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Adoracja Najświętszego 
Sakramentu

W czasie obrzędu poświęcenia koś-
cioła Biskup modli się słowami: 
„Niech wznosi się tutaj miła Tobie 
ofiara chwały, a głos ludzi złączony 
ze śpiewem Aniołów, niech roz-
brzmiewa w nieustannej modlitwie 
za zbawienie świata”. Modlitwa 
wierzących ma charakter nieustan-
ny przede wszystkim w tych kościo-
łach, w których trwa wieczysta ado-
racja. Chciałbym wyrazić wdzięcz-
ność Bogu i wszystkim ludziom, 
którzy przyczynili się do wyremon-
towania Kaplicy, która będzie no-
siła nazwę „Św. Eugeniusza”. Ka-
plica przygotowana jest do stałej 
Adoracji Pana Jezusa. Adoracja 
Chrystusa w milczeniu to najpięk-
niejsza modlitwa – kiedy myślimy 
o Nim, a nie o sobie, kiedy prag-
niemy dla siebie tego, czego On 
pragnie dla nas. Jeżeli ofiarowujesz 
Bogu ten czas i nie skupiasz się na 
sobie – wtedy będzie to piękna mo-
dlitwa obecności. To bycie z Panem 
nie dla siebie, ale „marnowanie” 
czasu dla Przyjaciela. Ty patrzysz 
na Niego, a On patrzy na ciebie. Bóg 
może twoją ofiarę wykorzystać jako 
modlitwę w jakiejś intencji, według 
swojej woli.
„Istnieje powołanie do cierpienia 
z Chrystusem, a przez to do współ-
działania z Jego zbawczym dzie-
łem... Chrystus nadal żyje w swoich 
członkach i w nich nadal cierpi; 
a cierpienie znoszone w zjednocze-
niu z Panem jest Jego cierpieniem, 
włączonym w wielkie dzieło zbawie-
nia i w nim owocującym.”

św. Teresa Benedykta od Krzyża
Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza 
w każdy piątek od godz. 8.30 do 
18.00 (o godz. 15.00 – Koronka do 

Bożego Miłosierdzia) w każdą pier-
wszą sobotę miesiąca od godz. 8.30 
do 18.00 i w niedzielę od 13.00 do 
18.30.

Maryja w miesiącu październiku 
zaprasza na modlitwę różańcową
Zapraszam całymi rodzinami na 
modlitwę, która pomaga nam wzra-
stać w wierze i porzucać przywiąza-
nia do grzechu. 
„Proszę was, abyście zrobili pewną 
próbę. Zwracam się z tym szczegól-
nie do trzech grup ludzi: do zrozpa-
czonych, do uwikłanych w grzechy 
oraz do wątpiących, to jest do tych, 
którzy wyczerpali wszystkie ludzkie 
źródła w poszukiwaniu pokoju, do 
tych, którzy czują przesyt życia i ma-
ją głębokie poczucie winy, i do tych, 
którzy żyją w zwątpieniu lub cyniz-
mie.
Proszę was, zacznijcie mówić róża-
niec i odmawiajcie go przez 
trzydzieści dni. Nie odpowia-
dajcie mi: „Jak mogę się mod-
lić, kiedy brak mi wiary”. Bo 
gdybyście zagubili się bezna-
dziejnie w lesie, to choćbyście 
i wątpili w to, czy ktoś jest w po-
bliżu, wołalibyście jednak 
z całych sił. A więc zacznijcie 
wołać. Zacznijcie się modlić. 
Będziecie zaskoczeni: Maryja 
odpowie – ręczę wam.” (Sługa 
Boży Fulton John Sheen).
„Jeśli świat w swej pysze Róża-
niec ośmiesza i odrzuca, to nie-
przejrzany wręcz zastęp świę-
tych ze wszystkich wieków 
i każdego stanu, nie tylko ser-
decznie go pokochał i pobożnie 
odmawiał, ale używał go też 
zawsze jako potężnego oręża 
w walce z szatanem, dla zacho-
wania czystości życia, dla sku-

tecznego uzyskania cnót i w końcu 
dla szerzenia pokoju wśród ludzi. 
Nie zbywało też na wielu bardzo 
wybitnych uczonych, którzy mimo 
nawału wyczerpujących studiów 
i badań naukowych, nie opuszczali 
żadnego dnia, żeby nie uklęknąć 
przed obrazem Matki Bożej i nie 
odmówić pobożnie Różańca.” 
(Ojciec Święty Pius XI fragm. z en-
cykliki Ingravescentibus Malis).
„Każdy Polak odmawia co dzień 
swój Różaniec! Jest to wezwanie 
całej Polski do nowego wysiłku 
modlitwy... Do Was więc, umiłowa-
ni bracia kapłani, do Was, dziatwo 
mała i droga młodzieży, do Was, u-
trudzone matki i spracowani ojco-
wie, do Was, prości i uczeni, zwra-
cam się z gorącym wezwaniem: 
weźmy różaniec do ręki” (Sługa 
Boży Stefan Wyszyński).

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA WRZESIEŃ 2016
Intencja ogólna:

Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa,
które stawia w centrum osobę ludzką.

Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte,

stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

O. Proboszcz

Remont Kaplicy

św. Eugeniusza de Mazenoda
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OBLICZA MIŁOSIERDZIA - Maryja, Matka Miłosierdzia
Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowie-
kiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kocha-
nym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. 
Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubi-
leusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, 
by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniej-
szym i skuteczniejszym.

 (Papież Franciszek)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, 
życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! 

