
mu. Głęboko w swoim sercu nosił pragnienie, by zostać ka-
płanem. Nie doczekał tej chwili. Zmarł w wieku piętnastu lat 
na gruźlicę.

św. Maria Goretti
Maria Goretti przyszła na świat 
w 1890 roku w Corinaldo (Włochy). 
Pochodziła z ubogiej rodziny, w której 
nigdy nie brakowało modlitwy. Kiedy 
Maria miała dziesięć lat zmarł jej oj-
ciec, pocieszała wtedy mamę słowa-
mi: „Odwagi! Bóg nas nie opuści!”.
Jedynym jej pragnieniem było przyję-
cie Pana Jezusa w Komunii Świętej. 
Nie potrafiła czytać, ani pisać co unie-
możliwiało naukę katechizmu. Kiedy 
nadarzyła się okazja skorzystała z lek-

cji proboszcza i w krótkim czasie zdała egzaminy poz-
walające przystąpić do pierwszej Komunii Świętej. Maria 
odznaczała się urodą. Wzbudziła zainteresowanie sąsiada, 
dwudziestoletniego Alessandro. Chłopak wielokrotnie pró-
bował skłonić dziewczynkę do grzechu. W wieku jedenastu 
lat została zwabiona przez Alessandro w ustronne miejsce. 
Długo broniła się przed oprawcą, który nie osiągnąwszy celu 
pchnął ją nożem 14 razy. Maria zmarła w szpitalu po ope-
racji. Nieustannie powtarzała słowa: „Jezu, Ty cierpiałeś za 
mnie, proszę pomóż mi w moim cierpieniu dla Ciebie”. Na 
chwilę przed śmiercią wybaczyła swojemu oprawcy. Dziś 
nazywana jest świętą Agnieszką XX wieku.
św. Kizito
Urodził się w Bulumezi (dzisiejsza 
Uganda). W młodym wieku usłyszał 
o misjonarzach katolickich i zainte-
resował się ich działalnością. Został 
paziem na dworze królewskim, gdzie 
poznawał katechizm. Chrześcijań-
stwo szybko stało się dla niego naj-
ważniejsze. Wielokrotnie prosił 
o chrzest, którego nie chciano mu u-
dzielić. Uważano, że jest jeszcze za 
młody i nie wystarczająco poznał 
prawdy wiary. Dostrzegano jednak 
jego zalety i wielką gorliwość apostolską. Kiedy prześlado-
wania misjonarzy nasiliły się Kizito miał szansę uciec z pa-
łacu. Nie zrobił tego. Płakał tak długo, dopóki nie został och-

dzia Bożego okaże się w całej pełni. 
Choćby dusza była jak trup rozkładają-
ca się i choćby po ludzku już nie było 
wskrzeszenia, i wszystko już stracone – 
nie tak jest po Bożemu, cud miłosier-
dzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej 
pełni. O biedni, którzy nie korzystają 
z tego cudu miłosierdzia Bożego; na 
darmo będziecie wołać, ale będzie już 
za późno (Dz 1448).
Także św. Jan Paweł II pokazywał swo-
im przykładem i uczył nas w swoich 
pismach, byśmy spowiedź zawsze łą-
czyli z tajemnicą miłosierdzia Bożego. 
Tylko wtedy możemy ustrzec się od po-
kus i lęków, jakie mogą się w nas rodzić 
w związku z tym sakramentem. Tylko 
wtedy w kapłanie zobaczymy miłosier-
nego ojca, który wychodzi nam na spot-
kanie i przygarnia nas do serca; tylko 
wtedy bez niepokoju przejdą nam przez 
usta słowa: Ojcze, zgrzeszyłem prze-
ciw Tobie; tylko wtedy konfesjonał bę-
dzie świadkiem radości ojca, który na-
kłada nam najlepszą suknię, daje pier-
ścień na rękę, sandały na nogi i wypra-
wia ucztę na naszą cześć, bo byliśmy u-
marli a znów ożyliśmy, zaginęliśmy, 
a odnaleźliśmy się.
W Dzienniczku św. Faustyny Kowal-
skiej wielokrotnie pojawia się też temat 
szafarza sakramentu pokuty: Zasta-
wiam się kierownikiem twoim; on się 
tobą zajmuje według woli Mojej, każde 
jego słowo szanuj jako Moje własne, on 

Mi jest zasłoną, pod którą się ukrywam. 
Kierownik twój i Ja jedno jesteśmy, je-
go słowa są Moimi (Dz 1308).
Spowiedź nie jest zakończeniem proce-
su nawrócenia człowieka. Trzeba jesz-
cze posprzątać po kataklizmie, jakim 
był grzech. Darowanie winy w sakra-
mencie pokuty nie wyczerpuje hojnoś-
ci Bożego miłosierdzia. Dobry Bóg 
chce jeszcze troskliwie leczyć rany 
grzesznika i cierpliwie prowadzić jego 
„rekonwalescencję”. To nas prowadzi 
do drugiego sakramentu, na który chce-

my spojrzeć przez pryzmat Bożego Mi-
łosierdzia, czyli eucharystii. W Dzien-
niczku możemy znaleźć takie słowa Je-
zusa skierowane do św. Faustyny: 
Pragnę jednoczyć się z duszami ludzki-
mi; rozkoszą Moją jest łączyć się z du-
szami. Wiedz o tym, córko Moja, kiedy 

przychodzę w Komunii św. do serca 
ludzkiego, mam ręce pełne łask wszel-
kich i pragnę je oddać duszy, ale dusze 
nawet nie zwracają uwagi na Mnie, po-
zostawiają Mnie samego, a zajmują się 
czym innym. O, jak Mi smutno, że dusze 
nie poznały Miłości. Obchodzą się ze 
Mną jak z czymś martwym (Dz 1385).
Eucharystia powinna być szczególnym 
miejscem naszej wdzięczności. Źródło 
i szczyt naszego życia jest jednocześnie 
sakramentem miłosierdzia. Eucharys-
tia jest źródłem miłosierdzia, bo z niej 
to miłosierdzie wypływa. Miłosierdzie 
Pana, które daje człowiekowi zawsze 
więcej niż człowiek zasłużył. Szemrał 
na pustyni? Dostał mannę. Roztrwonił 
ojcowski majątek? Wyprawiono mu 
ucztę. Ukrzyżował swojego Boga? O-
trzymał Jego Ciało za pokarm.
Pan Jezus ustanowił ten Sakrament 
z miłości ku Bogu i z Miłosierdzia ku 
ludziom. W nim się ujawnia miłość ku 
Bogu, albowiem przez Eucharystię lu-
dzie lepiej poznają mądrość, potęgę, 
dobroć i Miłosierdzie Boga, który nie 
tylko daje nam swoje łaski, ale siebie 
samego, by zawsze pozostać z nami. Tu 
ujawnia się miłość Boża względem 
Kościoła, który sprawuje władzę nad 
Jego rzeczywistym Ciałem, przecho-
wuje Je, pożywa i ustawicznie ofiaruje 
Ojcu; miłość względem każdego człon-
ka Jego Oblubienicy – Kościoła, albo-
wiem pragnie być jego pokarmem.

Z kalendarza liturgicznego
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grzech.
Idąc za radą księdza Bosko chłopiec był zawsze wesoły, do-
brze spełniał swoje obowiązki i pomagał kolegom. Podej-
mował wiele inicjatyw, aby pomagać tym, którzy robili 
mniejsze postępy na drodze duchowej nauczając katechiz-
mu. Głęboko w swoim sercu nosił pragnienie, by zostać ka-
płanem. Nie doczekał tej chwili. Zmarł w wieku piętnastu lat 
na gruźlicę.

św. Maria Goretti
Maria Goretti przyszła na świat 
w 1890 roku w Corinaldo (Włochy). 
Pochodziła z ubogiej rodziny, w której 
nigdy nie brakowało modlitwy. Kiedy 
Maria miała dziesięć lat zmarł jej oj-
ciec, pocieszała wtedy mamę słowa-
mi: „Odwagi! Bóg nas nie opuści!”.
Jedynym jej pragnieniem było przyję-
cie Pana Jezusa w Komunii Świętej. 
Nie potrafiła czytać, ani pisać co unie-
możliwiało naukę katechizmu. Kiedy 
nadarzyła się okazja skorzystała z lek-

cji proboszcza i w krótkim czasie zdała egzaminy poz-
walające przystąpić do pierwszej Komunii Świętej. Maria 
odznaczała się urodą. Wzbudziła zainteresowanie sąsiada, 
dwudziestoletniego Alessandro. Chłopak wielokrotnie pró-
bował skłonić dziewczynkę do grzechu. W wieku jedenastu 
lat została zwabiona przez Alessandro w ustronne miejsce. 
Długo broniła się przed oprawcą, który nie osiągnąwszy celu 
pchnął ją nożem 14 razy. Maria zmarła w szpitalu po ope-
racji. Nieustannie powtarzała słowa: „Jezu, Ty cierpiałeś za 
mnie, proszę pomóż mi w moim cierpieniu dla Ciebie”. Na 
chwilę przed śmiercią wybaczyła swojemu oprawcy. Dziś 
nazywana jest świętą Agnieszką XX wieku.
św. Kizito
Urodził się w Bulumezi (dzisiejsza 
Uganda). W młodym wieku usłyszał 
o misjonarzach katolickich i zainte-
resował się ich działalnością. Został 
paziem na dworze królewskim, gdzie 
poznawał katechizm. Chrześcijań-
stwo szybko stało się dla niego naj-
ważniejsze. Wielokrotnie prosił 
o chrzest, którego nie chciano mu u-
dzielić. Uważano, że jest jeszcze za 
młody i nie wystarczająco poznał 
prawdy wiary. Dostrzegano jednak 
jego zalety i wielką gorliwość apostolską. Kiedy prześlado-
wania misjonarzy nasiliły się Kizito miał szansę uciec z pa-
łacu. Nie zrobił tego. Płakał tak długo, dopóki nie został och-

dzia Bożego okaże się w całej pełni. 
Choćby dusza była jak trup rozkładają-
ca się i choćby po ludzku już nie było 
wskrzeszenia, i wszystko już stracone – 
nie tak jest po Bożemu, cud miłosier-
dzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej 
pełni. O biedni, którzy nie korzystają 
z tego cudu miłosierdzia Bożego; na 
darmo będziecie wołać, ale będzie już 
za późno (Dz 1448).
Także św. Jan Paweł II pokazywał swo-
im przykładem i uczył nas w swoich 
pismach, byśmy spowiedź zawsze łą-
czyli z tajemnicą miłosierdzia Bożego. 
Tylko wtedy możemy ustrzec się od po-
kus i lęków, jakie mogą się w nas rodzić 
w związku z tym sakramentem. Tylko 
wtedy w kapłanie zobaczymy miłosier-
nego ojca, który wychodzi nam na spot-
kanie i przygarnia nas do serca; tylko 
wtedy bez niepokoju przejdą nam przez 
usta słowa: Ojcze, zgrzeszyłem prze-
ciw Tobie; tylko wtedy konfesjonał bę-
dzie świadkiem radości ojca, który na-
kłada nam najlepszą suknię, daje pier-
ścień na rękę, sandały na nogi i wypra-
wia ucztę na naszą cześć, bo byliśmy u-
marli a znów ożyliśmy, zaginęliśmy, 
a odnaleźliśmy się.
W Dzienniczku św. Faustyny Kowal-
skiej wielokrotnie pojawia się też temat 
szafarza sakramentu pokuty: Zasta-
wiam się kierownikiem twoim; on się 
tobą zajmuje według woli Mojej, każde 
jego słowo szanuj jako Moje własne, on 

Mi jest zasłoną, pod którą się ukrywam. 
Kierownik twój i Ja jedno jesteśmy, je-
go słowa są Moimi (Dz 1308).
Spowiedź nie jest zakończeniem proce-
su nawrócenia człowieka. Trzeba jesz-
cze posprzątać po kataklizmie, jakim 
był grzech. Darowanie winy w sakra-
mencie pokuty nie wyczerpuje hojnoś-
ci Bożego miłosierdzia. Dobry Bóg 
chce jeszcze troskliwie leczyć rany 
grzesznika i cierpliwie prowadzić jego 
„rekonwalescencję”. To nas prowadzi 
do drugiego sakramentu, na który chce-

my spojrzeć przez pryzmat Bożego Mi-
łosierdzia, czyli eucharystii. W Dzien-
niczku możemy znaleźć takie słowa Je-
zusa skierowane do św. Faustyny: 
Pragnę jednoczyć się z duszami ludzki-
mi; rozkoszą Moją jest łączyć się z du-
szami. Wiedz o tym, córko Moja, kiedy 

przychodzę w Komunii św. do serca 
ludzkiego, mam ręce pełne łask wszel-
kich i pragnę je oddać duszy, ale dusze 
nawet nie zwracają uwagi na Mnie, po-
zostawiają Mnie samego, a zajmują się 
czym innym. O, jak Mi smutno, że dusze 
nie poznały Miłości. Obchodzą się ze 
Mną jak z czymś martwym (Dz 1385).
Eucharystia powinna być szczególnym 
miejscem naszej wdzięczności. Źródło 
i szczyt naszego życia jest jednocześnie 
sakramentem miłosierdzia. Eucharys-
tia jest źródłem miłosierdzia, bo z niej 
to miłosierdzie wypływa. Miłosierdzie 
Pana, które daje człowiekowi zawsze 
więcej niż człowiek zasłużył. Szemrał 
na pustyni? Dostał mannę. Roztrwonił 
ojcowski majątek? Wyprawiono mu 
ucztę. Ukrzyżował swojego Boga? O-
trzymał Jego Ciało za pokarm.
Pan Jezus ustanowił ten Sakrament 
z miłości ku Bogu i z Miłosierdzia ku 
ludziom. W nim się ujawnia miłość ku 
Bogu, albowiem przez Eucharystię lu-
dzie lepiej poznają mądrość, potęgę, 
dobroć i Miłosierdzie Boga, który nie 
tylko daje nam swoje łaski, ale siebie 
samego, by zawsze pozostać z nami. Tu 
ujawnia się miłość Boża względem 
Kościoła, który sprawuje władzę nad 
Jego rzeczywistym Ciałem, przecho-
wuje Je, pożywa i ustawicznie ofiaruje 
Ojcu; miłość względem każdego człon-
ka Jego Oblubienicy – Kościoła, albo-
wiem pragnie być jego pokarmem.

Z kalendarza liturgicznego
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rzczony. Osiągnąwszy swój cel czuł, że śmierć jest bliska. 
Został skazany na spalenie żywcem. Jego ostatnie słowa to: 
„Do zobaczenia, przyjaciele. Jesteśmy na dobrej drodze”. 
Święty Kizito jest najmłodszym, bo zaledwie czternastolet-
nim, z 22 męczenników, którzy oddali życie za wiarę w 1886 
toku.

bł. Pier Giorgio Frassati
Syn polityka i malarki dorastający 
w dostatku, ambicjach rodowych i e-
litarności (urodził się w 1901 roku 
w Turynie, Włochy). W domu brako-
wało jednak miłości rodziców, 
a przede wszystkim religii. Jako 
dziecko był niezwykle uczuciowy 
i wrażliwy. W każdej chwili był goto-
wy pełnić służbę na rzecz drugiego 
człowieka. Choć jego poczynania 
wzbudzały pogardę i niechęć rodzi-
ców, nigdy nie przestał okazywać im 

miłości gorącej, cierpliwej, oddanej i wiernej. Wybierając 
liceum kierował się tym, by móc codziennie przyjmować 
Komunię Świętą. W czasie studiów angażował się politycz-
nie i społecznie często zaniedbując naukę.
Ewangelizował wśród młodzieży i robotników. Swoim 
wdziękiem, urodą, wesołością i talentem oratorskim pocią-
gał za sobą młodych ludzi. Miał wiele celów, a swoim upo-
rem był gotów osiągnąć nawet te nieosiągalne. Niespodzie-
wanie w wieku dwudziestu czterech lat zmarł na chorobę 
Heinego-Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego, któ-
rym się opiekował.
bł. o. Zbigniew Strzałkowski
Przyszedł na świat w małej miejsco-
wości niedaleko Tarnowa (Polska). 
Uchodził za pilnego, zdyscyplino-
wanego i zdolnego ucznia. Zamie-
rzał zostać mechanikiem, Bóg jed-
nak wybrał dla niego inną drogę. 
Wstąpił do zakonu Franciszkanów i 
rozpoczął przygotowania do misji. 
W Peru potrafił łączyć talent organi-
zacyjny z pracowitością. Troszczył 
się o chorych, a także leczył ich na 
duszy i ciele. Praca na rzecz potrze-
bujących dawała mu wiele radości. Męczeńską śmierć 
poniósł z rąk terrorystów Komunistycznej Partii Peru „Świe-
tlisty szlak” w 1991 roku.

bł. o. Michał Tomaszek
Pochodził z Łękawicy koło Żywca (Polska). Wcześnie stra-
cił ojca, przez co ciężar utrzymania rodziny spadł na matkę. 
Chętnie służył do mszy i brał udział w licznych pielgrzym-
kach. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował na-
ukę w Niższym Seminarium Duchownym ojców Dominika-
nów. Otrzymawszy świadectwo dojrzałości rozpoczął nowi-
cjat w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. W pracę 

duszpasterską włączył się z młodzień-
czym zapałem i entuzjazmem.
W młodym wieku zdecydował się wy-
jechać na misje do miasteczka Pariaco-
to w Peru, gdzie docierał do młodych 
ludzi poprzez muzykę i śpiew. Pomimo 
gróźb ze strony terrorystów nie opuścił 
miejsca, do którego przybył. Został za-
strzelony wraz z o. Zbigniewem 
Strzałkowskim (1991 r). Uznawani są 
za pierwszych polskich misjonarzy, 
którzy zmarli śmiercią męczeńską.

św. Jose Sanchez del Rio
Urodził się na początku XX wieku 
w Meksyku. Jego rodzina nie była za-
można, ale głęboko wierząca. Uczę-
szczając do szkoły katolickiej zetknął 
się z Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży Meksykańskiej. W Mek-
syku nasilało się prześladowanie 
chrześcijan. Niszczono Najświętszy 
Sakrament, a w kościołach organizo-
wano bale. Świadkiem tych drama-
tów był mały  José Sanchez del Río, 
który każdego dnia służył do Mszy 
świętej jako ministrant i odmawiał różaniec, swoją ulubioną 
modlitwę.
Pragnąc bronić wiary postanowił dołączyć do zbrojnego ru-
chu oporu „Cristeros”. Jako trzynastolatek walczył pod 
sztandarem Jezusowego krzyża. Trafił do niewoli, gdzie 
poddawano go torturom, zmuszając do wyparcia się Chrys-
tusa. Przed śmiercią napisał list do rodziców w którym prosił 
o przebaczenie i błogosławieństwo. Wolał śmierć od wypar-
cia się wiary.

św. Teresa z Lisieux
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza znana jest 
również jako Mały kwiatek. Urodziła 
się w 1873 r. w Alençon (Francja) 
w wielodzietnej rodzinie. W wieku 
czterech lat zmarła jej matka. Idąc za 
przykładem starszych sióstr wstąpiła 
do klasztoru karmelitanek w Lisieux. 
Powołanie do służby Bogu poczuła 
w wieku ośmiu lat. Poruszona obra-
zem ukrzyżowanego Jezusa, odczuła 
pragnienie ratowania grzesznych 

dusz. Chciała, by jej życie stało się aktem doskonałej miłoś-
ci, a cierpienie dało możliwość jej pogłębienia. Rozpoczęła 
przygotowania do misji, które zostały przerwane przez nies-
podziewaną chorobę. Zmierzając ku śmierci zawierzyła się 
Jezusowi, przeżywając z Nim swoją drogę cierpienia.

źródło: www.krakow2016.com

Kim jest ministrant?
Kto to jest: biała postać stojąca po prawicy kapłana, czasem niewielkiego wzrostu, a niekiedy wyższa od 
duchownego? Odpowiedź brzmi – ministrant. Jak księża obecni są we wszystkich regionach świata, tak 
i ministranci służą przy ołtarzach na całym świecie. W Polsce są oni obecni chyba w każdej parafii. W na-
szym kościele służy przy ołtarzu około 30 ministrantów, czyli chłopców od 2 klasy podstawówki do 1 
gimnazjum, oraz kilku lektorów, w wieku od 3 klasy gimnazjum do studentów.
Ten, który stoi po prawicy kapłana, ma kilka zadań, spośród których pierwszym jest służba Bogu przy 
ołtarzu oraz pomoc kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii i prowadzeniu nabożeństw. Drugim, nie mniej 
ważnym zadaniem, jest miłość do Boga, która wyraża się przez modlitwę, korzystanie z sakramentów świętych, częste 

uczestnictwo we Mszy świętej oraz branie udziału w zbiórkach. 
Ostatnie zadanie to służba Bogu obecnemu w drugim człowie-
ku.
Służba liturgiczna z naszej parafii ma nie tylko obowiązki, ale 
także czas na rozrywkę. Jednym z ich najbardziej ulubionych 
zajęć jest gra w piłkę nożną, do czego nikogo nie trzeba nama-
wiać. Jeszcze tylko brakuje wyjazdu na turniej piłkarski. Zanim 
trafiłem do Gorzowa miałem nadzieję, że będę opiekunem 
właśnie tej grupy i dziękuję Panu Bogu, że tak się stało. Chcąc 
dowiedzieć się więcej o ministrantach trzeba poznać ich 
historię, dlatego poprosiłem jednego z nich o podzielenie się 
nią.

o. Dawid Grabowski OMI

Ministrantem jestem od 2012 r. Wszystko zaczęło się od 
przygotowań do I Komunii Świętej. Uczęszczając częściej 
niż zwykle do kościoła, w pewnym momencie pojawiło się 
we mnie pragnienie, by zostać ministrantem. Spytałem ma-
mę co o tym sądzi. W odpowiedzi dostałem pouczenie, że to 
wielka odpowiedzialność i obowiązek. Starałem się rozu-
mieć, co mama do mnie mówi i następnego dnia zostałem 
aspirantem. Byłem dumny, że mogę być tak blisko Pana 
Jezusa. Służyć Panu Bogu najlepiej jak potrafię. Rozwijałem 
się duchowo, przyjmowałem pouczenia i po około pół roku 
później zostałem wraz z kilkoma kolegami ministrantem. 
Z dumą wkładam białą komeżkę i sutannę. Wspólnota mi-
nistrantów to wspaniałe spotkania z kapłanem, który przeka-
zuje nam Słowo Boże, ale również wyjazdy, gra w piłkę, 
wyjścia na kręgle czy basen. Obecnie jestem w I klasie gim-
nazjum, wciąż staram się być gorliwy. Uczęszczam kilka 
razy w tygodniu na Mszę Świętą i z pilnością słucham Słowa 
Bożego. Rozwijam swoje umiejętności i obecnie przygoto-
wuję się do służenia jako lektor. Zauważyłem też, że moje 
podejście do kościoła jest  bardziej pozytywne. Pamiętajmy 
ministrantem jest się wszędzie, w domu, w szkole, na po-
dwórku. Każdy ministrant powinien postępować tak, jakby 
życzył sobie Pan Bóg, poprzez codzienne naśladowanie 
Chrystusa, modlitwę i sumienność.

Tomasz Kapica

Z kalendarza liturgicznego

Drogie dzieci! (...) Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne mi-
łosierdzia. Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, 
by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi 
pasterzami dla swego stada.

Orędzie Matki Bożej z dnia 18 marca 2009 r.
21 maja 2015 roku powstały w naszej parafii pierwsze cztery 
Margaretki. Był to dar dla naszych kapłanów w Roku Życia 
Konsekrowanego. Grupa wiernych objęła wówczas modlit-
wą czterech Ojców Oblatów: O. Piotra Darasza, O. Syl-
westra Maćkiewicza, O. Grzegorza Nowaka i O. Ryszarda 
Sierańskiego. Rok później, 21 maja 2016 roku, w jubileuszo-
wym roku 200-lecia założenia Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej, modlitwą objęto kolejnych 
Oblatów: Brata Piotra, O. Piotra Darasza, O. Mariusza Ur-
bańskiego i O. Jarosława Szotkiewicza oraz biskupa Tade-
usza Lityńskiego i ówczesnego Prowincjała O. Antoniego 
Bochma.
To wielka radość, że możemy tylu kapłanom codziennie 
udzielać modlitewnego wsparcia. Ale ciągle pojawia się 
potrzeba modlitwy za kolejnych duszpasterzy. Potrzebuje jej 
O. Dawid, który w naszej parafii stawia swoje pierwsze ka-
płańskie kroki, czy Ojciec Rafał, przed którym przełożeni 
postawili nowe, niełatwe wyzwanie bycia misjonarzem lu-
dowym i ekonomem gorzowskiego klasztoru. Są osoby, któ-
re chciałyby się podjąć modlitwy w intencji papieża Fran-
ciszka.
Nie trzeba czekać do maja, aby złożyć wieczyste przy-
rzeczenie modlitwy za wybranego kapłana. Można to uczy-
nić już 08 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 
patronki Misjonarzy Oblatów.
Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć 
się w to dzieło, wszystkich tych, którzy czują się odpowie-
dzialni, czują potrzebę modlitwy za swoich duszpasterzy. 
Zachęcamy do zakładania kolejnych kręgów modlitewnych 
za kapłanów. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Apos-
tolatu Margaretka zapraszamy po bliższe informacje do 
zakrystii.

Nie zapominajcie o swych 
pasterzach…
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rzczony. Osiągnąwszy swój cel czuł, że śmierć jest bliska. 
Został skazany na spalenie żywcem. Jego ostatnie słowa to: 
„Do zobaczenia, przyjaciele. Jesteśmy na dobrej drodze”. 
Święty Kizito jest najmłodszym, bo zaledwie czternastolet-
nim, z 22 męczenników, którzy oddali życie za wiarę w 1886 
toku.

bł. Pier Giorgio Frassati
Syn polityka i malarki dorastający 
w dostatku, ambicjach rodowych i e-
litarności (urodził się w 1901 roku 
w Turynie, Włochy). W domu brako-
wało jednak miłości rodziców, 
a przede wszystkim religii. Jako 
dziecko był niezwykle uczuciowy 
i wrażliwy. W każdej chwili był goto-
wy pełnić służbę na rzecz drugiego 
człowieka. Choć jego poczynania 
wzbudzały pogardę i niechęć rodzi-
ców, nigdy nie przestał okazywać im 

miłości gorącej, cierpliwej, oddanej i wiernej. Wybierając 
liceum kierował się tym, by móc codziennie przyjmować 
Komunię Świętą. W czasie studiów angażował się politycz-
nie i społecznie często zaniedbując naukę.
Ewangelizował wśród młodzieży i robotników. Swoim 
wdziękiem, urodą, wesołością i talentem oratorskim pocią-
gał za sobą młodych ludzi. Miał wiele celów, a swoim upo-
rem był gotów osiągnąć nawet te nieosiągalne. Niespodzie-
wanie w wieku dwudziestu czterech lat zmarł na chorobę 
Heinego-Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego, któ-
rym się opiekował.
bł. o. Zbigniew Strzałkowski
Przyszedł na świat w małej miejsco-
wości niedaleko Tarnowa (Polska). 
Uchodził za pilnego, zdyscyplino-
wanego i zdolnego ucznia. Zamie-
rzał zostać mechanikiem, Bóg jed-
nak wybrał dla niego inną drogę. 
Wstąpił do zakonu Franciszkanów i 
rozpoczął przygotowania do misji. 
W Peru potrafił łączyć talent organi-
zacyjny z pracowitością. Troszczył 
się o chorych, a także leczył ich na 
duszy i ciele. Praca na rzecz potrze-
bujących dawała mu wiele radości. Męczeńską śmierć 
poniósł z rąk terrorystów Komunistycznej Partii Peru „Świe-
tlisty szlak” w 1991 roku.

bł. o. Michał Tomaszek
Pochodził z Łękawicy koło Żywca (Polska). Wcześnie stra-
cił ojca, przez co ciężar utrzymania rodziny spadł na matkę. 
Chętnie służył do mszy i brał udział w licznych pielgrzym-
kach. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował na-
ukę w Niższym Seminarium Duchownym ojców Dominika-
nów. Otrzymawszy świadectwo dojrzałości rozpoczął nowi-
cjat w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. W pracę 

duszpasterską włączył się z młodzień-
czym zapałem i entuzjazmem.
W młodym wieku zdecydował się wy-
jechać na misje do miasteczka Pariaco-
to w Peru, gdzie docierał do młodych 
ludzi poprzez muzykę i śpiew. Pomimo 
gróźb ze strony terrorystów nie opuścił 
miejsca, do którego przybył. Został za-
strzelony wraz z o. Zbigniewem 
Strzałkowskim (1991 r). Uznawani są 
za pierwszych polskich misjonarzy, 
którzy zmarli śmiercią męczeńską.

św. Jose Sanchez del Rio
Urodził się na początku XX wieku 
w Meksyku. Jego rodzina nie była za-
można, ale głęboko wierząca. Uczę-
szczając do szkoły katolickiej zetknął 
się z Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży Meksykańskiej. W Mek-
syku nasilało się prześladowanie 
chrześcijan. Niszczono Najświętszy 
Sakrament, a w kościołach organizo-
wano bale. Świadkiem tych drama-
tów był mały  José Sanchez del Río, 
który każdego dnia służył do Mszy 
świętej jako ministrant i odmawiał różaniec, swoją ulubioną 
modlitwę.
Pragnąc bronić wiary postanowił dołączyć do zbrojnego ru-
chu oporu „Cristeros”. Jako trzynastolatek walczył pod 
sztandarem Jezusowego krzyża. Trafił do niewoli, gdzie 
poddawano go torturom, zmuszając do wyparcia się Chrys-
tusa. Przed śmiercią napisał list do rodziców w którym prosił 
o przebaczenie i błogosławieństwo. Wolał śmierć od wypar-
cia się wiary.

św. Teresa z Lisieux
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza znana jest 
również jako Mały kwiatek. Urodziła 
się w 1873 r. w Alençon (Francja) 
w wielodzietnej rodzinie. W wieku 
czterech lat zmarła jej matka. Idąc za 
przykładem starszych sióstr wstąpiła 
do klasztoru karmelitanek w Lisieux. 
Powołanie do służby Bogu poczuła 
w wieku ośmiu lat. Poruszona obra-
zem ukrzyżowanego Jezusa, odczuła 
pragnienie ratowania grzesznych 

dusz. Chciała, by jej życie stało się aktem doskonałej miłoś-
ci, a cierpienie dało możliwość jej pogłębienia. Rozpoczęła 
przygotowania do misji, które zostały przerwane przez nies-
podziewaną chorobę. Zmierzając ku śmierci zawierzyła się 
Jezusowi, przeżywając z Nim swoją drogę cierpienia.

źródło: www.krakow2016.com

Kim jest ministrant?
Kto to jest: biała postać stojąca po prawicy kapłana, czasem niewielkiego wzrostu, a niekiedy wyższa od 
duchownego? Odpowiedź brzmi – ministrant. Jak księża obecni są we wszystkich regionach świata, tak 
i ministranci służą przy ołtarzach na całym świecie. W Polsce są oni obecni chyba w każdej parafii. W na-
szym kościele służy przy ołtarzu około 30 ministrantów, czyli chłopców od 2 klasy podstawówki do 1 
gimnazjum, oraz kilku lektorów, w wieku od 3 klasy gimnazjum do studentów.
Ten, który stoi po prawicy kapłana, ma kilka zadań, spośród których pierwszym jest służba Bogu przy 
ołtarzu oraz pomoc kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii i prowadzeniu nabożeństw. Drugim, nie mniej 
ważnym zadaniem, jest miłość do Boga, która wyraża się przez modlitwę, korzystanie z sakramentów świętych, częste 

uczestnictwo we Mszy świętej oraz branie udziału w zbiórkach. 
Ostatnie zadanie to służba Bogu obecnemu w drugim człowie-
ku.
Służba liturgiczna z naszej parafii ma nie tylko obowiązki, ale 
także czas na rozrywkę. Jednym z ich najbardziej ulubionych 
zajęć jest gra w piłkę nożną, do czego nikogo nie trzeba nama-
wiać. Jeszcze tylko brakuje wyjazdu na turniej piłkarski. Zanim 
trafiłem do Gorzowa miałem nadzieję, że będę opiekunem 
właśnie tej grupy i dziękuję Panu Bogu, że tak się stało. Chcąc 
dowiedzieć się więcej o ministrantach trzeba poznać ich 
historię, dlatego poprosiłem jednego z nich o podzielenie się 
nią.

o. Dawid Grabowski OMI

Ministrantem jestem od 2012 r. Wszystko zaczęło się od 
przygotowań do I Komunii Świętej. Uczęszczając częściej 
niż zwykle do kościoła, w pewnym momencie pojawiło się 
we mnie pragnienie, by zostać ministrantem. Spytałem ma-
mę co o tym sądzi. W odpowiedzi dostałem pouczenie, że to 
wielka odpowiedzialność i obowiązek. Starałem się rozu-
mieć, co mama do mnie mówi i następnego dnia zostałem 
aspirantem. Byłem dumny, że mogę być tak blisko Pana 
Jezusa. Służyć Panu Bogu najlepiej jak potrafię. Rozwijałem 
się duchowo, przyjmowałem pouczenia i po około pół roku 
później zostałem wraz z kilkoma kolegami ministrantem. 
Z dumą wkładam białą komeżkę i sutannę. Wspólnota mi-
nistrantów to wspaniałe spotkania z kapłanem, który przeka-
zuje nam Słowo Boże, ale również wyjazdy, gra w piłkę, 
wyjścia na kręgle czy basen. Obecnie jestem w I klasie gim-
nazjum, wciąż staram się być gorliwy. Uczęszczam kilka 
razy w tygodniu na Mszę Świętą i z pilnością słucham Słowa 
Bożego. Rozwijam swoje umiejętności i obecnie przygoto-
wuję się do służenia jako lektor. Zauważyłem też, że moje 
podejście do kościoła jest  bardziej pozytywne. Pamiętajmy 
ministrantem jest się wszędzie, w domu, w szkole, na po-
dwórku. Każdy ministrant powinien postępować tak, jakby 
życzył sobie Pan Bóg, poprzez codzienne naśladowanie 
Chrystusa, modlitwę i sumienność.

Tomasz Kapica

Z kalendarza liturgicznego

Drogie dzieci! (...) Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne mi-
łosierdzia. Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, 
by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi 
pasterzami dla swego stada.