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez 

padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje 

na nas zwróć,
a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego 

po tym wygnaniu nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, po-
nieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg ob-
jawił światu swoje Serce przepełnione mi-
łością... a u stóp krzyża Maryja stała się 
Matką Uczniów Chrystusa, Matką Kościoła 
i całej ludzkości – stała się Mater Misericor-
diae  naucza św. Jan Paweł II. W całym 
swoim życiu Maryja ukazuje Jezusa, a jako 
Matka Miłosierna, ukazuje Jezusa Miłosier-
nego. Niepokalana Dziewica znając wiel-
kość łaski jaką Bóg ją obdarzył, pokornie 
wyznaje w słowach skierowanych do św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej: jestem wam 
Matką z niezgłębionego Miłosierdzia Boga. 
Ona to dała ludzkości Największy Dar Nie-
ba  Syna Ojca Przedwiecznego i tym sa-
mym nieustannie świadczy ludzkości największe miło-
sierdzie.
Maryja pięknie nazywana jest Królową Nieba, Przedziw-
ną Matką, Pocieszycielką Strapionych, Uzdrowieniem 
Chorych, Gwiazdą Zaranną, Bramą Niebieską, ale nade 
wszystko Matką Miłosierdzia. Głęboko zespolona z mę-
ką, śmiercią i zmartwychwstaniem swego Boskiego Syna, 
mimo głębokiego bólu serca wiedziała, że cierpienie Je-
zusa ma sens. Ona jest Matką Współczującą. Doskonale 
wie, co znaczy cierpienie. Miecz boleści przeszył Jej ser-
ce. Jest Królową Męczenników  patrzyła na konanie Sy-
na... Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył 
tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania Bożej 
sprawiedliwości z miłością, owego pocałunku, jakiego 
miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości  o którym mówi 
Psalmista (por. Ps 85,11). Nikt też tak jak Ona  Maryja  
nie przyjął sercem tajemnicy Boskiego Odkupienia, która 
dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz 
z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym 
fiat.
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński rozważając w wię-

–

–

–

–
– –

ziennej celi Miłosierdzie Matki Jezusa tak pisał: Podąża-
łaś za Synem miłości Bożej wszędzie, by w porę podpowia-
dać: wina nie mają, chleba nie mają, miłości nie mają, 
łaski nie mają, serca szukają... Czy w Kanie, czy na Golgo-
cie, czy dziś  po prawicy Zbawiciela, w niebie  Miłosier-
dzie Twoje zawsze niemal, uśmiecha się przez łzy. Zawsze 
tam, gdzie męka zwątpienia. I dopiero, gdy łzy obmyją o-
czy i serce z pyłu ziemi, dostrzegały „Pańskie miłosier-
dzie” i obfite u Niego odkupienie.
Także św. Siostra Faustyna Kowalska doświadczyła 
w swej duchowości obecności Maryi, Matki Miłosier-
dzia: Ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: O, jak 
bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnie-
niem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz 
mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować 
świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako 
miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on 
dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedli-
wości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. 
Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiło-

wania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz od-
powiadać w on dzień straszny za wielką licz-
bę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wier-
na do końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

Modlitwa do Matki Miłosierdzia:
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał 
nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, 
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej 
potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca za-
możnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach 
nad głową.

Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie 
trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgor-
szeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co 
dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowa-
dzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa 
Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także 
i papieżowi siły ciała i ducha, aby wypełnił do końca 
misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Tobie zawierzamy losy Kościoła;
Tobie polecamy nasz naród;
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze wyznajemy z papieżem:
Totus Tuus, Maria! 
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także: 
Jezu, ufam Tobie!

– –

o. Mariusz Urbański OMI

Rok Święty Bożego Miłosierdzia 
Kanonizacja Matki Teresy - 4 września 2016 r.

Papież Franciszek podczas Mszy św. 
na Placu św. Piotra w Watykanie o-
głosił Matkę Teresę z Kalkuty Świętą 
Kościoła Katolickiego. W uroczys-
tości uczestniczyło 120 tysięcy piel-
grzymów.
W homilii Franciszek powiedział, że 
„Matka Teresa przez całe swoje życie 
była hojną szafarką Bożego miłosier-
dzia”. Stała się „dyspozycyjną dla 
wszystkich poprzez przyjęcie i obro-
nę życia ludzkiego, zarówno nienaro-
dzonego jak i opuszczonego i odrzu-
conego”.
– Zaangażowała się w obronę życia 
nieustannie głosząc, że „ten kto się 
jeszcze nie narodził jest najsłabszym, 
najmniejszym, najbiedniejszym”. 
Pochylała się nad osobami konający-
mi, pozostawionymi, by umrzeć na 
poboczu drogi, uznając godność, jaką 
obdarzył je Bóg; mówiła możnym 
ziemi, aby uznali swoje winy w obli-
czu zbrodni ubóstwa, które sami 
stworzyli. Miłosierdzie było dla niej 
„solą” nadającą smak każdemu z jej 
dzieł oraz „światłem” rozjaśniającym 
ciemności tych, którzy nie mieli na-
wet łez, aby opłakiwać swoje ubós-
two i cierpienie – wskazał papież.
Podkreślił, że jej „misja na obrzeżach 
miast i na peryferiach egzystencjal-
nych pozostaje dzisiaj wymownym 
świadectwem bliskości Boga wobec 
najuboższych z ubogich”. – Dzisiaj 
przekazuję tę symboliczną postać ko-
biety i osoby konsekrowanej całemu 
światu wolontariatu: niech ona będzie 
waszym wzorem świętości! Niech ta 
niestrudzona pracownica miłosier-
dzia pomaga nam zrozumieć coraz 
bardziej, że naszym jedynym kry-
terium działania jest bezinteresowna 
miłość, wolna od wszelkiej ideologii 
i od wszelkich ograniczeń, skierowa-
na do wszystkich niezależenie od ję-
zyka, kultury, rasy czy religii – prosił 
Franciszek.
Zacytował słowa Matki Teresy: „Być 
może nie znam ich języka, ale mogę 
się uśmiechnąć”. – Nieśmy w sercu 
jej uśmiech i obdarzajmy nim tych, 
których spotkamy na naszej drodze, 
zwłaszcza cierpiących. W ten sposób 
otworzymy perspektywy radości i na-
dziei wielu ludziom przygnębionym 

oraz potrzebującym zrozumienia 
i czułości – wezwał Ojciec Święty.
Wyznał, że prawdopodobnie trudno 
nam będzie nazywać założycielkę 
Misjonarek Miłości św. Teresą, bo jej 
„świętość jest tak bliska nas, tak czuła 
i owocna, że spontanicznie nadal bę-
dziemy ją nazywać Matką Teresą”.
Podkreślił, że „nie ma alternatywy dla 
miłosierdzia”, a „ci, którzy poświęca-
ją się w służbie braciom, chociaż 
o tym nie wiedzą, są ludźmi miłują-
cymi Boga”. – Wszędzie tam, gdzie 
jest wyciągnięta ręka, prosząca o po-
moc, by powstać, tam powinna być 
nasza obecność i obecność Kościoła, 
która wspiera i daje nadzieję – prze-
konywał Ojciec Święty.
Liturgiczne wspomnienie św. Matki 
Teresy z Kalkuty będzie obchodzone 
5 września, tak jak było dotychczas 
po beatyfikacji w 2003 r. Rzymskie 
świętowanie kanonizacji bł. Matki 
Teresy z Kalkuty trwało osiem dni, a 
jego hasłem były słowa: „Nosicielka 
czułej i miłosiernej miłości Boga”, 
wpisujące się w Jubileusz Miłosier-
dzia. Po kanonizacji jej relikwie zos-
tały wystawione w kościele św. 
Grzegorza Wielkiego na wzgórzu 
Celio. 
Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 
26 sierpnia 1910 r. w Skopje, w kato-
lickiej rodzinie albańskiej. Ochrzczo-

no ją nazajutrz i ten dzień obchodziła 
później jako swoje urodziny. Mając 
18 lat wstąpiła do irlandzkiego zgro-
madzenia loretanek. Po krótkim przy-
gotowaniu w Irlandii wyjechała na 
misje do „nowej ojczyzny – legendar-
nych Indii”. Postulat i nowicjat odby-
ła w Dardżylingu w stanie Bengal Za-
chodni w Himalajach. Przy pierw-
szych ślubach zakonnych przyjęła 23 
maja 1929 r. imię Maria Teresa od 
Małego Jezusa. W Kalkucie złożyła 
śluby wieczyste 24 maja 1937 r. Wię-
kszość czasu pracowała jako nauczy-
cielka, a później dyrektorka elitarnej 
szkoły dla dziewcząt. Łącznie u lore-
tanek przeżyła 20 lat.

Własna droga
Pragnąć bezgranicznie oddać się ubo-
gim, w 1948 r. podjęła znamienną de-
cyzję o założeniu własnej wspólnoty 
zakonnej. Wyjaśniła to prostymi sło-
wami: „Bóg mnie wezwał”. Zgroma-
dzenie Sióstr Misjonarek Miłości zo-
stało zatwierdzone przez Stolicę A-
postolską w dwa lata później, 7 paź-
dziernika 1950 r., w dniu Matki Bożej 
Różańcowej. Matka Teresa chciała 
być biedna razem z biednymi, by móc 
ich lepiej rozumieć. Osiedliła się więc 
w jednej z dzielnic nędzy w Kalkucie. 
Szybko znalazła dziewczęta chętne 
do współpracy. Dom przy Lower Cir-
cular Road 54 ze skromnym, dziś już 
przerdzewiałym szyldem „Missio-
naries of Charity” wkrótce stał się 
„ostatnią deską ratunku” dla pozba-
wionych wszelkiej opieki.
Zgodnie z wolą Założycielki, Misjo-
narki Miłości – obok zakonnych ślu-
bów ubóstwa, czystości i posłuszeń-
stwa – zobowiązują się także do służ-
by najbiedniejszym z ubogich. Celem 
zgromadzenia jest pomoc najuboż-
szym, bezdomnym i chorym, w tym 
zarażonym wirusem HIV oraz więź-
niom. Umierającym biedakom sios-
try zapewniają opiekę i warunki god-
nej śmierci. Opiekują się też dziećmi, 
umożliwiając im naukę w szkołach 
i pobyt w domach dziecka. Strojem 
zakonnym sióstr jest białe sari z trze-
ma błękitnymi lamówkami – takie, 
jakie noszą w Indiach ubogie kobiety. 
Ten strój pomaga im utożsamiać się 
z cierpiącymi.
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OBLICZA MIŁOSIERDZIA - Maryja, Matka Miłosierdzia
Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowie-
kiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kocha-
nym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. 
Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubi-
leusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, 
by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniej-
szym i skuteczniejszym.

 (Papież Franciszek)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, 
życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! 