Orędzie Matki Bożej z dnia 18 marca 2009 r.
21 maja 2015 roku powstały w naszej parafii pierwsze cztery 
Margaretki. Był to dar dla naszych kapłanów w Roku Życia 
Konsekrowanego. Grupa wiernych objęła wówczas modlit-
wą czterech Ojców Oblatów: O. Piotra Darasza, O. Syl-
westra Maćkiewicza, O. Grzegorza Nowaka i O. Ryszarda 
Sierańskiego. Rok później, 21 maja 2016 roku, w jubileuszo-
wym roku 200-lecia założenia Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej, modlitwą objęto kolejnych 
Oblatów: Brata Piotra, O. Piotra Darasza, O. Mariusza Ur-
bańskiego i O. Jarosława Szotkiewicza oraz biskupa Tade-
usza Lityńskiego i ówczesnego Prowincjała O. Antoniego 
Bochma.
To wielka radość, że możemy tylu kapłanom codziennie 
udzielać modlitewnego wsparcia. Ale ciągle pojawia się 
potrzeba modlitwy za kolejnych duszpasterzy. Potrzebuje jej 
O. Dawid, który w naszej parafii stawia swoje pierwsze ka-
płańskie kroki, czy Ojciec Rafał, przed którym przełożeni 
postawili nowe, niełatwe wyzwanie bycia misjonarzem lu-
dowym i ekonomem gorzowskiego klasztoru. Są osoby, któ-
re chciałyby się podjąć modlitwy w intencji papieża Fran-
ciszka.
Nie trzeba czekać do maja, aby złożyć wieczyste przy-
rzeczenie modlitwy za wybranego kapłana. Można to uczy-
nić już 08 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 
patronki Misjonarzy Oblatów.
Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć 
się w to dzieło, wszystkich tych, którzy czują się odpowie-
dzialni, czują potrzebę modlitwy za swoich duszpasterzy. 
Zachęcamy do zakładania kolejnych kręgów modlitewnych 
za kapłanów. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Apos-
tolatu Margaretka zapraszamy po bliższe informacje do 
zakrystii.

Nie zapominajcie o swych 
pasterzach…
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Kalendarium

O – jak Oblat

† Ojciec Jarosław Szotkiewicz OMI

29 września 2016 r., w Laskowicach Pomorskich, w 51. 
roku życia, 31. roku powołania zakonnego i 24. roku 
kapłaństwa zmarł o. Jarosław Szotkiewicz OMI.
Urodził się 08 maja 1965 r. w Strzelnie (rodzice Benedykt 
i Teresa z d. Karczewska). Od 1980 r. uczęszczał do Niższego 
Seminarium Duchownego (Junioratu) w Markowicach, 
gdzie 1984 r. zdał maturę (LO Strzelno). We wrześniu 1984 r. 
rozpoczął nowicjat na Św. Krzyżu, gdzie 8 września 1985 r. 
złożył pierwsze śluby zakonne. Formację seminaryjną odby-
wał w Wyższym Seminarium Duchowym (Scholastykat) 
w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Tam też 8 września 
1989 r. złożył śluby wieczyste i przyjął święcenia diakonatu 
z rąk abpa Jerzego Stroby (19 czerwca 1990 r.). Święcenia 
prezbiteratu przyjął w Iławie z rąk bpa Andrzeja Śliwiń-

skiego (06 czerwca 1992 r.).
O. Jarosław pracował w wielu placówkach: jako wikariusz 
w Iławie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Wrocławiu, jako pro-
boszcz w Łebie oraz jako rekolekcjonista (misjonarz 
ludowy) w Lublińcu, Gorzowie Wlkp. i Laskowicach 
Pomorskich. Był przełożonym oblatów w Łebie i Gorzowie 
Wlkp., w tej ostatniej placówce był także ekonomem.
Pierwszą placówką (diakońską) o. Jarosława była Iława, 
gdzie po święceniach kapłańskich był wikariuszem (1990-
1993). W następnych latach (1993–1995) pracował w Go-
rzowie, a następnie w Poznaniu (1995 1999), Łebie (1999) 
i Wrocławiu (1999 2000). Posługiwał także w Lublińcu, 
gdzie był rekolekcjonistą (2000 2007). Jego kolejną pla-
cówką były: Gorzów Wlkp. (2007 2016) i Laskowice Po-
morskie (2016). Był szczególnie ceniony jako poszukiwany 
rekolekcjonista. Wygłosił kilkaset rekolekcji i misji ludo-
wych.
W środę 05 października, o godz. 12.00, w Markowicach k. 
Inowrocławia, odprawiona została Msza św. za śp. o. Jaro-
sława i odbyły się ceremonie pogrzebowe. W liturgii uczest-
niczyli m.in. Prowincjał Ojców Oblatów Maryi Niepoka-
lanej oraz licznie przybyli Ojcowie Oblaci. Homilię wygło-
sił przyjaciel zmarłego o. Andrzej Korda OMI. W uroczys-
tościach pogrzebowych wzięła również udział liczna dele-
gacja naszej parafii.

–
–

–
–

źródło: www.oblaci.pl

Redakcja „Oblackiego Echa” dziękuje za udostępnienie zdjęć Ks. Jackowi 
Dzielowi, kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju 

Pani Kujaw w Markowicach.

Poznaj największy cud
Catalina Rivas Tajemnica Mszy Świętej
Jego Świątobliwości, Janowi Pawłowi II, pierwszemu Apostołowi Nowej Ewangelizacji, z ogromną wdzięcznością i miłością, 
którego przykład daje nam, świeckim, wiarę, odwagę i pobożność. Wszystkim kapłanom, którzy są jak pępowina łącząca Boga 
oraz ludzi i przekazują łaskę Bożą przez sakrament pojednania i Eucharystię.

Catalina
„Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie”. (J 6,35)
„Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6,53-54)
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa 

24-25.09.2016
Jak co roku małżeństwa, rodziny i oso-
by indywidualne z naszej parafii  wzię-
ły udział w dwudniowej Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin 
w Częstochowie. Po drodze pielgrzymi 
odwiedzili sanktuarium św. Jacka 
w Legnicy, gdzie mieli możliwość 
modlitwy i oddania czci Relikwiom 
Ciała Pańskiego.

W dniach 24-25 września Stowarzy-
szenie św. Eugeniusza zorganizowało 
Rodzinny Weekend „Przystań za War-
tą”. Sobotni festyn odbył się na nadwar-
ciańskich błoniach. Organizatorzy 
przygotowali bogaty program, m.in. 
pokaz mody, wiele zabaw sportowych, 
występ o. Dawida oraz koncert zespołu 
Introwersja. Zabawa rozpoczęła się o 
godzinie 16.00 i trwała aż do godz. 
21.00. Z kolei w niedzielę odbyła się 
gra miejska ulicami Zawarcia.

25.09.2016
W parafii gościliśmy Siostry Domini-
kanki, które po każdej Mszy św. zbie-
rały ofiary na budowę domu dla mło-
dzieży niepełnosprawnej intelektual-
nie.

W środę, 28.09.2016, o godz. 15.00 po 
raz kolejny modliliśmy się na ulicach 
Gorzowa Koronką do Bożego Miło-
sierdzia. „Koronka do Bożego Miło-
sierdzia na ulicach miast świata” od 
wielu lat odbywa się w rocznicę beaty-
fikacji bł. Michała Sopoćko, spowied-
nika św. Faustyny. W tym dniu tysiące 
osób na skrzyżowaniach ulic błagają 
o miłosierdzie dla świata całego. Na te-
renie naszej parafii wspólnie modliliś-
my się przy Stadionie Żużlowym.

02.10.2016
„5 min modlitwy to 24 h ochrony”. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, powstała 
roża różańcowa rodziców i dzieci. 
Wspólna modlitwa trwać będzie do 
Niedzieli Zmartwychwstania.

02.10.2016
W tym dniu gościliśmy w naszej parafii 
Ojca Marka, który na niedzielnych Eu-
charystiach głosił Słowo Boże. Po po-
łudniu w Klubie „Przystań za Wartą” O. 
Marek opowiadał o realiach życia w 
Pakistanie.

09.10.2016
Obchodziliśmy XVI Dzień Papieski 
pod hasłem „Bądźcie świadkami miło-
sierdzia”. W związku z tym Stowarzy-
szenie św. Eugeniusza de Mazenoda 
przygotowało wystawą opowiadającą 
o pontyfikacie św. Jana Pawła II. Przed 
kościołem można było nabyć ulubione 
ciasta Papieża Polaka oraz różańce, 
w wykonanie których zaangażowało 
się wiele osób. 
O godz. 14.30 w kościele odbył się na 

koncert O. Wojciecha Ruszniaka.

16.10.2016
W naszej parafii została podjęta piękna 
inicjatywa – modlitwa w intencji dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 
Chętne osoby, które chciały podjąć się 
tej modlitwy, otrzymały serca z imiona-
mi i nazwiskami, przygotowane przez 
dzieci, aby modlić się dowolną modlit-
wą w intencji tego dziecka i jego rodzi-
ny.

16.10.2016
W ramach kampanii „Pola nadziei” 
można było nabyć cebulki żonkili w ce-
nie 1,50 za sztukę. Dochód z tej akcji 
przeznaczony został na Hospicjum św. 
Kamila w Gorzowie Wlkp.

31.10.2016
Bal Wszystkich Świętych to wspólna 
zabawa rodziców i dzieci, jako chrześ-
cijańska odpowiedź na Halloween. 
W tym roku zabawa odbyła się w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 12. 
Wspólne tańce, konkursy i pokaz mody 
to główne atrakcje imprezy.

Zebrała i opracowała:
Lilianna

we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie 
żył przeze Mnie.” (J 6,55-57)
„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6,58)
MOJE ŚWIADECTWO O MSZY ŚW.
Pan Jezus i Maryja Panna pouczyli nas we wspaniałej katechezie o formie odmawiania Różańca Świętego, 
o tym, jak modlić się sercem, rozmyślać i korzystać z chwil spotkania się z Bogiem i z naszą Świętą Matką. 
Uczyli nas też o sposobie dobrego spowiadania się oraz o tym, co dzieje się w czasie Mszy św. i o przeżywaniu 
jej sercem.
Oto świadectwo, które powinnam i chcę dać całemu światu dla większej chwały Bożej i dla zbawienia tego, kto zechce otworzyć 
swe serce na Pana. Czynię to po to, aby wiele dusz poświęconych Bogu ożywił ogień miłości do Chrystusa, gdyż posiadają ręce, 
które mają moc sprowadzania Go na ziemię, aby był naszym pokarmem; aby inne dusze utraciły „rutynowy zwyczaj” przyjmo-
wania Go i aby je ożywiło oczarowanie codziennego spotkania z Miłością; aby moi bracia i siostry, świeccy całego świata, 
przeżywali sercem największy Cud: celebrację Świętej Eucharystii.
Było to w przeddzień święta Zwiastowania. Z członkami naszej grupy poszliśmy się wyspowiadać. Niektóre panie z naszej grupy 
modlitewnej odłożyły spowiedź na dzień następny, przed Mszą św. Kiedy przyszłam następnego dnia do kościoła trochę 
spóźniona, ksiądz Arcybiskup i kapłani już wychodzili do prezbiterium.
Dziewica powiedziała głosem delikatnym i kobiecym, napełniającym duszę człowieka słodyczą:
„Dzisiaj jest dla ciebie dzień uczenia się. Oczekuję od ciebie wielkiej uwagi, ponieważ tym, czego dzisiaj doświadczysz, 
wszystkim tym, co przeżyjesz w tym dniu, będziesz musiała podzielić się z ludzkością.”
Przestraszyłam się, gdyż nie rozumiałam tego, jednak usiłowałam pozostać bardzo uważna. Moją uwagę zwrócił chór głosów 
bardzo pięknych, które śpiewały jakby z oddali. Chwilami ta muzyka się przybliżała, a następnie oddalała, jak szum wiatru.

ciąg dalszy w kolejnym numerze „Oblackiego Echa”
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Kalendarium

O – jak Oblat

† Ojciec Jarosław Szotkiewicz OMI

29 września 2016 r., w Laskowicach Pomorskich, w 51. 
roku życia, 31. roku powołania zakonnego i 24. roku 
kapłaństwa zmarł o. Jarosław Szotkiewicz OMI.
Urodził się 08 maja 1965 r. w Strzelnie (rodzice Benedykt 
i Teresa z d. Karczewska). Od 1980 r. uczęszczał do Niższego 
Seminarium Duchownego (Junioratu) w Markowicach, 
gdzie 1984 r. zdał maturę (LO Strzelno). We wrześniu 1984 r. 
rozpoczął nowicjat na Św. Krzyżu, gdzie 8 września 1985 r. 
złożył pierwsze śluby zakonne. Formację seminaryjną odby-
wał w Wyższym Seminarium Duchowym (Scholastykat) 
w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Tam też 8 września 
1989 r. złożył śluby wieczyste i przyjął święcenia diakonatu 
z rąk abpa Jerzego Stroby (19 czerwca 1990 r.). Święcenia 
prezbiteratu przyjął w Iławie z rąk bpa Andrzeja Śliwiń-

skiego (06 czerwca 1992 r.).
O. Jarosław pracował w wielu placówkach: jako wikariusz 
w Iławie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Wrocławiu, jako pro-
boszcz w Łebie oraz jako rekolekcjonista (misjonarz 
ludowy) w Lublińcu, Gorzowie Wlkp. i Laskowicach 
Pomorskich. Był przełożonym oblatów w Łebie i Gorzowie 
Wlkp., w tej ostatniej placówce był także ekonomem.
Pierwszą placówką (diakońską) o. Jarosława była Iława, 
gdzie po święceniach kapłańskich był wikariuszem (1990-
1993). W następnych latach (1993–1995) pracował w Go-
rzowie, a następnie w Poznaniu (1995 1999), Łebie (1999) 
i Wrocławiu (1999 2000). Posługiwał także w Lublińcu, 
gdzie był rekolekcjonistą (2000 2007). Jego kolejną pla-
cówką były: Gorzów Wlkp. (2007 2016) i Laskowice Po-
morskie (2016). Był szczególnie ceniony jako poszukiwany 
rekolekcjonista. Wygłosił kilkaset rekolekcji i misji ludo-
wych.
W środę 05 października, o godz. 12.00, w Markowicach k. 
Inowrocławia, odprawiona została Msza św. za śp. o. Jaro-
sława i odbyły się ceremonie pogrzebowe. W liturgii uczest-
niczyli m.in. Prowincjał Ojców Oblatów Maryi Niepoka-
lanej oraz licznie przybyli Ojcowie Oblaci. Homilię wygło-
sił przyjaciel zmarłego o. Andrzej Korda OMI. W uroczys-
tościach pogrzebowych wzięła również udział liczna dele-
gacja naszej parafii.

–
–

–
–

źródło: www.oblaci.pl

Redakcja „Oblackiego Echa” dziękuje za udostępnienie zdjęć Ks. Jackowi 
Dzielowi, kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju 

Pani Kujaw w Markowicach.

Poznaj największy cud
Catalina Rivas Tajemnica Mszy Świętej
Jego Świątobliwości, Janowi Pawłowi II, pierwszemu Apostołowi Nowej Ewangelizacji, z ogromną wdzięcznością i miłością, 
którego przykład daje nam, świeckim, wiarę, odwagę i pobożność. Wszystkim kapłanom, którzy są jak pępowina łącząca Boga 
oraz ludzi i przekazują łaskę Bożą przez sakrament pojednania i Eucharystię.

Catalina
„Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie”. (J 6,35)
„Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6,53-54)
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa 

24-25.09.2016
Jak co roku małżeństwa, rodziny i oso-
by indywidualne z naszej parafii  wzię-
ły udział w dwudniowej Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin 
w Częstochowie. Po drodze pielgrzymi 
odwiedzili sanktuarium św. Jacka 
w Legnicy, gdzie mieli możliwość 
modlitwy i oddania czci Relikwiom 
Ciała Pańskiego.

W dniach 24-25 września Stowarzy-
szenie św. Eugeniusza zorganizowało 
Rodzinny Weekend „Przystań za War-
tą”. Sobotni festyn odbył się na nadwar-
ciańskich błoniach. Organizatorzy 
przygotowali bogaty program, m.in. 
pokaz mody, wiele zabaw sportowych, 
występ o. Dawida oraz koncert zespołu 
Introwersja. Zabawa rozpoczęła się o 
godzinie 16.00 i trwała aż do godz. 
21.00. Z kolei w niedzielę odbyła się 
gra miejska ulicami Zawarcia.

25.09.2016
W parafii gościliśmy Siostry Domini-
kanki, które po każdej Mszy św. zbie-
rały ofiary na budowę domu dla mło-
dzieży niepełnosprawnej intelektual-
nie.

W środę, 28.09.2016, o godz. 15.00 po 
raz kolejny modliliśmy się na ulicach 
Gorzowa Koronką do Bożego Miło-
sierdzia. „Koronka do Bożego Miło-
sierdzia na ulicach miast świata” od 
wielu lat odbywa się w rocznicę beaty-
fikacji bł. Michała Sopoćko, spowied-
nika św. Faustyny. W tym dniu tysiące 
osób na skrzyżowaniach ulic błagają 
o miłosierdzie dla świata całego. Na te-
renie naszej parafii wspólnie modliliś-
my się przy Stadionie Żużlowym.

02.10.2016
„5 min modlitwy to 24 h ochrony”. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, powstała 
roża różańcowa rodziców i dzieci. 
Wspólna modlitwa trwać będzie do 
Niedzieli Zmartwychwstania.

02.10.2016
W tym dniu gościliśmy w naszej parafii 
Ojca Marka, który na niedzielnych Eu-
charystiach głosił Słowo Boże. Po po-
łudniu w Klubie „Przystań za Wartą” O. 
Marek opowiadał o realiach życia w 
Pakistanie.

09.10.2016
Obchodziliśmy XVI Dzień Papieski 
pod hasłem „Bądźcie świadkami miło-
sierdzia”. W związku z tym Stowarzy-
szenie św. Eugeniusza de Mazenoda 
przygotowało wystawą opowiadającą 
o pontyfikacie św. Jana Pawła II. Przed 
kościołem można było nabyć ulubione 
ciasta Papieża Polaka oraz różańce, 
w wykonanie których zaangażowało 
się wiele osób. 
O godz. 14.30 w kościele odbył się na 

koncert O. Wojciecha Ruszniaka.

16.10.2016
W naszej parafii została podjęta piękna 
inicjatywa – modlitwa w intencji dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. 
Chętne osoby, które chciały podjąć się 
tej modlitwy, otrzymały serca z imiona-
mi i nazwiskami, przygotowane przez 
dzieci, aby modlić się dowolną modlit-
wą w intencji tego dziecka i jego rodzi-
ny.

16.10.2016
W ramach kampanii „Pola nadziei” 
można było nabyć cebulki żonkili w ce-
nie 1,50 za sztukę. Dochód z tej akcji 
przeznaczony został na Hospicjum św. 
Kamila w Gorzowie Wlkp.

31.10.2016
Bal Wszystkich Świętych to wspólna 
zabawa rodziców i dzieci, jako chrześ-
cijańska odpowiedź na Halloween. 
W tym roku zabawa odbyła się w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 12. 
Wspólne tańce, konkursy i pokaz mody 
to główne atrakcje imprezy.

Zebrała i opracowała:
Lilianna

we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie 
żył przeze Mnie.” (J 6,55-57)
„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6,58)
MOJE ŚWIADECTWO O MSZY ŚW.
Pan Jezus i Maryja Panna pouczyli nas we wspaniałej katechezie o formie odmawiania Różańca Świętego, 
o tym, jak modlić się sercem, rozmyślać i korzystać z chwil spotkania się z Bogiem i z naszą Świętą Matką. 
Uczyli nas też o sposobie dobrego spowiadania się oraz o tym, co dzieje się w czasie Mszy św. i o przeżywaniu 
jej sercem.
Oto świadectwo, które powinnam i chcę dać całemu światu dla większej chwały Bożej i dla zbawienia tego, kto zechce otworzyć 
swe serce na Pana. Czynię to po to, aby wiele dusz poświęconych Bogu ożywił ogień miłości do Chrystusa, gdyż posiadają ręce, 
które mają moc sprowadzania Go na ziemię, aby był naszym pokarmem; aby inne dusze utraciły „rutynowy zwyczaj” przyjmo-
wania Go i aby je ożywiło oczarowanie codziennego spotkania z Miłością; aby moi bracia i siostry, świeccy całego świata, 
przeżywali sercem największy Cud: celebrację Świętej Eucharystii.
Było to w przeddzień święta Zwiastowania. Z członkami naszej grupy poszliśmy się wyspowiadać. Niektóre panie z naszej grupy 
modlitewnej odłożyły spowiedź na dzień następny, przed Mszą św. Kiedy przyszłam następnego dnia do kościoła trochę 
spóźniona, ksiądz Arcybiskup i kapłani już wychodzili do prezbiterium.
Dziewica powiedziała głosem delikatnym i kobiecym, napełniającym duszę człowieka słodyczą:
„Dzisiaj jest dla ciebie dzień uczenia się. Oczekuję od ciebie wielkiej uwagi, ponieważ tym, czego dzisiaj doświadczysz, 
wszystkim tym, co przeżyjesz w tym dniu, będziesz musiała podzielić się z ludzkością.”
Przestraszyłam się, gdyż nie rozumiałam tego, jednak usiłowałam pozostać bardzo uważna. Moją uwagę zwrócił chór głosów 
bardzo pięknych, które śpiewały jakby z oddali. Chwilami ta muzyka się przybliżała, a następnie oddalała, jak szum wiatru.

ciąg dalszy w kolejnym numerze „Oblackiego Echa”
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XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin 
na Jasną Górę

W dniach od 24 do 25 września udaliśmy się na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Wczesnym rankiem 26 osób, pod prze-
wodnictwem Ojca Proboszcza, wyruszyło w drogę. Każdy 
z nas jechał w jakiejś  intencji – chcąc dziękować, przepra-
szać, prosić. Podróż mijała spokojnie  na modlitwie, roz-
ważaniach, śpiewie, rozmowach i na odpoczynku. O 9.00 
dojechaliśmy do Legnicy, do kościoła pod wezwaniem św. 
Jacka, gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny. 25 grudnia 
2013 r., podczas Mszy Świętej, w trakcie udzielenia Ko-
munii Świętej, kapłan upuścił niechcący na posadzkę hostię, 
która po kilku dniach przemieniła się w tkankę mięśnia ser-
cowego (zostało to naukowo potwierdzone). My mieliśmy to 
szczęście, że w tym kościele uczestniczyliśmy w Eucha-
rystii, po której wysłuchaliśmy szczegółów tego niezwykłe-
go wydarzenia, a następnie mogliśmy adorować Relikwie 
Ciała Pańskiego.
Kolejnym celem naszej podróży była Góra Świętej Anny, 
a tam nie tylko Sanktuarium z cudowną figurką babci Jezu-
sa, lecz również Kalwaria, kaplice kalwaryjskie Męki Pań-
skiej oraz dróżki Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie te 
piękne miejsca udało nam się zobaczyć bezpośrednio, bądź 
z okien autokaru. Zjedliśmy tam też obiad  wariacje na 
temat klusek śląskich i ruszyliśmy w drogę. Tego dnia ostat-
nim etapem naszej pielgrzymki była Częstochowa. 
Dotarliśmy tam około 18.00. Chwila odpoczynku w po-
kojach u sióstr i wreszcie Jasna Góra. Pobyt  rozpoczęliśmy 
od Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Po niej uda-
liśmy się do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na 
Apel Jasnogórski. O 21.30 wróciliśmy do klasztoru. A w nie-
dzielę pobudka o 5.00, potem szybko na odsłonięcie Cudow-

–

–

nego Obrazu. Po drodze spotkaliśmy bardzo dużo pielgrzy-
mów, którzy tak jak my pragnęli spotkać się z Matką Bożą. 
Ale mimo tych tłumów udało nam się zobaczyć Obraz i prze-
żyć to cudowne spotkanie. Później coś dla ciała   śniadanie 
i zakup pamiątek. A o 13.00 punkt kulminacyjny dnia  Eu-
charystia na Błoniach Jasnogórskich, a w czasie jej trwania 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenie mał-
żeństw i rodzin Królowej Polski. Jeszcze tylko pożegnanie 
z Matką Bożą, pozostawienie Jej naszych trudnych spraw, 
radości i próśb. Po niej już tylko obiad, pamiątkowe zdjęcie 
i podróż do domu. Wracając, mieliśmy czas na modlitwę o-
raz refleksje nad sobą i swoim życiem.
Dziękujemy serdecznie Ojcu Proboszczowi i wszystkim 
uczestnikom tej pielgrzymki za niezapomniane wrażenia.

–
–

A . G. Maculewicz

7 października w Kościele jest  świę-
tem Matki Bożej Różańcowej. Z tej o-
kazji, jak co roku w pierwszą niedzielę 
października, do Sanktuarium w Rokit-
nie pielgrzymowali ci, którym bliska 
jest modlitwa różańcowa. Na Diecez-
jalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różań-
ca do Rokitna zaprosił wszystkich ks. 
Józef Tomiak, kustosz sanktuarium i 
diecezjalny moderator róż Żywego Ró-
żańca. Z naszej parafii wybrało się 26 
osób pod przewodnictwem duchowym 
o. Dawida Grabowskiego OMI.
Wyruszyliśmy sprzed kościoła na 
Brackiej punktualnie o godzinie 8.00. 

W drodze rozpoczęliśmy modlitwę i 
śpiew pieśni maryjnych, a o. Dawid dał 
nam próbkę chrześcijańskiego rapowa-
nia. Po przyjeździe na miejsce każdy 
miał czas na osobiste przywitanie się z 
Matką Cierpliwie Słuchającą, obejrze-
nie i zakup interesujących książek 
(głównie o tematyce różańcowej, ma-
ryjnej) oraz dewocjonaliów. O godzinie 
10.00 rozpoczął się różaniec z procesją 
na rokitniańskich dróżkach różańco-
wych. Śpiewy, rozważania tajemnic 
chwalebnych i całą modlitwę poprowa-
dziła Fatimska Grupa Różańcowa z Ła-
gowa. Następnie mogliśmy wysłuchać 
konferencji doktora Jacka Szulca, gine-
kologa położnika z Warszawy – „Bóg 
wyciągnął mnie z in vitro” o procedu-
rze zapłodnienia pozaustrojowego. Pan 
Jacek wraz z żoną podzielił się z nami 
świadectwem ukazującym prawdziwe 
oblicze „in vitro” i wskazał na potrzebę 
modlitwy za pary starające się o dzieci.
Centralnym momentem pielgrzymki 
była Msza św., której przewodniczył 

Ksiądz Biskup Diecezjalny Tadeusz Li-
tyński, a koncelebrowali ją Ksiądz Bis-
kup Paweł Socha oraz kilkudziesięciu 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 
a wśród nich o. Dawid. W uroczystej 
procesji na rozpoczęcie Eucharystii u-
czestniczyło około 60 pocztów z cho-
rągwiami i sztandarami parafialnych 
wspólnot różańcowych, a feretron z ko-
pią Cudownego Obrazu ponieśli poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gorzowie.  Ksiądz Biskup w sło-
wie skierowanym do zebranych przed-
stawił Maryję jako wzór pokory, posłu-
szeństwa i wiernej modlitwy. Mówił 
o potrzebie naśladowania Jej i oddania 
się przez Nią Panu Jezusowi oraz o idei 
„niewolnictwa maryjnego” przedsta-
wionego w „Traktacie o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny” św. Ludwika Grignon de Mont-
fort.
W tym roku w ramach pielgrzymki mo-
gliśmy też uczestniczyć w wyjątko-
wym wydarzeniu, którym było uro-

Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca (02.10.2016)

czyste zasadzenie Dębu Katyńskiego, 
w ramach programu „Katyń… Ocalić 
od zapomnienia”. Dąb Pamięci w Ro-
kitnie poświęcony został aspirantowi 
Policji Państwowej Alojzemu Bana-
chowi, zamordowanemu w Twerze, 16 
kwietnia 1940 r. W uroczystości udział 
wzięli członkowie rodziny ofiary 
zbrodni katyńskiej, wśród nich dwie 

córki p. Maria Teresa Surmacz i p. Alic-
ja Zdzisława Marosz oraz zaproszeni 
goście honorowi. 
Po zakończeniu Mszy oraz krótkim od-
poczynku wyruszyliśmy w stronę Go-
rzowa. W drodze powrotnej odmówi-
liśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
i dzieliliśmy się wrażeniami. Ojciec 
Dawid cieszył się z wielu spowiedzi i 

rozmów, które przeprowadził tego 
dnia. Z radości „porapował” nam jesz-
cze na zakończenie. Wróciliśmy do pa-
rafii około 15.30 – nieco zmęczeni, ale 
ubogaceni duchowo. 
Zapraszamy wszystkich do Rokitna za 
rok na kolejną pielgrzymkę różańcową.

Ewa Kaźmierczyk

Żywy Różaniec
„Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...). Wspaniała w swej prostocie i głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć 
słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Na 
tle słów Zdrowaś Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. (...). Modlitwa tak prosta 
i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

Ojciec Święty Jan Paweł II

Różaniec jako przedmiot to po prostu sznur z koralikami.
Zasadniczo są trzy rodzaje różańca:
– malutki (ok. 10 koralików), może być też w formie na 
palec,

standardowy (ok. 59 koralików / 5 dziesiątek),
pełny (z 15 dziesiątkami, jaki widzimy u zakonników).

Różaniec jako modlitwa kształtował się stopniowo. W śred-
niowieczu, które odznaczało się niezwykłym nabożeństwem 
do Matki Bożej, pojawił się zwyczaj odmawiania 150 
Zdrowaś, co było inspirowane Psałterzem, który liczy 150 
psalmów. Dlatego mówiono o „psałterzu Maryi”. Od XII w. 
znany jest już zwyczaj przeplatania modlitwy Zdrowaś Ma-
ryjo z Ojcze nasz. Ok. XV w. odmawianie różańca połączono 
z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istot-
nych momentów z ich życia i powiązano je z dziesiątkami 
Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na trzy części: ra-
dosne, bolesne i chwalebne. W 2002 r. Jan Paweł II dodał 
część światła, która chronologicznie występuje po części ra-
dosnej. Tak powstała modlitwa różańcowa w formie znanej 
nam dzisiaj.
Odmawiając różaniec na początku należy uczynić znak 
Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę 
w Boga. Na pierwszym paciorku odmawia się 
Ojcze nasz. Na trzech dalszych Zdrowaś Mary-
jo. Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest u-
proszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Następ-
nie zapowiada się daną część i tajemnicę jako te-
mat do rozważania na tle powtarzanych modlitw 
ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo 
i Chwała Ojcu. Po każdym Chwała Ojcu odma-
wiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój 
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas 
od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie du-
sze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy 
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 
Cztery części różańca są streszczeniem orędzia chrześcijań-
skiego, mówią bowiem:

o wcieleniu (cz. I tajemnice radosne: Zwiastowanie Naj-
świętszej Maryi Pannie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Naro-
dzenie Jezusa, Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolim-
skiej, Odnalezienie Jezusa w świątyni),

o królestwie Bożym, które nastało wraz z Chrystusem 
(cz. II tajemnice światła: Chrzest Jezusa w Jordanie, Obja-
wienie się Jezusa na weselu w Kanie, Głoszenie królestwa 
Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie Jezusa na 

– 
– 

– – 

– 
– 

górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii),
o odkupieniu (cz. III tajemnice bolesne: Modlitwa Je-

zusa w Ogrójcu, Biczowanie Jezusa, Ukoronowanie cier-
niem, Droga krzyżowa, Śmierć Jezusa na krzyżu),

i wyniesieniu do chwały (cz. IV tajemnice chwalebne: 
Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowstąpienie Jezusa, Ze-
słanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi).
W drugiej połowie XIX w. modlitwa różańcowa przeżywała 
niezwykły renesans. Młoda Francuzka z Lyonu wpadła 
wówczas na genialny w swej prostocie pomysł, który mobi-
lizuje miliony (!) ludzi do codziennego odmawiania różańca. 
Sługa Boża Paulina Maria Jaricot (1799-1862), mając 23 la-
ta, stworzyła strukturę, która dała początek późniejszemu 
Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary (jednemu z 4 Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych, obecnych dziś w 150 krajach). 
Jego struktura umożliwiła jej w 1826 r. powołanie stowarzy-
szenia Żywego Różańca, które jeszcze za jej życia rozwinęło 
się w wielu krajach na całym świecie. Do Polski Żywy Róża-
niec dotarł jeszcze w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każ-
dej parafii.

Stowarzyszenie Żywego Różańca skupia wspól-
noty (zwane kołami lub różami) liczące – sto-
sownie do liczby tajemnic różańcowych – 20 
osób. Każda z nich jest zobowiązana do rozwa-
żenia 1 dziesiątki różańca dziennie i jednocześ-
nie do odmówienia 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś 
Maryjo i 1 Chwała Ojcu. W ten sposób każdego 
dnia odmawiany jest cały różaniec, a poszcze-
gólne osoby zyskują łaski przypisane odmówie-
niu wszystkich 4 części różańca.
Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w du-
chu odpowiedzialności za Kościół i świat 
i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną o-

pieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują, idąc za wska-
zaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji 
modlitewnych). Szczególnym przywilejem członków jest 
wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kie-
rowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać ró-
żaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, 
przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma 
moc egzorcyzmu.
Charyzmat Żywego Różańca najpełniej charakteryzują sło-
wa jego założycielki, sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot: 
„Pierwszym celem tego stowarzyszenia jest odwrócenie 

– – 

– – 
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XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin 
na Jasną Górę

W dniach od 24 do 25 września udaliśmy się na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Wczesnym rankiem 26 osób, pod prze-
wodnictwem Ojca Proboszcza, wyruszyło w drogę. Każdy 
z nas jechał w jakiejś  intencji – chcąc dziękować, przepra-
szać, prosić. Podróż mijała spokojnie  na modlitwie, roz-
ważaniach, śpiewie, rozmowach i na odpoczynku. O 9.00 
dojechaliśmy do Legnicy, do kościoła pod wezwaniem św. 
Jacka, gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny. 25 grudnia 
2013 r., podczas Mszy Świętej, w trakcie udzielenia Ko-
munii Świętej, kapłan upuścił niechcący na posadzkę hostię, 
która po kilku dniach przemieniła się w tkankę mięśnia ser-
cowego (zostało to naukowo potwierdzone). My mieliśmy to 
szczęście, że w tym kościele uczestniczyliśmy w Eucha-
rystii, po której wysłuchaliśmy szczegółów tego niezwykłe-
go wydarzenia, a następnie mogliśmy adorować Relikwie 
Ciała Pańskiego.
Kolejnym celem naszej podróży była Góra Świętej Anny, 
a tam nie tylko Sanktuarium z cudowną figurką babci Jezu-
sa, lecz również Kalwaria, kaplice kalwaryjskie Męki Pań-
skiej oraz dróżki Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie te 
piękne miejsca udało nam się zobaczyć bezpośrednio, bądź 
z okien autokaru. Zjedliśmy tam też obiad  wariacje na 
temat klusek śląskich i ruszyliśmy w drogę. Tego dnia ostat-
nim etapem naszej pielgrzymki była Częstochowa. 
Dotarliśmy tam około 18.00. Chwila odpoczynku w po-
kojach u sióstr i wreszcie Jasna Góra. Pobyt  rozpoczęliśmy 
od Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Po niej uda-
liśmy się do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na 
Apel Jasnogórski. O 21.30 wróciliśmy do klasztoru. A w nie-
dzielę pobudka o 5.00, potem szybko na odsłonięcie Cudow-

–

–

nego Obrazu. Po drodze spotkaliśmy bardzo dużo pielgrzy-
mów, którzy tak jak my pragnęli spotkać się z Matką Bożą. 
Ale mimo tych tłumów udało nam się zobaczyć Obraz i prze-
żyć to cudowne spotkanie. Później coś dla ciała   śniadanie 
i zakup pamiątek. A o 13.00 punkt kulminacyjny dnia  Eu-
charystia na Błoniach Jasnogórskich, a w czasie jej trwania 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenie mał-
żeństw i rodzin Królowej Polski. Jeszcze tylko pożegnanie 
z Matką Bożą, pozostawienie Jej naszych trudnych spraw, 
radości i próśb. Po niej już tylko obiad, pamiątkowe zdjęcie 
i podróż do domu. Wracając, mieliśmy czas na modlitwę o-
raz refleksje nad sobą i swoim życiem.
Dziękujemy serdecznie Ojcu Proboszczowi i wszystkim 
uczestnikom tej pielgrzymki za niezapomniane wrażenia.