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez 

padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje 

na nas zwróć,
a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego 

po tym wygnaniu nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, po-
nieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg ob-
jawił światu swoje Serce przepełnione mi-
łością... a u stóp krzyża Maryja stała się 
Matką Uczniów Chrystusa, Matką Kościoła 
i całej ludzkości – stała się Mater Misericor-
diae  naucza św. Jan Paweł II. W całym 
swoim życiu Maryja ukazuje Jezusa, a jako 
Matka Miłosierna, ukazuje Jezusa Miłosier-
nego. Niepokalana Dziewica znając wiel-
kość łaski jaką Bóg ją obdarzył, pokornie 
wyznaje w słowach skierowanych do św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej: jestem wam 
Matką z niezgłębionego Miłosierdzia Boga. 
Ona to dała ludzkości Największy Dar Nie-
ba  Syna Ojca Przedwiecznego i tym sa-
mym nieustannie świadczy ludzkości największe miło-
sierdzie.
Maryja pięknie nazywana jest Królową Nieba, Przedziw-
ną Matką, Pocieszycielką Strapionych, Uzdrowieniem 
Chorych, Gwiazdą Zaranną, Bramą Niebieską, ale nade 
wszystko Matką Miłosierdzia. Głęboko zespolona z mę-
ką, śmiercią i zmartwychwstaniem swego Boskiego Syna, 
mimo głębokiego bólu serca wiedziała, że cierpienie Je-
zusa ma sens. Ona jest Matką Współczującą. Doskonale 
wie, co znaczy cierpienie. Miecz boleści przeszył Jej ser-
ce. Jest Królową Męczenników  patrzyła na konanie Sy-
na... Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył 
tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania Bożej 
sprawiedliwości z miłością, owego pocałunku, jakiego 
miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości  o którym mówi 
Psalmista (por. Ps 85,11). Nikt też tak jak Ona  Maryja  
nie przyjął sercem tajemnicy Boskiego Odkupienia, która 
dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz 
z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym 
fiat.
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński rozważając w wię-

–

–

–

–
– –

ziennej celi Miłosierdzie Matki Jezusa tak pisał: Podąża-
łaś za Synem miłości Bożej wszędzie, by w porę podpowia-
dać: wina nie mają, chleba nie mają, miłości nie mają, 
łaski nie mają, serca szukają... Czy w Kanie, czy na Golgo-
cie, czy dziś  po prawicy Zbawiciela, w niebie  Miłosier-
dzie Twoje zawsze niemal, uśmiecha się przez łzy. Zawsze 
tam, gdzie męka zwątpienia. I dopiero, gdy łzy obmyją o-
czy i serce z pyłu ziemi, dostrzegały „Pańskie miłosier-
dzie” i obfite u Niego odkupienie.
Także św. Siostra Faustyna Kowalska doświadczyła 
w swej duchowości obecności Maryi, Matki Miłosier-
dzia: Ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: O, jak 
bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnie-
niem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz 
mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować 
świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako 
miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on 
dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedli-
wości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. 
Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiło-

wania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz od-
powiadać w on dzień straszny za wielką licz-
bę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wier-
na do końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

Modlitwa do Matki Miłosierdzia:
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał 
nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, 
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej 
potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca za-
możnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach 
nad głową.

Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie 
trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgor-
szeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co 
dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowa-
dzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa 
Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także 
i papieżowi siły ciała i ducha, aby wypełnił do końca 
misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Tobie zawierzamy losy Kościoła;
Tobie polecamy nasz naród;
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze wyznajemy z papieżem:
Totus Tuus, Maria! 
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także: 
Jezu, ufam Tobie!

– –

o. Mariusz Urbański OMI

Rok Święty Bożego Miłosierdzia 
Kanonizacja Matki Teresy - 4 września 2016 r.

Papież Franciszek podczas Mszy św. 
na Placu św. Piotra w Watykanie o-
głosił Matkę Teresę z Kalkuty Świętą 
Kościoła Katolickiego. W uroczys-
tości uczestniczyło 120 tysięcy piel-
grzymów.
W homilii Franciszek powiedział, że 
„Matka Teresa przez całe swoje życie 
była hojną szafarką Bożego miłosier-
dzia”. Stała się „dyspozycyjną dla 
wszystkich poprzez przyjęcie i obro-
nę życia ludzkiego, zarówno nienaro-
dzonego jak i opuszczonego i odrzu-
conego”.
– Zaangażowała się w obronę życia 
nieustannie głosząc, że „ten kto się 
jeszcze nie narodził jest najsłabszym, 
najmniejszym, najbiedniejszym”. 
Pochylała się nad osobami konający-
mi, pozostawionymi, by umrzeć na 
poboczu drogi, uznając godność, jaką 
obdarzył je Bóg; mówiła możnym 
ziemi, aby uznali swoje winy w obli-
czu zbrodni ubóstwa, które sami 
stworzyli. Miłosierdzie było dla niej 
„solą” nadającą smak każdemu z jej 
dzieł oraz „światłem” rozjaśniającym 
ciemności tych, którzy nie mieli na-
wet łez, aby opłakiwać swoje ubós-
two i cierpienie – wskazał papież.
Podkreślił, że jej „misja na obrzeżach 
miast i na peryferiach egzystencjal-
nych pozostaje dzisiaj wymownym 
świadectwem bliskości Boga wobec 
najuboższych z ubogich”. – Dzisiaj 
przekazuję tę symboliczną postać ko-
biety i osoby konsekrowanej całemu 
światu wolontariatu: niech ona będzie 
waszym wzorem świętości! Niech ta 
niestrudzona pracownica miłosier-
dzia pomaga nam zrozumieć coraz 
bardziej, że naszym jedynym kry-
terium działania jest bezinteresowna 
miłość, wolna od wszelkiej ideologii 
i od wszelkich ograniczeń, skierowa-
na do wszystkich niezależenie od ję-
zyka, kultury, rasy czy religii – prosił 
Franciszek.
Zacytował słowa Matki Teresy: „Być 
może nie znam ich języka, ale mogę 
się uśmiechnąć”. – Nieśmy w sercu 
jej uśmiech i obdarzajmy nim tych, 
których spotkamy na naszej drodze, 
zwłaszcza cierpiących. W ten sposób 
otworzymy perspektywy radości i na-
dziei wielu ludziom przygnębionym 