–
–

A . G. Maculewicz

7 października w Kościele jest  świę-
tem Matki Bożej Różańcowej. Z tej o-
kazji, jak co roku w pierwszą niedzielę 
października, do Sanktuarium w Rokit-
nie pielgrzymowali ci, którym bliska 
jest modlitwa różańcowa. Na Diecez-
jalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różań-
ca do Rokitna zaprosił wszystkich ks. 
Józef Tomiak, kustosz sanktuarium i 
diecezjalny moderator róż Żywego Ró-
żańca. Z naszej parafii wybrało się 26 
osób pod przewodnictwem duchowym 
o. Dawida Grabowskiego OMI.
Wyruszyliśmy sprzed kościoła na 
Brackiej punktualnie o godzinie 8.00. 

W drodze rozpoczęliśmy modlitwę i 
śpiew pieśni maryjnych, a o. Dawid dał 
nam próbkę chrześcijańskiego rapowa-
nia. Po przyjeździe na miejsce każdy 
miał czas na osobiste przywitanie się z 
Matką Cierpliwie Słuchającą, obejrze-
nie i zakup interesujących książek 
(głównie o tematyce różańcowej, ma-
ryjnej) oraz dewocjonaliów. O godzinie 
10.00 rozpoczął się różaniec z procesją 
na rokitniańskich dróżkach różańco-
wych. Śpiewy, rozważania tajemnic 
chwalebnych i całą modlitwę poprowa-
dziła Fatimska Grupa Różańcowa z Ła-
gowa. Następnie mogliśmy wysłuchać 
konferencji doktora Jacka Szulca, gine-
kologa położnika z Warszawy – „Bóg 
wyciągnął mnie z in vitro” o procedu-
rze zapłodnienia pozaustrojowego. Pan 
Jacek wraz z żoną podzielił się z nami 
świadectwem ukazującym prawdziwe 
oblicze „in vitro” i wskazał na potrzebę 
modlitwy za pary starające się o dzieci.
Centralnym momentem pielgrzymki 
była Msza św., której przewodniczył 

Ksiądz Biskup Diecezjalny Tadeusz Li-
tyński, a koncelebrowali ją Ksiądz Bis-
kup Paweł Socha oraz kilkudziesięciu 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 
a wśród nich o. Dawid. W uroczystej 
procesji na rozpoczęcie Eucharystii u-
czestniczyło około 60 pocztów z cho-
rągwiami i sztandarami parafialnych 
wspólnot różańcowych, a feretron z ko-
pią Cudownego Obrazu ponieśli poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gorzowie.  Ksiądz Biskup w sło-
wie skierowanym do zebranych przed-
stawił Maryję jako wzór pokory, posłu-
szeństwa i wiernej modlitwy. Mówił 
o potrzebie naśladowania Jej i oddania 
się przez Nią Panu Jezusowi oraz o idei 
„niewolnictwa maryjnego” przedsta-
wionego w „Traktacie o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny” św. Ludwika Grignon de Mont-
fort.
W tym roku w ramach pielgrzymki mo-
gliśmy też uczestniczyć w wyjątko-
wym wydarzeniu, którym było uro-

Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca (02.10.2016)

czyste zasadzenie Dębu Katyńskiego, 
w ramach programu „Katyń… Ocalić 
od zapomnienia”. Dąb Pamięci w Ro-
kitnie poświęcony został aspirantowi 
Policji Państwowej Alojzemu Bana-
chowi, zamordowanemu w Twerze, 16 
kwietnia 1940 r. W uroczystości udział 
wzięli członkowie rodziny ofiary 
zbrodni katyńskiej, wśród nich dwie 

córki p. Maria Teresa Surmacz i p. Alic-
ja Zdzisława Marosz oraz zaproszeni 
goście honorowi. 
Po zakończeniu Mszy oraz krótkim od-
poczynku wyruszyliśmy w stronę Go-
rzowa. W drodze powrotnej odmówi-
liśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
i dzieliliśmy się wrażeniami. Ojciec 
Dawid cieszył się z wielu spowiedzi i 

rozmów, które przeprowadził tego 
dnia. Z radości „porapował” nam jesz-
cze na zakończenie. Wróciliśmy do pa-
rafii około 15.30 – nieco zmęczeni, ale 
ubogaceni duchowo. 
Zapraszamy wszystkich do Rokitna za 
rok na kolejną pielgrzymkę różańcową.

Ewa Kaźmierczyk

Żywy Różaniec
„Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...). Wspaniała w swej prostocie i głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć 
słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Na 
tle słów Zdrowaś Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. (...). Modlitwa tak prosta 
i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

Ojciec Święty Jan Paweł II

Różaniec jako przedmiot to po prostu sznur z koralikami.
Zasadniczo są trzy rodzaje różańca:
– malutki (ok. 10 koralików), może być też w formie na 
palec,

standardowy (ok. 59 koralików / 5 dziesiątek),
pełny (z 15 dziesiątkami, jaki widzimy u zakonników).

Różaniec jako modlitwa kształtował się stopniowo. W śred-
niowieczu, które odznaczało się niezwykłym nabożeństwem 
do Matki Bożej, pojawił się zwyczaj odmawiania 150 
Zdrowaś, co było inspirowane Psałterzem, który liczy 150 
psalmów. Dlatego mówiono o „psałterzu Maryi”. Od XII w. 
znany jest już zwyczaj przeplatania modlitwy Zdrowaś Ma-
ryjo z Ojcze nasz. Ok. XV w. odmawianie różańca połączono 
z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istot-
nych momentów z ich życia i powiązano je z dziesiątkami 
Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na trzy części: ra-
dosne, bolesne i chwalebne. W 2002 r. Jan Paweł II dodał 
część światła, która chronologicznie występuje po części ra-
dosnej. Tak powstała modlitwa różańcowa w formie znanej 
nam dzisiaj.
Odmawiając różaniec na początku należy uczynić znak 
Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę 
w Boga. Na pierwszym paciorku odmawia się 
Ojcze nasz. Na trzech dalszych Zdrowaś Mary-
jo. Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest u-
proszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Następ-
nie zapowiada się daną część i tajemnicę jako te-
mat do rozważania na tle powtarzanych modlitw 
ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo 
i Chwała Ojcu. Po każdym Chwała Ojcu odma-
wiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój 
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas 
od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie du-
sze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy 
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 
Cztery części różańca są streszczeniem orędzia chrześcijań-
skiego, mówią bowiem:

o wcieleniu (cz. I tajemnice radosne: Zwiastowanie Naj-
świętszej Maryi Pannie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Naro-
dzenie Jezusa, Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolim-
skiej, Odnalezienie Jezusa w świątyni),

o królestwie Bożym, które nastało wraz z Chrystusem 
(cz. II tajemnice światła: Chrzest Jezusa w Jordanie, Obja-
wienie się Jezusa na weselu w Kanie, Głoszenie królestwa 
Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie Jezusa na 

– 
– 

– – 

– 
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górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii),
o odkupieniu (cz. III tajemnice bolesne: Modlitwa Je-

zusa w Ogrójcu, Biczowanie Jezusa, Ukoronowanie cier-
niem, Droga krzyżowa, Śmierć Jezusa na krzyżu),

i wyniesieniu do chwały (cz. IV tajemnice chwalebne: 
Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowstąpienie Jezusa, Ze-
słanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi).
W drugiej połowie XIX w. modlitwa różańcowa przeżywała 
niezwykły renesans. Młoda Francuzka z Lyonu wpadła 
wówczas na genialny w swej prostocie pomysł, który mobi-
lizuje miliony (!) ludzi do codziennego odmawiania różańca. 
Sługa Boża Paulina Maria Jaricot (1799-1862), mając 23 la-
ta, stworzyła strukturę, która dała początek późniejszemu 
Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary (jednemu z 4 Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych, obecnych dziś w 150 krajach). 
Jego struktura umożliwiła jej w 1826 r. powołanie stowarzy-
szenia Żywego Różańca, które jeszcze za jej życia rozwinęło 
się w wielu krajach na całym świecie. Do Polski Żywy Róża-
niec dotarł jeszcze w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każ-
dej parafii.

Stowarzyszenie Żywego Różańca skupia wspól-
noty (zwane kołami lub różami) liczące – sto-
sownie do liczby tajemnic różańcowych – 20 
osób. Każda z nich jest zobowiązana do rozwa-
żenia 1 dziesiątki różańca dziennie i jednocześ-
nie do odmówienia 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś 
Maryjo i 1 Chwała Ojcu. W ten sposób każdego 
dnia odmawiany jest cały różaniec, a poszcze-
gólne osoby zyskują łaski przypisane odmówie-
niu wszystkich 4 części różańca.
Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w du-
chu odpowiedzialności za Kościół i świat 
i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną o-

pieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują, idąc za wska-
zaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji 
modlitewnych). Szczególnym przywilejem członków jest 
wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kie-
rowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać ró-
żaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, 
przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma 
moc egzorcyzmu.
Charyzmat Żywego Różańca najpełniej charakteryzują sło-
wa jego założycielki, sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot: 
„Pierwszym celem tego stowarzyszenia jest odwrócenie 

– – 

– – 
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gniewu Boga przez orędownictwo naszej Pani Różańcowej; 
drugim – stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych; 
trzecim – uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie 
zawsze czystej wiary (…). Dla dokonania tego rozpowsze-
chnia się dewocjonalia: krucyfiksy, medale, koronki, 
a zwłaszcza pobożne książki”.
A zatem misją wspólnoty jest:
– wynagrodzenie (odwrócenie gniewu Boga przez orędo-
wnictwo Matki Bożej Różańcowej),

ożywianie wiary w duchu dziecięctwa Bożego (duch ubós-
twa, prostota, przebaczenie, umiłowanie woli Bożej, odda-
nie Kościołowi), nawrócenie (z miłości ofiarowanie siebie 
Ojcu wraz z ukrzyżowanym Jezusem za każdego człowie-
ka).
W naszej parafii także działa Wspólnota Żywego Różańca. 
Naszym opiekunem duchowym jest ojciec Proboszcz. 
Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na wie-
czornej Eucharystii sprawowanej w intencji żywych i zmar-
łych członków wspólnoty, na wspólnej modlitwie różańco-
wej, wymianie tajemnic różańcowych i krótkim zebraniu or-
ganizacyjnym. Od maja do października, w trzynastym dniu 
miesiąca, uczestniczymy w procesjach fatimskich niosąc fi-
gurkę Matki Bożej Fatimskiej i chorągiew. Co roku w pierw-
szą niedzielę października wybieramy się wspólnie do Ro-
kitna na Diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca. 
Staramy się aktywnie angażować, na miarę naszych możli-
wości, w życie parafii. Ale nade wszystko modlimy się we 

– 

– 

wspólnocie. 
Bo różaniec – to z pozoru zwykła modlitwa. Modlitwa długa 
i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to sposób na życie! 
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości 
i smutki, całe nasze życie Maryi. Gdy zwracamy się do 
Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za 
nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą 
zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.
O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy oso-
biście musi się o niej przekonać.
Jezuita, o. Henri Ramiere, w liście do założycielki tak podsu-
mowywał idee wspólnot różańcowych: „Koła różańcowe 
„składają się z ludzi dobrych, średnich i takich, którzy mają 
tylko dobrą wolę (…). Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy 
lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne. Ale zbierz-
cie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter 
twojego Żywego Różańca” .
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołą-
czyć do naszej wspólnoty.
Miejsce: kościół pw. św. Józefa na Brackiej.
Czas: pierwsza sobota miesiąca, godz. 18.00 – różaniec, 
godz. 18.30 – msza św., a potem zebranie.
Modlitwa wspólnotowa  ma naprawdę ogromną moc.

Przy pisaniu artykułu wykorzystano stronę internetową 
miesięcznika „Różaniec”:

http://www.rozaniec.eu/

– 

– 

Ewa Kaźmierczyk

W ostatnim numerze Ob-
lackiego Echa zapraszaliś-

my Państwa na wiele inicjatyw orga-
nizowanych w Klubie lub poza nim. 
Dziś przyszedł czas podsumowania te-
go, co wydarzyło się od września.
– W ramach obchodów trzeciej rocz-
nicy istnienia naszej organizacji przy-
gotowaliśmy program Rodzinnego We-
ekendu Przystań za Wartą. W sobotę – 
24 września – zaprosiliśmy Państwa 
nad Wartę, gdzie odbył się festyn. Na 
scenie zaprezentowali się uczniowie 
szkół zlokalizowanych na Zawarciu – 
Bartek grał na akordeonie, a jego kole-
żanki z Zespołu Szkół nr 12 wykonały 
kilka piosenek. Wśród artystów znaleź-
li się również przedstawiciele świetlicy 
parafialnej, którzy przygotowali wys-
tęp wokalny i taneczny. Festyn rozpo-
czął się pokazem mody przygotowa-
nym przez Zespół Szkół Odzieżowych, 
a zakończył koncertem grupy Intrower-

sja. Na uczestników festynu czekały też 
inne atrakcje, jak np. mecz piłki siatko-
wej, konkurencje sportowe opracowa-
ne przez wspomniany wyżej ZS nr 12, 
kącik plastyczny Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz punkt wymiany książek. 
W sobotniej zabawie uczestniczyło o-
gółem około 100 osób, za co serdecznie 
dziękujemy. Szczególne słowa wdzię-
czności kierujemy w stronę Uli, Pana 
Jana i Państwa Momot wolontariuszy, 
dzięki którym sprawnie udało nam się 
przygotować imprezę. Druga część im-
prezy zaplanowana była na niedzielę. 
Punktualnie o godzinie 15.00 spotkaliś-
my się na przykościelnym placu, skąd 
ruszyli uczestnicy gry miejskiej. W wy-
ścigu wzięło udział 7 drużyn złożonych 
z dzieci i dorosłych. Po otrzymaniu 
map i zadań wyszli na ulice Zawarcia 
w poszukiwaniu zaznaczonych punk-
tów. Zabawa trwała dwie godziny, a jej 
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na 
temat historii miasta i otrzymali cieka-
we upominki. Cieszy nas bardzo fakt, 
że uczestnicy gry miejskiej wyrazili 
chęć powtórzenia wyścigu. Kto wie, 
może w przyszłym roku trasa obejmie 
też inne dzielnice Gorzowa?

Kilka dni po pracowitym weekendzie 
przyszedł czas świętowania. 30 wrześ-
nia zaprosiliśmy do Klubu bohaterów 

– 
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biuletynu Łączą nas ludzie i miejsca. 
Jest to wydawnictwo, na łamach które-
go gorzowianie dzielą się wspomnie-
niami i doświadczeniami z przeszłości. 
Przypominają, jak kiedyś wyglądało 
nasze miasto, jakie przemiany je spot-
kały. Spora część tych opowieści sku-
pia się wokół Parafii pw. św. Józefa, 
jako miejsca, w którym splatają się losy 
wielu z nas. Podczas spotkania przed-
stawiliśmy zebranym biuletyn przygo-
towany przez redaktor Hannę Kaup o-
raz podziękowaliśmy bohaterom za ot-
wartość i szczerość. 10 października, 

w ramach obchodów Tygodnia Senio-
ra, wraz z Domem Dziennego Pobytu, 
przygotowaliśmy przyjęcie w Zespole 
Szkół nr 12. Tu biuletyn został zapre-
zentowany szerszej publiczności i spot-
kał się z pozytywnym odbiorem. Mamy 
nadzieję, że teksty w nim zawarte będą 
nie tylko utrwaleniem przeszłości, ale 
również lekcją wartości dla młodego 
pokolenia. Biuletyn można pobrać 
w Parafii lub w Klubie. Serdecznie 
dziękujemy osobom, które przyczyniły 
się do sukcesu projektu!

Wraz z nadejściem roku szkolnego, 
w ofercie Klubu pojawiły się nowości. 
Pan Marcin zaprosił dorosłych na kurs 
rysunku i projektowania, w czasie któ-
rego dzieli się wiedzą zdobytą na ASP. 
Z inicjatywy Mateusza – ucznia go-
rzowskiego gastronomika – ruszył 
również kurs gotowania dla młodzieży. 
Warto przed wyjazdem na studia i wej-
ściem w „dorosłe życie” zadbać o to, by 
żywić się nie tylko z maminych sło-
ików. Zachęcamy młodzież do udziału 

– 

w warsztatach – gwarantujemy dobrą 
zabawę i smaczne efekty! Poza no-
wościami, życie w Klubie wróciło na 
przedwakacyjne tory. Uczniowie nie-
mieckiego regularnie ćwiczą językowe 
umiejętności, fanki decoupage wspina-
ją się na kolejne etapy wtajemniczenia, 
Ojciec Dawid zaprasza na Spotkania 
przy Studni Jakuba, a dzieci z chęcią 
biorą udział w warsztatach kulinarnych 
i turniejach w piłkarzyki.