oraz potrzebującym zrozumienia 
i czułości – wezwał Ojciec Święty.
Wyznał, że prawdopodobnie trudno 
nam będzie nazywać założycielkę 
Misjonarek Miłości św. Teresą, bo jej 
„świętość jest tak bliska nas, tak czuła 
i owocna, że spontanicznie nadal bę-
dziemy ją nazywać Matką Teresą”.
Podkreślił, że „nie ma alternatywy dla 
miłosierdzia”, a „ci, którzy poświęca-
ją się w służbie braciom, chociaż 
o tym nie wiedzą, są ludźmi miłują-
cymi Boga”. – Wszędzie tam, gdzie 
jest wyciągnięta ręka, prosząca o po-
moc, by powstać, tam powinna być 
nasza obecność i obecność Kościoła, 
która wspiera i daje nadzieję – prze-
konywał Ojciec Święty.
Liturgiczne wspomnienie św. Matki 
Teresy z Kalkuty będzie obchodzone 
5 września, tak jak było dotychczas 
po beatyfikacji w 2003 r. Rzymskie 
świętowanie kanonizacji bł. Matki 
Teresy z Kalkuty trwało osiem dni, a 
jego hasłem były słowa: „Nosicielka 
czułej i miłosiernej miłości Boga”, 
wpisujące się w Jubileusz Miłosier-
dzia. Po kanonizacji jej relikwie zos-
tały wystawione w kościele św. 
Grzegorza Wielkiego na wzgórzu 
Celio. 
Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 
26 sierpnia 1910 r. w Skopje, w kato-
lickiej rodzinie albańskiej. Ochrzczo-

no ją nazajutrz i ten dzień obchodziła 
później jako swoje urodziny. Mając 
18 lat wstąpiła do irlandzkiego zgro-
madzenia loretanek. Po krótkim przy-
gotowaniu w Irlandii wyjechała na 
misje do „nowej ojczyzny – legendar-
nych Indii”. Postulat i nowicjat odby-
ła w Dardżylingu w stanie Bengal Za-
chodni w Himalajach. Przy pierw-
szych ślubach zakonnych przyjęła 23 
maja 1929 r. imię Maria Teresa od 
Małego Jezusa. W Kalkucie złożyła 
śluby wieczyste 24 maja 1937 r. Wię-
kszość czasu pracowała jako nauczy-
cielka, a później dyrektorka elitarnej 
szkoły dla dziewcząt. Łącznie u lore-
tanek przeżyła 20 lat.

Własna droga
Pragnąć bezgranicznie oddać się ubo-
gim, w 1948 r. podjęła znamienną de-
cyzję o założeniu własnej wspólnoty 
zakonnej. Wyjaśniła to prostymi sło-
wami: „Bóg mnie wezwał”. Zgroma-
dzenie Sióstr Misjonarek Miłości zo-
stało zatwierdzone przez Stolicę A-
postolską w dwa lata później, 7 paź-
dziernika 1950 r., w dniu Matki Bożej 
Różańcowej. Matka Teresa chciała 
być biedna razem z biednymi, by móc 
ich lepiej rozumieć. Osiedliła się więc 
w jednej z dzielnic nędzy w Kalkucie. 
Szybko znalazła dziewczęta chętne 
do współpracy. Dom przy Lower Cir-
cular Road 54 ze skromnym, dziś już 
przerdzewiałym szyldem „Missio-
naries of Charity” wkrótce stał się 
„ostatnią deską ratunku” dla pozba-
wionych wszelkiej opieki.
Zgodnie z wolą Założycielki, Misjo-
narki Miłości – obok zakonnych ślu-
bów ubóstwa, czystości i posłuszeń-
stwa – zobowiązują się także do służ-
by najbiedniejszym z ubogich. Celem 
zgromadzenia jest pomoc najuboż-
szym, bezdomnym i chorym, w tym 
zarażonym wirusem HIV oraz więź-
niom. Umierającym biedakom sios-
try zapewniają opiekę i warunki god-
nej śmierci. Opiekują się też dziećmi, 
umożliwiając im naukę w szkołach 
i pobyt w domach dziecka. Strojem 
zakonnym sióstr jest białe sari z trze-
ma błękitnymi lamówkami – takie, 
jakie noszą w Indiach ubogie kobiety. 
Ten strój pomaga im utożsamiać się 
z cierpiącymi.
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Matka Teresa założyła też kilka zgro-
madzeń w ramach jednej rodziny za-
konnej: czynne (w 1963r.) i kontem-
placyjne (1979) męskie zgromadze-
nia Braci Misjonarzy Miłości, kon-
templacyjne Misjonarki Miłości 
(1976) i kapłańskie Ojców Misjona-
rzy Miłości (1984); w wielu krajach 
świata działa ruch Corpus Christi dla 
księży oraz Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Współpracowników Matki 
Teresy.
Idea rodziny zakonnej Matki Teresy 
opiera się, w ujęciu teologicznym, na 
powszechnej misji Jezusa, posłanego 
przez Ojca za przyczyną Ducha Świę-
tego, aby zbawić wszystkich ludzi. 
Znakiem zgromadzenia jest wizeru-
nek ukrzyżowanego Chrystusa z wy-
powiedzianym przez Niego na krzyżu 
słowem: „Pragnę!”.

„Indie – druga ojczyzna – 
Z pochodzenia jestem Albanką”

„Obywatelstwo mam indyjskie. Jes-
tem zakonnicą. Z powołania należę 
do całego świata. Ale moje serce nale-
ży całkowicie do Jezusa. Wszystko, 
co robię, czynię dla Jezusa” – powie-
działa w jednym z wywiadów. Za-
pewniała, że Indie stały się dla niej 
drugą ojczyzną. Pokochała je, a zwła-
szcza Kalkutę, która – jak mawiała – 
jest „duszą a zarazem koszmarem In-
dii”, bo to właśnie tu było najwięcej 
chorych i poniżonych, a więc tych, 
którzy przypominali cierpiącego 
Chrystusa. Nie mogąc zdobyć stałej 
pracy ani dachu nad głową, nędzarze 
żyli na ulicach i tam umierali, pozos-
tawieni własnemu losowi. Mało które 
miejsce na świecie tak bardzo potrze-
bowało Matki Teresy, jak właśnie 
Kalkuta. Codziennie więc wędrowała 
ulicami, gdzie na gołej ziemi leżeli lu-
dzie kalecy, trędowaci, umierający 
z głodu.
Każdy dzień przynosił jej dramatycz-
ne doświadczenia. W Kalkucie zało-

żyła w 1952 r. Dom Czystego Serca – 
Nirmal Hriday. Obok leków dawała 
chorym i umierającym to, co dla nich 
graniczyło nieomal z cudem, i czego 
im najbardziej brakowało: swoją mat-
czyną, ludzką miłość. Wśród ubóstwa 
Kalkuty nieustannie powtarzała zasa-
dę: nie pozwól, by ten, kogo spotkasz, 
nie był zadowolony po spotkaniu z to-
bą!
Podopiecznych – chorych i umierają-
cych – siostry znajdowały na ulicach 
miasta. W 1980 r., po blisko 30 latach 
istnienia Domu, podsumowując gi-
gantyczną pracę swoich sióstr, Matka 
Teresa stwierdziła, że w samej tylko 
Kalkucie zebrały one z ulic ponad 40 
tys. chorych, a przeszło 18 tys. zmarło 
na ich rękach. Na szkolnej tablicy, 
wiszącej w umieralni w Kalighat, 
ogłasza się codzienny bilans. 4 lutego 
1986 r. przed tablicą tą zatrzymał się 
Jan Paweł II. Głęboko poruszony 
przeczytał suchą informację: 3 lutego 
1986: przybyły dwie osoby, wyszły – 
zero, umarły – cztery.

„My to robimy dla Chrystusa”
W 1955 r. powstał w Kalkucie Dom 
Opuszczonego Dziecka. Obecnie 
w Indiach i poza ich granicami w do-
mach opieki sióstr mieszka i uczy się 
ponad 80 tys. dzieci opuszczonych, 
odrzuconych i umierających. Siostry 
znajdowały je na śmietnikach, na uli-
cy. Wśród nich były dzieci chore, 
niewidome i niepełnosprawne. Dzię-
ki Matce Teresie wiele z nich udało 
się uratować, często też były adopto-
wane przez rodziny z różnych krajów 
świata. Od 1957 r. misjonarki miłości 
pomagają trędowatym. W 1961 r. 
Matka Teresa założyła dla nich osadę 
Shantinagar (Miejsce Pokoju). Skar-
bonki podczas zbiórki na ten cel opat-
rzyła napisem: „Dotknij trędowatego 
swoim sercem”. W jej oczach odrzu-
cenie tych ludzi przez społeczeństwo 
i pozbawienie możliwości godnego 
życia było nieszczęściem większym 
niż sama choroba.
Trędowaci pod kierunkiem sióstr na-
uczyli się wykonywać proste prace, 
zarabiając w ten sposób na własne 
utrzymanie. Przestali być „wyrzutka-
mi” społeczeństwa, poczuli się po-
trzebni innym. „Największą chorobą 
świata nie jest ani trąd, ani rak. Jest 
nią samotność, świadomość, że jest 
się opuszczonym i zapomnianym 

przez wszystkich” – twierdziła Matka 
Teresa. Podkreślała, że „ludzie, któ-
rzy nie doświadczają radości i miłoś-
ci, którym brak normalnych ludzkich 
relacji, cierpią w sposób najtragicz-
niejszy, a ich liczba ciągle wzrasta”.
W 1985 r. powstał w USA pierwszy 
ośrodek dla chorych na AIDS. „Mam 
nadzieję, że ludzie ci będą żyli i umie-
rali w pokoju dzięki pomocy i opiece 
naszych sióstr, a także innych ludzi” – 
mówiła w czasie otwarcia, przyjmu-
jąc pierwszych 15 pacjentów. Obec-
nie domy dla chorych na AIDS istnie-
ją już w kilku innych krajach. „Mam 
świadomość, że jesteśmy maleńką 
kroplą w wielkim oceanie nędzy 
i cierpienia, ale jeżeli nie byłoby tej 
kropli, to ludzkie cierpienie i nędza 
byłyby jeszcze większe” – mówiła 
Matka Teresa o swoim dziele i pracy 
misjonarek miłości.

Czczona na całym świecie
Żadna inna osoba – poza Janem Paw-
łem II – nie potrafiła w tak wiarygod-
ny sposób ukazywać młodym lu-
dziom, jak należy wypełniać chrześ-
cijańskie przykazanie miłości do 
„najmniejszych z braci”. Pytani w an-
kietach o wzory do naśladowania, 
młodzi najczęściej wskazywali na za-
łożycielkę Misjonarek Miłości. Gdy 
5 września 1997 r. świat obiegła wia-
domość o jej śmierci, bólem zareago-
wali liczni politycy i dostojnicy koś-
cielni. Nawet dla ówczesnego prezy-
denta Rosji, Borysa Jelcyna, Matka 
Teresa była uosobieniem „dobroci, 
gotowości posługiwania i oddania 
najbardziej potrzebującym”.
Utrzymywała kontakty z władcami, 
bogaczami i innymi najpopularniej-
szymi ludźmi na całym świecie, czę-
sto wracając z takich rozmów z cze-
kami na znaczne sumy lub z obietnicą 
ułatwień dla działalności sióstr. 
W głowie miała zawsze gotowe ko-
lejne projekty pomocy najbiedniej-
szym i ze wszystkich sił starała się je 
realizować.
Gdy w 1979 r. odbierała w Oslo Po-
kojową Nagrodę Nobla, podziękowa-
ła krótko: „To pomoże biednym”. Już 
myślała, że pieniędzy z nagrody star-
czy na zbudowanie 200 nowych do-
mów dla jej podopiecznych. Jedno-
cześnie grzecznie odmówiła udziału 
w uroczystym obiedzie na jej cześć, 
tłumacząc, że nie może sobie na to 