Nieco wcześniej niż w poprzednich 
latach, bo 9 października, obchodziliś-
my Dzień Papieski. Wierni w całej Pol-
sce wspominają w tym czasie pontyfi-
kat Świętego Jana Pawła II oraz skła-
dają ofiary na stypendia dla uzdolnio-
nej młodzieży z niezamożnych rodzin, 
którą opiekuje się Fundacja Dzieło No-
wego Tysiąclecia. Każdego roku w ob-
chody Dnia Papieskiego włącza się 
również nasza Parafia. Tym razem, 
dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzy-
szenia, Brata Piotra i młodzieży z NI-
NIWY, mogliśmy skorzystać z wielu 

– 

punktów programu. Przez cały dzień 
w kościele podziwiać można było wys-
tawę zdjęć i słów opisujących ponty-
fikat Ojca Świętego, a podczas dwóch 
Mszy Świętych młodzież wystawiła 
program artystyczny opowiadający 
biografię papieża. Poza budynkiem 
kościoła odbył się kiermasz ciast i ręcz-
nie robionych różańców. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie Dnia 
Papieskiego – za upieczone ciasta, po-
moc w szyciu różańców, dyżurowanie 
na kiermaszu i wiele innych aktów 
wsparcia – Bóg zapłać!

Anna Jakubowska

Z miłości do Matki Boskiej Kodeńskiej…
Jest sobotnie popołudnie, a my, chcąc zdobyć kolejne in-
formacje na temat posługi oblatów w Gorzowie, udajemy się 
w kierunku Jenina, gdzie czeka na nas przemiła gospodyni. 
Od progu częstuje nas świeżo upieczonym ciastem i owoca-
mi z ogrodu. Czekając na herbatę zachwycamy się widokami 
za oknem – wszędzie wzgórza, las, przyroda. Gospodyni 
zaczyna snuć opowieść…
Eugenia Kulczyńska urodziła się 1 stycznia 1944 roku 
w Kodniu. Jej rodzice – Władysława i Czesław Maliczak – 
byli silnie związani z oblatami, stąd imię zyskała na część za-
łożyciela zgromadzenia – św. Eugeniusza de Mazenoda. 
W czasie drugiej wojny światowej ojciec pani Eugenii prze-
bywał w więzieniu, skąd przyjechał do Kodnia w 1943 roku. 
Według jego opowieści, podczas działań wojennych ukry-
wał obraz Matki Boskiej Kodeńskiej przed zniszczeniem 
z rąk okupanta. Gdy pani Eugenia miała dwa lata, jej rodzice 
przenieśli się do Kościana, gdzie mieszkali przez krótki o-
kres czasu. Jeszcze w 1946 roku, wzorem innych mieszkań-
ców Kodnia, rodzina przeprowadziła się do podgorzowskie-
go Jenina, gdzie nasza bohaterka mieszka do dziś. Decyzja 
owyjeździe na zachód była podyktowana obawą o sposób 
wytyczenia granicy na Bugu. Mimo ogromnej ilości kilo-
metrów, jakie dzieliły rodzinę od Kodnia, Władysława Mali-
czak nigdy nie ustała w modlitwach za wstawiennictwem 
Matki Boskiej Kodeńskiej, której wizerunek po dziś dzień 
znany jest wszystkim przodkom. Poprosiła nawet, by ją 
z nim pochować. Każdego 15 sierpnia, gdy tylko pozwalały 
na to siły, pani Maliczak wyruszała w podróż na odpust do 
Kodnia. Po osiedleniu się w Jeninie, ojciec naszej bohaterki 
zajął się pracą zawodową i jako krawiec szył sutanny oko-
licznym kapłanom. Wśród jego klientów nie mogło zabrak-
nąć oblatów, których wizyty stanowiły święto dla całej ro-
dziny. W rozmowie pani Eugenia nie ukrywa wzruszenia, 
jakie towarzyszy jej podczas wspominania kolejnych zakon-
ników. Jedne nazwiska przypominają kolejne i kolejne, i ko-

lejne. Nasza rozmówczyni wyciąga plik czarno-białych 
fotografii, obrazków prymicyjnych i wycinków z gazet. 
Wszystkie dotyczą oblatów lub Kodnia i ukochanego wize-
runku Matki Boskiej. Na jednym ze zdjęć kodeńskiego od-
pustu pokazuje nam Wojtyłę i przytacza rodzinną anegdotę: 
W domu były nas cztery dziewczyny i chłopak. Gdy doro-
słyśmy i pozakładałyśmy własne rodziny, każda z nas ro-
dziła synów. Bardzo chciałyśmy, by choćby jedna wydała na 
świat córeczkę Był rok 1978, a ja w ciąży. Pewnego dnia 
mama podzieliła się ze mną przeczuciem, że Wojtyła zosta-
nie papieżem. Nie miałam pojęcia kim jest wspomniany 
kapłan. Moja mama go znała, ponieważ odprawiał w Kodniu 
Mszę Świętą. Zainteresowana pewnością słów wypowie-
dzianych przez mamę, postanowiłam uzyskać jakieś infor-
macje o nim. Znalazłam u taty Tygodnik Powszechny, 
a w nim artykuł na temat 20-lecia sakry biskupiej Wojtyły. 
W pierwszym odruchu pomyślałam, że taki artysta nie na-
daje się na papieża, ale skoro moja mama miała takie prze-
czucie – postanowiłam to uszanować. Założyłam się z nią, że 
jeśli jej myśl się wypełni, to w zamian urodzę dziewczynkę! 
Jakież było moje zdziwienie, gdy jakiś czas później usłysza-
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gniewu Boga przez orędownictwo naszej Pani Różańcowej; 
drugim – stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych; 
trzecim – uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie 
zawsze czystej wiary (…). Dla dokonania tego rozpowsze-
chnia się dewocjonalia: krucyfiksy, medale, koronki, 
a zwłaszcza pobożne książki”.
A zatem misją wspólnoty jest:
– wynagrodzenie (odwrócenie gniewu Boga przez orędo-
wnictwo Matki Bożej Różańcowej),

ożywianie wiary w duchu dziecięctwa Bożego (duch ubós-
twa, prostota, przebaczenie, umiłowanie woli Bożej, odda-
nie Kościołowi), nawrócenie (z miłości ofiarowanie siebie 
Ojcu wraz z ukrzyżowanym Jezusem za każdego człowie-
ka).
W naszej parafii także działa Wspólnota Żywego Różańca. 
Naszym opiekunem duchowym jest ojciec Proboszcz. 
Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na wie-
czornej Eucharystii sprawowanej w intencji żywych i zmar-
łych członków wspólnoty, na wspólnej modlitwie różańco-
wej, wymianie tajemnic różańcowych i krótkim zebraniu or-
ganizacyjnym. Od maja do października, w trzynastym dniu 
miesiąca, uczestniczymy w procesjach fatimskich niosąc fi-
gurkę Matki Bożej Fatimskiej i chorągiew. Co roku w pierw-
szą niedzielę października wybieramy się wspólnie do Ro-
kitna na Diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca. 
Staramy się aktywnie angażować, na miarę naszych możli-
wości, w życie parafii. Ale nade wszystko modlimy się we 
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wspólnocie. 
Bo różaniec – to z pozoru zwykła modlitwa. Modlitwa długa 
i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to sposób na życie! 
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości 
i smutki, całe nasze życie Maryi. Gdy zwracamy się do 
Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za 
nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą 
zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.
O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy oso-
biście musi się o niej przekonać.
Jezuita, o. Henri Ramiere, w liście do założycielki tak podsu-
mowywał idee wspólnot różańcowych: „Koła różańcowe 
„składają się z ludzi dobrych, średnich i takich, którzy mają 
tylko dobrą wolę (…). Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy 
lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne. Ale zbierz-
cie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter 
twojego Żywego Różańca” .
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołą-
czyć do naszej wspólnoty.
Miejsce: kościół pw. św. Józefa na Brackiej.
Czas: pierwsza sobota miesiąca, godz. 18.00 – różaniec, 
godz. 18.30 – msza św., a potem zebranie.
Modlitwa wspólnotowa  ma naprawdę ogromną moc.

Przy pisaniu artykułu wykorzystano stronę internetową 
miesięcznika „Różaniec”:

http://www.rozaniec.eu/
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Ewa Kaźmierczyk

W ostatnim numerze Ob-
lackiego Echa zapraszaliś-

my Państwa na wiele inicjatyw orga-
nizowanych w Klubie lub poza nim. 
Dziś przyszedł czas podsumowania te-
go, co wydarzyło się od września.
– W ramach obchodów trzeciej rocz-
nicy istnienia naszej organizacji przy-
gotowaliśmy program Rodzinnego We-
ekendu Przystań za Wartą. W sobotę – 
24 września – zaprosiliśmy Państwa 
nad Wartę, gdzie odbył się festyn. Na 
scenie zaprezentowali się uczniowie 
szkół zlokalizowanych na Zawarciu – 
Bartek grał na akordeonie, a jego kole-
żanki z Zespołu Szkół nr 12 wykonały 
kilka piosenek. Wśród artystów znaleź-
li się również przedstawiciele świetlicy 
parafialnej, którzy przygotowali wys-
tęp wokalny i taneczny. Festyn rozpo-
czął się pokazem mody przygotowa-
nym przez Zespół Szkół Odzieżowych, 
a zakończył koncertem grupy Intrower-

sja. Na uczestników festynu czekały też 
inne atrakcje, jak np. mecz piłki siatko-
wej, konkurencje sportowe opracowa-
ne przez wspomniany wyżej ZS nr 12, 
kącik plastyczny Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz punkt wymiany książek. 
W sobotniej zabawie uczestniczyło o-
gółem około 100 osób, za co serdecznie 
dziękujemy. Szczególne słowa wdzię-
czności kierujemy w stronę Uli, Pana 
Jana i Państwa Momot wolontariuszy, 
dzięki którym sprawnie udało nam się 
przygotować imprezę. Druga część im-
prezy zaplanowana była na niedzielę. 
Punktualnie o godzinie 15.00 spotkaliś-
my się na przykościelnym placu, skąd 
ruszyli uczestnicy gry miejskiej. W wy-
ścigu wzięło udział 7 drużyn złożonych 
z dzieci i dorosłych. Po otrzymaniu 
map i zadań wyszli na ulice Zawarcia 
w poszukiwaniu zaznaczonych punk-
tów. Zabawa trwała dwie godziny, a jej 
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na 
temat historii miasta i otrzymali cieka-
we upominki. Cieszy nas bardzo fakt, 
że uczestnicy gry miejskiej wyrazili 
chęć powtórzenia wyścigu. Kto wie, 
może w przyszłym roku trasa obejmie 
też inne dzielnice Gorzowa?

Kilka dni po pracowitym weekendzie 
przyszedł czas świętowania. 30 wrześ-
nia zaprosiliśmy do Klubu bohaterów 
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biuletynu Łączą nas ludzie i miejsca. 
Jest to wydawnictwo, na łamach które-
go gorzowianie dzielą się wspomnie-
niami i doświadczeniami z przeszłości. 
Przypominają, jak kiedyś wyglądało 
nasze miasto, jakie przemiany je spot-
kały. Spora część tych opowieści sku-
pia się wokół Parafii pw. św. Józefa, 
jako miejsca, w którym splatają się losy 
wielu z nas. Podczas spotkania przed-
stawiliśmy zebranym biuletyn przygo-
towany przez redaktor Hannę Kaup o-
raz podziękowaliśmy bohaterom za ot-
wartość i szczerość. 10 października, 

w ramach obchodów Tygodnia Senio-
ra, wraz z Domem Dziennego Pobytu, 
przygotowaliśmy przyjęcie w Zespole 
Szkół nr 12. Tu biuletyn został zapre-
zentowany szerszej publiczności i spot-
kał się z pozytywnym odbiorem. Mamy 
nadzieję, że teksty w nim zawarte będą 
nie tylko utrwaleniem przeszłości, ale 
również lekcją wartości dla młodego 
pokolenia. Biuletyn można pobrać 
w Parafii lub w Klubie. Serdecznie 
dziękujemy osobom, które przyczyniły 
się do sukcesu projektu!

Wraz z nadejściem roku szkolnego, 
w ofercie Klubu pojawiły się nowości. 
Pan Marcin zaprosił dorosłych na kurs 
rysunku i projektowania, w czasie któ-
rego dzieli się wiedzą zdobytą na ASP. 
Z inicjatywy Mateusza – ucznia go-
rzowskiego gastronomika – ruszył 
również kurs gotowania dla młodzieży. 
Warto przed wyjazdem na studia i wej-
ściem w „dorosłe życie” zadbać o to, by 
żywić się nie tylko z maminych sło-
ików. Zachęcamy młodzież do udziału 

– 

w warsztatach – gwarantujemy dobrą 
zabawę i smaczne efekty! Poza no-
wościami, życie w Klubie wróciło na 
przedwakacyjne tory. Uczniowie nie-
mieckiego regularnie ćwiczą językowe 
umiejętności, fanki decoupage wspina-
ją się na kolejne etapy wtajemniczenia, 
Ojciec Dawid zaprasza na Spotkania 
przy Studni Jakuba, a dzieci z chęcią 
biorą udział w warsztatach kulinarnych 
i turniejach w piłkarzyki.

Nieco wcześniej niż w poprzednich 
latach, bo 9 października, obchodziliś-
my Dzień Papieski. Wierni w całej Pol-
sce wspominają w tym czasie pontyfi-
kat Świętego Jana Pawła II oraz skła-
dają ofiary na stypendia dla uzdolnio-
nej młodzieży z niezamożnych rodzin, 
którą opiekuje się Fundacja Dzieło No-
wego Tysiąclecia. Każdego roku w ob-
chody Dnia Papieskiego włącza się 
również nasza Parafia. Tym razem, 
dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzy-
szenia, Brata Piotra i młodzieży z NI-
NIWY, mogliśmy skorzystać z wielu 

– 

punktów programu. Przez cały dzień 
w kościele podziwiać można było wys-
tawę zdjęć i słów opisujących ponty-
fikat Ojca Świętego, a podczas dwóch 
Mszy Świętych młodzież wystawiła 
program artystyczny opowiadający 
biografię papieża. Poza budynkiem 
kościoła odbył się kiermasz ciast i ręcz-
nie robionych różańców. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie Dnia 
Papieskiego – za upieczone ciasta, po-
moc w szyciu różańców, dyżurowanie 
na kiermaszu i wiele innych aktów 
wsparcia – Bóg zapłać!

Anna Jakubowska

Z miłości do Matki Boskiej Kodeńskiej…
Jest sobotnie popołudnie, a my, chcąc zdobyć kolejne in-
formacje na temat posługi oblatów w Gorzowie, udajemy się 
w kierunku Jenina, gdzie czeka na nas przemiła gospodyni. 
Od progu częstuje nas świeżo upieczonym ciastem i owoca-
mi z ogrodu. Czekając na herbatę zachwycamy się widokami 
za oknem – wszędzie wzgórza, las, przyroda. Gospodyni 
zaczyna snuć opowieść…
Eugenia Kulczyńska urodziła się 1 stycznia 1944 roku 
w Kodniu. Jej rodzice – Władysława i Czesław Maliczak – 
byli silnie związani z oblatami, stąd imię zyskała na część za-
łożyciela zgromadzenia – św. Eugeniusza de Mazenoda. 
W czasie drugiej wojny światowej ojciec pani Eugenii prze-
bywał w więzieniu, skąd przyjechał do Kodnia w 1943 roku. 
Według jego opowieści, podczas działań wojennych ukry-
wał obraz Matki Boskiej Kodeńskiej przed zniszczeniem 
z rąk okupanta. Gdy pani Eugenia miała dwa lata, jej rodzice 
przenieśli się do Kościana, gdzie mieszkali przez krótki o-
kres czasu. Jeszcze w 1946 roku, wzorem innych mieszkań-
ców Kodnia, rodzina przeprowadziła się do podgorzowskie-
go Jenina, gdzie nasza bohaterka mieszka do dziś. Decyzja 
owyjeździe na zachód była podyktowana obawą o sposób 
wytyczenia granicy na Bugu. Mimo ogromnej ilości kilo-
metrów, jakie dzieliły rodzinę od Kodnia, Władysława Mali-
czak nigdy nie ustała w modlitwach za wstawiennictwem 
Matki Boskiej Kodeńskiej, której wizerunek po dziś dzień 
znany jest wszystkim przodkom. Poprosiła nawet, by ją 
z nim pochować. Każdego 15 sierpnia, gdy tylko pozwalały 
na to siły, pani Maliczak wyruszała w podróż na odpust do 
Kodnia. Po osiedleniu się w Jeninie, ojciec naszej bohaterki 
zajął się pracą zawodową i jako krawiec szył sutanny oko-
licznym kapłanom. Wśród jego klientów nie mogło zabrak-
nąć oblatów, których wizyty stanowiły święto dla całej ro-
dziny. W rozmowie pani Eugenia nie ukrywa wzruszenia, 
jakie towarzyszy jej podczas wspominania kolejnych zakon-
ników. Jedne nazwiska przypominają kolejne i kolejne, i ko-