pozwolić, gdy wielu ludzi cierpi głód 
i umiera. Ostatecznie pieniądze, które 
miały być wydane na bankiet, wrę-
czono Matce Teresie jako dar dla naj-
biedniejszych.
Powszechnie znane było też jej nie-
przejednane stanowisko w sprawie 
obrony życia. Gdy w 1994 r. znalazła 
się w Kongresie Stanów Zjednoczo-
nych, potrafiła powiedzieć w obec-
ności prezydenta Billa Clintona, o-
twartego zwolennika aborcji, że „każ-
dy człowiek, który akceptuje aborcję, 
uczy ludzi nie miłości, ale używania 
przemocy po to, by osiągnąć zamie-
rzony cel”. „Jeżeli prawo zezwala na 
zabijanie dzieci, cóż stoi na przeszko-
dzie, abyśmy pozabijali się nawza-
jem” – mówiła Matka Teresa. Uwa-
żała, że aborcja jest największym 
zagrożeniem dla pokoju. „Jeżeli nisz-
czy się życie pochodzące od Boga, je-
żeli matka staje się morderczynią 
własnych dzieci, to co mówić o in-
nych morderstwach czy wojnach?” – 
pytała retorycznie.
Pytana o to, w jaki sposób udaje się jej 
czynić tak wiele i tak dobrze, odpo-
wiadała: „Moją tajemnicą jest Jezus, 
Jego wielka miłość do nas, ludzi, 
modlitwa, medytacja, codzienna go-
dzinna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, śluby zakonne. Mottem 
mojego życia jest: wszystko dla Jezu-
sa, wszystko dla Jezusa przez Mary-
ję!”. I dodała: „Oto pięć palców ręki: 
wszystko to uczyniliście dla Mnie! 
Pamiętaj o tym i spoglądaj na swoją 
rękę, na tych pięć palców każdego 
poranka i wieczora i rób rachunek su-
mienia: co uczyniłem dla Jezusa?”
„Gdzie Matka Teresa z Kalkuty znaj-
dowała siłę i moc, aby tak ofiarnie 
i bez reszty oddać się w służbie in-
nym?” – zastanawiał się podczas uro-
czystości beatyfikacyjnych Jan Paweł 
II. I odpowiadał: „Znalazła ją w mod-
litwie i w ciszy kontemplacji Jezusa 
Chrystusa, Jego oblicza i Jego Prze-
najświętszego Serca. Ona sama zwy-
kła mówić: «Owocem ciszy jest mod-
litwa; owocem modlitwy jest wiara; 
owocem wiary jest miłość; owocem 
miłości jest służba; owocem służby 
jest pokój». Pokój, nawet w chwili 
śmierci, nawet pośród narodów, które 
toczą wojnę, nawet w obliczu ataków 
i niesłusznej krytyki. To była modlit-
wa, która wypełniała jej serce Chrys-

tusowym pokojem i uzdalniała ją do 
tego aby nim promieniować wśród 
innych” – mówił papież podczas au-
diencji 20 października 2003 r. do 
pielgrzymów przybyłych na beatyfi-
kację „Anioła umierających”.

Spotkania z papieżami
Dzieło Matki Teresy znajdowało 
wielkie uznanie w oczach kolejnych 
papieży. Pius XII pozwolił jej w 1950 
założyć Zgromadzenie Misjonarek 
Miłości, które w 1965 r. zostało uzna-
ne również jako wspólnota na prawie 
papieskim. Paweł VI podczas wizyty 
w Indiach w grudniu 1964 r. podaro-
wał jej swój samochód – elegancką li-
muzynę, otrzymaną w darze od jedne-
go z uniwersytetów amerykańskich. 
Pojazd ten stał się atrakcją wielkiej 
loterii, z której dochód zasilił budowę 
osiedla Shantinagar; od tegoż papieża 
otrzymała w 1967 Pokojową Nagrodę 
im. Jana XXIII. Paweł VI zapropo-
nował jej także w 1968 r. otwarcie do-
mu w Rzymie i opłacił jej bilet lotni-
czy z i do Kalkuty.
Bardzo serdeczne więzi łączyły Mat-
kę Teresę z Janem Pawłem II. Gdy po 
otrzymaniu Pokojowej Nagrody 
Nobla w 1979 postanowiła wycofać 
się całkowicie z życia publicznego 
i powrócić do pracy wśród trędowa-
tych, papież nie wyraził na to zgody. 
Poprosił, by świadczyła o Chrystusie 
na całym świecie jako „wzór żywej 
Ewangelii i autentyczny świadek ży-
cia poświęconego Bogu i ludziom 
cierpiącym”. W 1980 Jan Paweł II za-
prosił Matkę Teresę do udziału w Sy-
nodzie Biskupów nt. rodziny we 
współczesnym świecie. W wygłoszo-
nym tam przemówieniu przypomnia-
ła, że „dzisiejszy świat i my wszyscy 
potrzebujemy świętych kapłanów”.
Podczas wizyty duszpasterskiej w In-
diach (31 I-11 II 1986) Jan Paweł II 
odwiedził Kalkutę i dom dla 
umierających, spotkał się też z Matką 
Teresą i jej siostrami. W 1989 r. pa-
pież podarował misjonarkom miłości 
dom dla biednych i bezdomnych, 
sąsiadujący z Aulą Pawła VI w Waty-
kanie. W kwietniu 1993 podczas jed-
nodniowej wizyty w Albanii odwie-
dził Szkodrę. W przemówieniu po 
Mszy św. pozdrowił Matkę Teresę 
i publicznie podziękował jej w imie-
niu Kościoła katolickiego za pełne 
oddania życie i dzieła chrześcijań-

skiej miłości. Przypomniał mieszkań-
com tego kraju, że „nawet w czasach 
całkowitej izolacji ta skromna zakon-
nica, pokorna sługa najuboższych, 
niosła na cały świat imię waszej oj-
czyzny”. Matka Teresa była też hono-
rowym gościem uroczystości kończą-
cych w 1994 r. w Watykanie Między-
narodowy Rok Rodziny.