lejne. Nasza rozmówczyni wyciąga plik czarno-białych 
fotografii, obrazków prymicyjnych i wycinków z gazet. 
Wszystkie dotyczą oblatów lub Kodnia i ukochanego wize-
runku Matki Boskiej. Na jednym ze zdjęć kodeńskiego od-
pustu pokazuje nam Wojtyłę i przytacza rodzinną anegdotę: 
W domu były nas cztery dziewczyny i chłopak. Gdy doro-
słyśmy i pozakładałyśmy własne rodziny, każda z nas ro-
dziła synów. Bardzo chciałyśmy, by choćby jedna wydała na 
świat córeczkę Był rok 1978, a ja w ciąży. Pewnego dnia 
mama podzieliła się ze mną przeczuciem, że Wojtyła zosta-
nie papieżem. Nie miałam pojęcia kim jest wspomniany 
kapłan. Moja mama go znała, ponieważ odprawiał w Kodniu 
Mszę Świętą. Zainteresowana pewnością słów wypowie-
dzianych przez mamę, postanowiłam uzyskać jakieś infor-
macje o nim. Znalazłam u taty Tygodnik Powszechny, 
a w nim artykuł na temat 20-lecia sakry biskupiej Wojtyły. 
W pierwszym odruchu pomyślałam, że taki artysta nie na-
daje się na papieża, ale skoro moja mama miała takie prze-
czucie – postanowiłam to uszanować. Założyłam się z nią, że 
jeśli jej myśl się wypełni, to w zamian urodzę dziewczynkę! 
Jakież było moje zdziwienie, gdy jakiś czas później usłysza-
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łam w radiu pamiętne słowa >>Habemus papam<<, a zaraz 
za nimi znajome nazwisko. Padłam na kolana i cieszyłam 
się, że w końcu w rodzinie pojawi się dziewczynka! Pani 
Eugenia dotrzymała danego słowa i dziś cieszy się dużą ro-
dziną. Córce towarzyszy trzech braci, a całe rodzeństwo 
z szacunkiem odnosi się do mamy – dziś już wdowy. 
Zarówno dzieci, jak i wnuki pani Eugenii wiedzą dobrze, jak 
wiele łask można wyprosić za wstawiennictwem Matki 
Boskiej Kodeńskiej. W ubiegłym roku, jeden z wnuków po-
jechał nawet do Kodnia, by nagrać babci film o tym, jak 
zmieniło się sanktuarium, jak teraz wygląda jej rodzinny 
dom i okolice. W pewnym momencie do rozmowy przyłącza 
się córka pani Eugenii. Wspomina, że jako dziecko bardzo 
lubiła brata Czesława Dolatę OMI, gdyż zawsze obdarzył ją 
ciepłym słowem, zainteresowaniem i drobnym upomin-
kiem. Dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi 
z przyjazdem do Jenina i oblatami nie zostają pominięte ta-
kie nazwiska jak o. Piotr Sadownik OMI, czy o. Kazimierz 
Łabiński OMI – Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo się 
wzruszyłam na widok skweru i pomnika upamiętniającego 
osobę Ojca Łabińskiego. Cieszę się bardzo i dziękuję Bogu, 
że został w ten sposób uhonorowany. To córka zawiozła 

mnie na Woskową i pokazała to miejsce. Bardzo bym prag-
nęła, by w podobny sposób uczcić pamięć o Ojcu Sadow-
niku. To byli wspaniali kapłani: wierni Bogu, przyjaźni lu-
dziom, otwarci na ich potrzeby – opowiada pani Kulczyńska 
i dodaje – Ojciec Sadownik był częstym gościem w naszym 
domu. Chętnie rozmawiał z tatą na tematy filozoficzne, ra-
dzili się siebie wzajemnie w codziennych problemach. A gdy 
chciał się zrelaksować, to jechał kilka kilometrów dalej do 
Bogdańca. Tam, razem w moim bratem grał w tenisa. Pani 
Eugenia stara się żyć naśladując swojego świętego patrona. 
Na co dzień posługuje w Caritasie, gdzie czuwa nad świet-
licą dla dzieci i młodzieży, a gdy tylko może – z chęcią od-
wiedza oblatów na Zawarciu. Tu, w kościele na Brackiej, 
czuje się jak w domu.
Kończymy rozmowę wzbogaceni o cenne informacje doty-
czące posługi oblatów na ziemi gorzowskiej, a także umoc-
nieni ciepłymi słowami jakie są adresowane w ich kierunku. 
Oblaci to nie są zwykli księża. Oni są wyjątkowi – ocenia 
gospodyni. Na pożegnanie dostajemy jeszcze sporą porcję 
domowego winogrona oraz zapewnienie, że to nie było na-
sze ostatnie spotkanie. Serdecznie dziękujemy za mile spę-
dzone południe i przekazanie nam historii swojej rodziny!

Anna Jakubowska
Warto obejrzeć…

„Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy” 
John Eldredge

przygodą, którą mógłby przeżyć, 
i Piękną, którą mógłby uratować. 
To Bóg go takim stworzył.
John Eldredge twierdzi, iż to co na-
prawdę definiuje istotę męskości, 
zostało całkowicie stracone dla na-
szego myślenia. „Większość męż-
czyzn uważa, iż Bóg postawił ich na 
ziemi, aby byli dobrymi chłopca-
mi”, pisze autor w „Dzikim sercu”. 
Problem z mężczyznami polega na 
tym, że nie potrafią dotrzymywać 
obietnic, być liderami duchowymi, 
rozmawiać z żonami ani wychować 
dzieci. Jeśli jednak bardzo się posta-
rają, to mogą osiągnąć wzniosły 
szczyt i stać się... miłym facetem.
Właśnie to stawiamy za wzór doj-
rzałości chrześcijańskiej: naprawdę 
miłego faceta.
Tryb życia, jaki prowadzi współ-
czesny mężczyzna, jest sprzeczny 
z tym, co podpowiada mu serce. 
Niekończące się godziny przed e-
kranem komputera, spotkania, no-
tatki, telefony. Świat biznesu wy-
maga od mężczyzn, żeby był on e-
fektywny i punktualny. Polityka 
przedsiębiorstw nastawiona jest na 
jeden cel: chodzi o to, aby mężczyz-
nę zaprząc do pługa i sprawić, by 

produkował. Jednak dusza nie chce 
być zaprzężona! Ona nie wie nic 
o zegarach odmierzających dniów-
ki, ostatecznych terminach czy ra-
chunkach zysków i strat. TĘSKNI 
ZA PASJĄ, ZA WOLNOŚCIĄ, ZA 
ŻYCIEM.
Czy mężczyzna chrześcijanin powi-
nien być spokojnym i miłym face-
tem, który co tydzień chodzi do koś-
cioła? Nie przeklina, nie pije, jest 
posłuszny żonie... Czy taką rolę 
w życiu przewidział dla mężczyzn 
Bóg?
Wydaje się, że ludzie zapomnieli, że 
Bóg to nie tylko kochający Ojciec, 
ale także „zapalczywy w gniewie” 
wojownik. Ten, który zatopił woj-
ska faraona i ten który zniszczył 
deszczem siarki i ognia Sodomę 
i Gomorę Ten, który utopił wszyst-
kich ludzi na ziemi, pozostawiając 
tylko Noego i jego rodzinę.
Jezus to nie tylko „baranek na rzeź 
prowadzony”, ale też ten, który po-
wywracał stoły kupców w świątyni. 
Zrobił to używając siły i nie przebie-
rając w słowach.
„Kościół i Bóg oferują mężczyźnie 
coś podobnego, możliwość przeży-
cia przygody, w której będzie mógł 

Do przeczytania „Dzikiego ser-
ca”, oprócz mężczyzn zachęcano 
głównie żony i matki. Książeczkę 
do przeczytania dostałam od mo-
jego młodszego syna Filipa, mło-
dego mężczyzny. Mogłam poznać 
,,tęsknoty męskiej duszy’’, które 
są jeszcze bardziej przemilczane, 
niż tajemnice kobiet.
Okazuje się, że głęboko w swym 
sercu każdy mężczyzna tęskni za 
bitwą, którą mógłby stoczyć, 

potwierdzić swoją wartość, siłę. Bo 
to z braku prawdziwych mężczyzn 
świat dziś staje na głowie”.
Wystarczy spojrzeć, co się dzieje 
wokół. Większość mężczyzn wcho-
dzących w dorosłe życie nie jest 
przygotowanych do przejęcia odpo-
wiedzialności za siebie samego, a co 
dopiero za innych. Mimo 25, 30 lat 
życia, wciąż są zależni od swoich 
matek, a kiedy się żenią, zrzucają 
największe obowiązki na swoje żo-
ny, bo nie potrafią być głową ro-
dziny. Paradoksalnie dużą „zasłu-
gę” w takim stan rzeczy mają same 
kobiety przez swoje… ale o tym 
przeczytasz w książce. Ale to, 
o czym jeszcze przeczytasz w tej 
książce, jest znacznie bardziej in-

teresujące:
• Dlaczego tak ważna w życiu sy-
nów i córek jest postać ojca, „praw-
dziwego mężczyzny” i jak wpływa 
na ich rozwój brak takiego ojca?
• Dlaczego kobieta nie jest w stanie 
wychować syna na mężczyznę?
• Jakie krzywdy nieświadomie wy-
rządzają swoim synom ojcowie? 
Jak je wyleczyć?
• Czego tak naprawdę szuka męż-
czyzna, który poświęca się bez resz-
ty pracy albo ma kochankę?
• Czy w czasach emancypacji i rów-
nouprawnienia mężczyzna wciąż 
może być głową rodziny?
• Jaką największą krzywdę nieświa-
domie wyrządzają kobiety swoim 
synom i mężom?

• Jakie wyłącznie męskie cechy są 
najbardziej potrzebne w dzisiej-
szym świecie?
• Dlaczego pornografia jest obecnie 
największym zagrożeniem dla męż-
czyzn? (nie chodzi o sam grzech).
• W jaki sposób już w szkole próbuje 
się uśpić męskie instynkty, których 
potrzebujemy, aby być mężczyzna-
mi, mężami i ojcami?
• Jak wygląda codzienna walka 
o Piękną? Co to znaczy walczyć o 
własną żonę?
„Dzikie serce” to książka napisana 
nie tylko z myślą o mężczyznach. 
Powinna przeczytać ją każda żona i 
każda matka mająca syna.

Polecam!

„Wołyń” reż. Wojtek Smarzowski
Wstrząs, szok i niedowierzanie…

Wołyń to epicki dramat historyczny, 
który rozgrywa się w małej wiosce 
zamieszkałej przez Ukraińców, Po-
laków i Żydów, położonej w połud-
niowo-zachodniej części tej krainy. 
Akcja filmu obejmuje okres 6 lat, od 
wiosny 1939 do lata 1945 roku.
Wyjściowym punktem „Wołynia” 
są losy nastoletniej Polki, Zosi Gło-
wackiej (w tej roli reżyser obsadził 
debiutantkę, rewelacyjnie grającą 
Michalinę Łabacz), zakochanej 
w swoim rówieśniku ukraińskiego 
pochodzenia (Wasyl Wasylik). 

Szczere i przepełnione młodzieńczą 
pasją uczucie do Petro nie wystar-
cza jednak do pełni szczęścia. 
Dziewczyna wolą rodziców zostaje 
zmuszona do wyjścia za mąż za pol-
skiego sołtysa, Macieja Skibę (Ar-
kadiusz Jakubik). Małżeńską ge-
hennę przerywa wybuch II wojny 
światowej. Obaj mężczyźni trafiają 
na front, a osamotniona mężatka 
musi na własną rękę radzić sobie 
wśród społeczności, która coraz 
mocniej ulega antagonizmom pro-
wadzącym do otwartej nienawiści 
i ostatecznie zbrodni.
Wątek miłosny, choć nieco banalny 
i wydawałoby się niepotrzebnie 
wtrącony w tę i tak już tragiczną 
historię, w bardzo sprawny sposób 
pozwala zilustrować polsko-ukraiń-
skie relacje, a przede wszystkim 
nieco uczłowieczyć bohaterów fil-
mu.
To, co dzieje się później, jawnie 
kontrastuje z jakąkolwiek ludzką 
wrażliwością.
Dotychczasowe życie wioski od-
mienia najpierw okupacja sowiec-
ka, a niemal dwa lata później nie-
miecki atak na ZSRR. Przez kolejny 
rok trwają polowania i brutalne 
mordy na Żydach. Tymczasem uk-
raińskie aspiracje do stworzenia 

niepodległego państwa, choć nie 
zyskały poparcia Niemców, wciąż 
rosną. Rośnie też napięcie pomię-
dzy polskimi i ukraińskimi sąsia-
dami. Dochodzi do różnych zatar-
gów, znikają ludzie. Do wsi dociera-
ją wieści o brutalnych i krwawych 
zdarzeniach na wschodzie Wołynia. 
W końcu, latem 1943 roku wybucha 
pożoga mordów i okrucieństwa. 
Oddziały UPA atakują polskie osa-
dy, a niekiedy Polacy z równą bez-
względnością biorą odwet na Ukra-
ińcach. Pośród tego morza niena-
wiści Zosia próbuje ocalić swoje 
dzieci.
Mimo drastyczności i brutalności 
bardzo wielu scen, myślę, że warto 
film obejrzeć, choć Wołyń to zdecy-
dowanie film, który należy oglądać 
z pełną świadomością ewentual-
nych konsekwencji emocjonalnych.
Autorzy starali się, może czasami aż 
za bardzo, zachować constans w po-
kazaniu obopólnych zbrodni, skru-
pulatnie unikając oceny prezento-
wanych zjawisk, niejako zmuszając 
widza wrzuconego w sam środek 
krwawych wydarzeń do wyciągnię-
cia własnych wniosków.
To „ludzie ludziom zgotowali ten 
los”, oby nigdy więcej…

Lilianna
Źródło:www.tolle.pl

Lilianna
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łam w radiu pamiętne słowa >>Habemus papam<<, a zaraz 
za nimi znajome nazwisko. Padłam na kolana i cieszyłam 
się, że w końcu w rodzinie pojawi się dziewczynka! Pani 
Eugenia dotrzymała danego słowa i dziś cieszy się dużą ro-
dziną. Córce towarzyszy trzech braci, a całe rodzeństwo 
z szacunkiem odnosi się do mamy – dziś już wdowy. 
Zarówno dzieci, jak i wnuki pani Eugenii wiedzą dobrze, jak 
wiele łask można wyprosić za wstawiennictwem Matki 
Boskiej Kodeńskiej. W ubiegłym roku, jeden z wnuków po-
jechał nawet do Kodnia, by nagrać babci film o tym, jak 
zmieniło się sanktuarium, jak teraz wygląda jej rodzinny 
dom i okolice. W pewnym momencie do rozmowy przyłącza 
się córka pani Eugenii. Wspomina, że jako dziecko bardzo 
lubiła brata Czesława Dolatę OMI, gdyż zawsze obdarzył ją 
ciepłym słowem, zainteresowaniem i drobnym upomin-
kiem. Dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi 
z przyjazdem do Jenina i oblatami nie zostają pominięte ta-
kie nazwiska jak o. Piotr Sadownik OMI, czy o. Kazimierz 
Łabiński OMI – Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo się 
wzruszyłam na widok skweru i pomnika upamiętniającego 
osobę Ojca Łabińskiego. Cieszę się bardzo i dziękuję Bogu, 
że został w ten sposób uhonorowany. To córka zawiozła 

mnie na Woskową i pokazała to miejsce. Bardzo bym prag-
nęła, by w podobny sposób uczcić pamięć o Ojcu Sadow-
niku. To byli wspaniali kapłani: wierni Bogu, przyjaźni lu-
dziom, otwarci na ich potrzeby – opowiada pani Kulczyńska 
i dodaje – Ojciec Sadownik był częstym gościem w naszym 
domu. Chętnie rozmawiał z tatą na tematy filozoficzne, ra-
dzili się siebie wzajemnie w codziennych problemach. A gdy 
chciał się zrelaksować, to jechał kilka kilometrów dalej do 
Bogdańca. Tam, razem w moim bratem grał w tenisa. Pani 
Eugenia stara się żyć naśladując swojego świętego patrona. 
Na co dzień posługuje w Caritasie, gdzie czuwa nad świet-
licą dla dzieci i młodzieży, a gdy tylko może – z chęcią od-
wiedza oblatów na Zawarciu. Tu, w kościele na Brackiej, 
czuje się jak w domu.
Kończymy rozmowę wzbogaceni o cenne informacje doty-
czące posługi oblatów na ziemi gorzowskiej, a także umoc-
nieni ciepłymi słowami jakie są adresowane w ich kierunku. 
Oblaci to nie są zwykli księża. Oni są wyjątkowi – ocenia 
gospodyni. Na pożegnanie dostajemy jeszcze sporą porcję 
domowego winogrona oraz zapewnienie, że to nie było na-
sze ostatnie spotkanie. Serdecznie dziękujemy za mile spę-
dzone południe i przekazanie nam historii swojej rodziny!

Anna Jakubowska
Warto obejrzeć…

„Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy” 
John Eldredge

przygodą, którą mógłby przeżyć, 
i Piękną, którą mógłby uratować. 
To Bóg go takim stworzył.
John Eldredge twierdzi, iż to co na-
prawdę definiuje istotę męskości, 
zostało całkowicie stracone dla na-
szego myślenia. „Większość męż-
czyzn uważa, iż Bóg postawił ich na 
ziemi, aby byli dobrymi chłopca-
mi”, pisze autor w „Dzikim sercu”. 
Problem z mężczyznami polega na 
tym, że nie potrafią dotrzymywać 
obietnic, być liderami duchowymi, 
rozmawiać z żonami ani wychować 
dzieci. Jeśli jednak bardzo się posta-
rają, to mogą osiągnąć wzniosły 
szczyt i stać się... miłym facetem.
Właśnie to stawiamy za wzór doj-
rzałości chrześcijańskiej: naprawdę 
miłego faceta.
Tryb życia, jaki prowadzi współ-
czesny mężczyzna, jest sprzeczny 
z tym, co podpowiada mu serce. 
Niekończące się godziny przed e-
kranem komputera, spotkania, no-
tatki, telefony. Świat biznesu wy-
maga od mężczyzn, żeby był on e-
fektywny i punktualny. Polityka 
przedsiębiorstw nastawiona jest na 
jeden cel: chodzi o to, aby mężczyz-
nę zaprząc do pługa i sprawić, by 

produkował. Jednak dusza nie chce 
być zaprzężona! Ona nie wie nic 
o zegarach odmierzających dniów-
ki, ostatecznych terminach czy ra-
chunkach zysków i strat. TĘSKNI 
ZA PASJĄ, ZA WOLNOŚCIĄ, ZA 
ŻYCIEM.
Czy mężczyzna chrześcijanin powi-
nien być spokojnym i miłym face-
tem, który co tydzień chodzi do koś-
cioła? Nie przeklina, nie pije, jest 
posłuszny żonie... Czy taką rolę 
w życiu przewidział dla mężczyzn 
Bóg?
Wydaje się, że ludzie zapomnieli, że 
Bóg to nie tylko kochający Ojciec, 
ale także „zapalczywy w gniewie” 
wojownik. Ten, który zatopił woj-
ska faraona i ten który zniszczył 
deszczem siarki i ognia Sodomę 
i Gomorę Ten, który utopił wszyst-
kich ludzi na ziemi, pozostawiając 
tylko Noego i jego rodzinę.
Jezus to nie tylko „baranek na rzeź 
prowadzony”, ale też ten, który po-
wywracał stoły kupców w świątyni. 
Zrobił to używając siły i nie przebie-
rając w słowach.
„Kościół i Bóg oferują mężczyźnie 
coś podobnego, możliwość przeży-
cia przygody, w której będzie mógł 

Do przeczytania „Dzikiego ser-
ca”, oprócz mężczyzn zachęcano 
głównie żony i matki. Książeczkę 
do przeczytania dostałam od mo-
jego młodszego syna Filipa, mło-
dego mężczyzny. Mogłam poznać 
,,tęsknoty męskiej duszy’’, które 
są jeszcze bardziej przemilczane, 
niż tajemnice kobiet.
Okazuje się, że głęboko w swym 
sercu każdy mężczyzna tęskni za 
bitwą, którą mógłby stoczyć, 

potwierdzić swoją wartość, siłę. Bo 
to z braku prawdziwych mężczyzn 
świat dziś staje na głowie”.
Wystarczy spojrzeć, co się dzieje 
wokół. Większość mężczyzn wcho-
dzących w dorosłe życie nie jest 
przygotowanych do przejęcia odpo-
wiedzialności za siebie samego, a co 
dopiero za innych. Mimo 25, 30 lat 
życia, wciąż są zależni od swoich 
matek, a kiedy się żenią, zrzucają 
największe obowiązki na swoje żo-
ny, bo nie potrafią być głową ro-
dziny. Paradoksalnie dużą „zasłu-
gę” w takim stan rzeczy mają same 
kobiety przez swoje… ale o tym 
przeczytasz w książce. Ale to, 
o czym jeszcze przeczytasz w tej 
książce, jest znacznie bardziej in-

teresujące:
• Dlaczego tak ważna w życiu sy-
nów i córek jest postać ojca, „praw-
dziwego mężczyzny” i jak wpływa 
na ich rozwój brak takiego ojca?
• Dlaczego kobieta nie jest w stanie 
wychować syna na mężczyznę?
• Jakie krzywdy nieświadomie wy-
rządzają swoim synom ojcowie? 
Jak je wyleczyć?
• Czego tak naprawdę szuka męż-
czyzna, który poświęca się bez resz-
ty pracy albo ma kochankę?
• Czy w czasach emancypacji i rów-
nouprawnienia mężczyzna wciąż 
może być głową rodziny?
• Jaką największą krzywdę nieświa-
domie wyrządzają kobiety swoim 
synom i mężom?

• Jakie wyłącznie męskie cechy są 
najbardziej potrzebne w dzisiej-
szym świecie?
• Dlaczego pornografia jest obecnie 
największym zagrożeniem dla męż-
czyzn? (nie chodzi o sam grzech).
• W jaki sposób już w szkole próbuje 
się uśpić męskie instynkty, których 
potrzebujemy, aby być mężczyzna-
mi, mężami i ojcami?
• Jak wygląda codzienna walka 
o Piękną? Co to znaczy walczyć o 
własną żonę?
„Dzikie serce” to książka napisana 
nie tylko z myślą o mężczyznach. 
Powinna przeczytać ją każda żona i 
każda matka mająca syna.

Polecam!

„Wołyń” reż. Wojtek Smarzowski
Wstrząs, szok i niedowierzanie…

Wołyń to epicki dramat historyczny, 
który rozgrywa się w małej wiosce 
zamieszkałej przez Ukraińców, Po-
laków i Żydów, położonej w połud-
niowo-zachodniej części tej krainy. 
Akcja filmu obejmuje okres 6 lat, od 
wiosny 1939 do lata 1945 roku.
Wyjściowym punktem „Wołynia” 
są losy nastoletniej Polki, Zosi Gło-
wackiej (w tej roli reżyser obsadził 
debiutantkę, rewelacyjnie grającą 
Michalinę Łabacz), zakochanej 
w swoim rówieśniku ukraińskiego 
pochodzenia (Wasyl Wasylik). 

Szczere i przepełnione młodzieńczą 
pasją uczucie do Petro nie wystar-
cza jednak do pełni szczęścia. 
Dziewczyna wolą rodziców zostaje 
zmuszona do wyjścia za mąż za pol-
skiego sołtysa, Macieja Skibę (Ar-
kadiusz Jakubik). Małżeńską ge-
hennę przerywa wybuch II wojny 
światowej. Obaj mężczyźni trafiają 
na front, a osamotniona mężatka 
musi na własną rękę radzić sobie 
wśród społeczności, która coraz 
mocniej ulega antagonizmom pro-
wadzącym do otwartej nienawiści 
i ostatecznie zbrodni.
Wątek miłosny, choć nieco banalny 
i wydawałoby się niepotrzebnie 
wtrącony w tę i tak już tragiczną 
historię, w bardzo sprawny sposób 
pozwala zilustrować polsko-ukraiń-
skie relacje, a przede wszystkim 
nieco uczłowieczyć bohaterów fil-
mu.
To, co dzieje się później, jawnie 
kontrastuje z jakąkolwiek ludzką 
wrażliwością.
Dotychczasowe życie wioski od-
mienia najpierw okupacja sowiec-
ka, a niemal dwa lata później nie-
miecki atak na ZSRR. Przez kolejny 
rok trwają polowania i brutalne 
mordy na Żydach. Tymczasem uk-
raińskie aspiracje do stworzenia 

niepodległego państwa, choć nie 
zyskały poparcia Niemców, wciąż 
rosną. Rośnie też napięcie pomię-
dzy polskimi i ukraińskimi sąsia-
dami. Dochodzi do różnych zatar-
gów, znikają ludzie. Do wsi dociera-
ją wieści o brutalnych i krwawych 
zdarzeniach na wschodzie Wołynia. 
W końcu, latem 1943 roku wybucha 
pożoga mordów i okrucieństwa. 
Oddziały UPA atakują polskie osa-
dy, a niekiedy Polacy z równą bez-
względnością biorą odwet na Ukra-
ińcach. Pośród tego morza niena-
wiści Zosia próbuje ocalić swoje 
dzieci.
Mimo drastyczności i brutalności 
bardzo wielu scen, myślę, że warto 
film obejrzeć, choć Wołyń to zdecy-
dowanie film, który należy oglądać 
z pełną świadomością ewentual-
nych konsekwencji emocjonalnych.
Autorzy starali się, może czasami aż 
za bardzo, zachować constans w po-
kazaniu obopólnych zbrodni, skru-
pulatnie unikając oceny prezento-
wanych zjawisk, niejako zmuszając 
widza wrzuconego w sam środek 
krwawych wydarzeń do wyciągnię-
cia własnych wniosków.
To „ludzie ludziom zgotowali ten 
los”, oby nigdy więcej…

Lilianna
Źródło:www.tolle.pl

Lilianna
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Odeszli do Pana:

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na 
wszystkie sprawy pod niebem’
Jest czas rodzenia i czas umierania”. (Koh 3,1-2)

Z życia Parafii

„Była światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. (J 1,9)

Chrzest przyjęli:

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 
LISTOPAD - GRUDZIEŃ

Stanisława Sawicka
Mirosław Piskorz
Eugeniusz Janiec

Weronika Witkowska
Czesław Straszyński
Teresa Niedzielnicka

Jadwiga Breske
Antoni Witkowski

Eleonora Głogowska
Genowefa Jałowska

Robert Syta
Helena Zawadzka

Życzymy Wam, drogie dzieci, aby Ta Światłość dawała 
Wam moc, byście każdego dnia wzrastały w łasce 
u Boga i u ludzi.

Sylwia Głąb

Helena Płatkiewicz
Danuta Pawlus

Halina Tomaszowska
Zofia Czyrska

Józef Kaźmierczak
Anna Wieczorek
Janina Winnicka
Maria Mazurek – 

Jędrzejczak
Teresa Rusewicz

Henryk Wawrzyniak 

Antoni Tyszecki
Maja Gongała
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Dyniowe pyszności ;-)
Dynia to roślina przecudnej urody. W długie jesienne wieczory świeci się jak letnie żółte słoneczko i przyjemnie się kojarzy. 
Można w niej zrobić fantazyjne lampiony, można ozdobić nią balkon, taras, kuchnię. A najfajniejsze w niej jest to, że można 
ją długo przechowywać. Dziś dynia w roli głównej!

Placuszki z dyni

Składniki (ok. 20 sztuk)
• 3 łyżki (30 g) mąki pszennej
• 1 jajko

• 2 łyżki mleka
• 1 nieduża dynia np. hokkaido (o-
koło 300 g)

• oliwa lub olej roślinny
• opcjonalnie: 1/4 cebuli i łyżka po-
siekanych świeżych ziół lub natki 
pietruszki

Przygotowanie
Mąkę przesiać do miski, wymieszać 
ze szczyptą soli, świeżo zmielonym 
pieprzem, a następnie z roztrzepa-
nym jajkiem. Stopniowo wlewać 
mleko, ciągle mieszając rózgą, aż 

Dynia zapiekana z ziołami
Dynię umyć, obrać ze skórki, po-
kroić w grubą kostkę. Położyć na 
blaszce wyłożonej papierem do pie-
czenia. Posypać grubą solą i posie-
kanymi ulubionymi ziołami. Wsta-
wić do piekarnika nagrzanego do 

temperatury 200 stopni na około 20-
30 minut. Pod koniec pieczenia 
można włączyć termoobieg i nieco 
dynię zrumienić. Taką dynię zajada 
się jako dodatek do bagietki lub do 
obiadu zamiast pieczonych warzyw. 

Ja często używam jej do różnego ro-
dzaju sałatek. Wzbogaca ich smak, 
jest pyszna i zdrowa.

Smacznego 

ciasto będzie gładkie. Wymieszać 
z tartą na dużych oczkach dynią 
i opcjonalnie z drobno startą cebulą 
oraz posiekanymi ziołami.
Rozgrzać patelnię z oliwą, nakładać 
po łyżce masy i smażyć placuszki 
przez około 2-3 minuty. Gdy będą 
ładnie zrumienione, przewrócić na 
drugą stronę i smażyć jeszcze przez 
około 1-2 minuty. Podawać z sosem 
pomidorowym lub tzatziki jako sa-
modzielną przekąskę lub dodatek 
do dań głównych.

Odliczenie darowizn w zeznaniu na 2016 rok
Od dochodu uzyskanego w 2016 roku odliczyć można darowizny przekazane na:
1. cele pożytku publicznego,
2. cele kultu religijnego,
3. cele krwiodawstwa,
4. cele charytatywno – opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
Dziś zajmiemy się szczegółowo następującymi darowiznami:

Darowizny pozyskane na cele kultu religijnego i cele charytatywno – opiekuńcze
Mogą być pieniężne bądź niepieniężne np. rzeczowe i pierwsza z nich, czyli kultu religijnego jest limitowana tj. 
podlega odliczeniu od dochodu w roku podatkowym do wysokości 6% uzyskanego rocznego dochodu, druga 
natomiast jest nielimitowana.
W przypadku darowizny pieniężnej należy kwotę darowizny wpłacić na konto obdarowanego wskazując rów-
nież ogólnie jej cel, a w przypadku przekazania darowizny innej niż pieniężna należy sporządzić dokument, 
z którego wynika podmiot i wartość darowizny, dane obdarowanego oraz jego oświadczenie o przyjęciu daro-
wizny. 

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze dotyczą m.in.:
• prowadzenie zakładów dla sierot,
• zapewnienia pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom,
• prowadzenie żłobków i ochronek.
W stosunku do darowizn charytatywno – opiekuńczych oprócz dokumentów wcześniej określonych niezbędne 
jest, by obdarowany przedstawił darczyńcy w okresie dwóch lat od pozyskania darowizny szczegółowe sprawoz-
danie o pozyskaniu jej na działalność charytatywno – opiekuńczą.
Uwaga!
• Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przy 
ślubie, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do od-
liczenia nabywa tylko ten małżonek z którego ra-
chunku dokonano przelewu.
• Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, 
czyli w zeznaniu za 2016 rok odliczyć będziemy 
mogli darowizny przekazane od: 1 stycznia do 31 
grudnia 2016 r. otrzymując z ZUS:
– PIT 40A – roczne obliczenie podatku,

PIT 11A – informacja o dochodach
i chcąc skorzystać z odliczenia darowizny należy 
złożyć zeznanie w terminie do końca kwietnia 
2017r. 
Od kwot wykazanych w w/w dokumentach jako 
przychód równający się dochodowi ustala się 6% 
limit darowizny limitowanej wskazanej na począt-
ku artykułu poz. od 1 do 3.
• Dokumenty o których mowa ZUS ma obowiązek 
przekazać do końca lutego po upływie roku podat-
kowego,
• od około 15 marca 2017 roku będzie możliwość 
uzyskania pomocy przy wypełnianiu zeznań,
• zeznania będą wypełniane elektronicznie 
w związku z czym podatnicy nie będą musieli uda-
wać się do Urzędu Skarbowego, 
• pomoc będzie udzielana pod warunkiem dostar-
czenia wszystkich dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia zeznania
• bardzo ważne, aby oprócz dokumentów dotyczą-
cych roku 2016 dostarczyć do urzędu zeznanie 
bądź inne dokumenty dotyczące rozliczenia za rok 
2014.

– 

Longina Waldon
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• bardzo ważne, aby oprócz dokumentów dotyczą-
cych roku 2016 dostarczyć do urzędu zeznanie 
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2014.

– 

Longina Waldon
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
s 1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy 

św. o godz. 12.00.
s 2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed 

uroczystością (w czwartki 16.00 - 18.00).
s 3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:

s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego
s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, pra-

ktykującymi katolikami (bierzmowanymi, żyjącymi 
w związku sakramentalnym). Żyjący w związku niesa-
kramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

s 4. Spotkanie formacyjno - organizacyjne w sobotę przed 
chrztem o godz. 19.00

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
s 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy 

miesiące przed planowanym ślubem (w czwartki 16.00 
- 18.00).

s 2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bie-

rzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły po-

nadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego 

brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze 
skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Ro-
dzinnej (tel. 608 293 541).

s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każ-

dej porze. Regularne odwiedziny chorych i osób w pode-
szłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te na-
leży zgłosić w biurze parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII

Pierwszy czwartek miesiąca
s godz. 17.30 - 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

w intencji kapłanów.
s godz.18.00 - Różaniec w intencji nowych powołań 

kapłańskich i zakonnych.

POGRZEB
Dostarczyć akt zgonu i poświadczenie o przyjętych 

przed śmiercią sakramentach.
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s godz. 18.30 - Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz 
wszystkich zatroskanych o świętość kapłanów i nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
s godz. 16.30 - spowiedź dla dzieci.
s godz. 17.00 - Nabożeństwo dla dzieci.
s godz. 18.00 - Nabożeństwo do Serca Jezusowego i 

spowiedź dla dorosłych i młodzieży.
s godz. 18.30 - Msza Święta wynagradzająca za grzechy 

popełnione w naszych rodzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
s godz. 9.00 - odwiedziny chorych.
s godz. 18.00 - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca 

Maryi.
s godz. 18.30 - Msza Święta w intencji Żywego Różańca, 

oraz Rodzin Stowarzyszenia św. Eugeniusza i Parafii 
poświęconych Niepokalanemu Sercu Maryi

Pierwsza niedziela miesiąca
s godz. 11.30 - Różaniec w intencji rodzin naszej Parafii.
s godz. 12.00 - Msza Święta w intencji rodzin.

Trzecia niedziela miesiąca
s godz. 11.30 - Adoracja Pana Jezusa.

Czwarta niedziela miesiąca
s godz. 11.30 - Różaniec misyjny.
s godz. 12.00 - Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każdego 13-go dnia miesiąca
s Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską 

Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca - Dzień Modlitwy w intencji 
dzieci nienarodzonych i ich rodziców
s godz. 18.00 - Różaniec.
s godz. 18.30 - Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
s Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środę 

po Mszy Świętej o godz. 8.00.
s Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.30.
s Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia - w piątek o godz. 

18.00.
s Nabożeństwo do św. Jana Pawła II - czwarty Czwartek 

miesiąca o godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja - 13 dzień miesiąca
s godz. 18.00 - Różaniec.
s godz. 18.30 - Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny 

oraz Rodziny Radia Maryja.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY
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