Pamięć żywa w dziełach
Powszechnie znana jako „Anioł u-
mierających” laureatka Pokojowej 
Nagrody Nobla zawsze unikała odpo-
wiedzi na pytania dotyczące jej życia 
i pochodzenia. „Jestem niczym. Nie 
ma co o mnie pisać. Przecież jestem 
tylko narzędziem w rękach Boga i 
dlatego powinno się mówić nie o 
mnie, lecz o dziele, do którego powo-
łał mnie Pan” – mówiła Matka Teresa.
Cierpiąca na ataki malarii często – 
i zawsze niechętnie – przebywała 
w szpitalach. Zmarła 5 września 1997 
r., została pochowana w „swoim” do-
mu macierzystym misjonarek miłości 
w Kalkucie.
O tym, że odszedł ktoś niezwykły, 
przekonani byli wszyscy, także nie-
chrześcijanie i niewierzący. Władze 
Indii wyprawiły zakonnicy pogrzeb 
z honorami należnymi głowie pań-
stwa. Trumnę z jej ciałem wieziono 
na tej samej lawecie armatniej, która 
wiozła ciała dwóch wielkich ludzi In-
dii: Mahatmy Ghandiego i premiera 
Jawaharlala Nehru.
„Pamięć o Matce Teresie z Kalkuty 
żywa jest w sercu każdego z nas, 
w całym Kościele i świecie. Jak 
wspaniałe jest dzieło, którego ta drob-



str. 6 str. 7

Z kalendarza liturgicznegoZ kalendarza liturgicznego

Wrzesień - Październik 2016 Wrzesień - Październik 2016

Matka Teresa założyła też kilka zgro-
madzeń w ramach jednej rodziny za-
konnej: czynne (w 1963r.) i kontem-
placyjne (1979) męskie zgromadze-
nia Braci Misjonarzy Miłości, kon-
templacyjne Misjonarki Miłości 
(1976) i kapłańskie Ojców Misjona-
rzy Miłości (1984); w wielu krajach 
świata działa ruch Corpus Christi dla 
księży oraz Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Współpracowników Matki 
Teresy.
Idea rodziny zakonnej Matki Teresy 
opiera się, w ujęciu teologicznym, na 
powszechnej misji Jezusa, posłanego 
przez Ojca za przyczyną Ducha Świę-
tego, aby zbawić wszystkich ludzi. 
Znakiem zgromadzenia jest wizeru-
nek ukrzyżowanego Chrystusa z wy-
powiedzianym przez Niego na krzyżu 
słowem: „Pragnę!”.

„Indie – druga ojczyzna – 
Z pochodzenia jestem Albanką”

„Obywatelstwo mam indyjskie. Jes-
tem zakonnicą. Z powołania należę 
do całego świata. Ale moje serce nale-
ży całkowicie do Jezusa. Wszystko, 
co robię, czynię dla Jezusa” – powie-
działa w jednym z wywiadów. Za-
pewniała, że Indie stały się dla niej 
drugą ojczyzną. Pokochała je, a zwła-
szcza Kalkutę, która – jak mawiała – 
jest „duszą a zarazem koszmarem In-
dii”, bo to właśnie tu było najwięcej 
chorych i poniżonych, a więc tych, 
którzy przypominali cierpiącego 
Chrystusa. Nie mogąc zdobyć stałej 
pracy ani dachu nad głową, nędzarze 
żyli na ulicach i tam umierali, pozos-
tawieni własnemu losowi. Mało które 
miejsce na świecie tak bardzo potrze-
bowało Matki Teresy, jak właśnie 
Kalkuta. Codziennie więc wędrowała 
ulicami, gdzie na gołej ziemi leżeli lu-
dzie kalecy, trędowaci, umierający 
z głodu.
Każdy dzień przynosił jej dramatycz-
ne doświadczenia. W Kalkucie zało-

żyła w 1952 r. Dom Czystego Serca – 
Nirmal Hriday. Obok leków dawała 
chorym i umierającym to, co dla nich 
graniczyło nieomal z cudem, i czego 
im najbardziej brakowało: swoją mat-
czyną, ludzką miłość. Wśród ubóstwa 
Kalkuty nieustannie powtarzała zasa-
dę: nie pozwól, by ten, kogo spotkasz, 
nie był zadowolony po spotkaniu z to-
bą!
Podopiecznych – chorych i umierają-
cych – siostry znajdowały na ulicach 
miasta. W 1980 r., po blisko 30 latach 
istnienia Domu, podsumowując gi-
gantyczną pracę swoich sióstr, Matka 
Teresa stwierdziła, że w samej tylko 
Kalkucie zebrały one z ulic ponad 40 
tys. chorych, a przeszło 18 tys. zmarło 
na ich rękach. Na szkolnej tablicy, 
wiszącej w umieralni w Kalighat, 
ogłasza się codzienny bilans. 4 lutego 
1986 r. przed tablicą tą zatrzymał się 
Jan Paweł II. Głęboko poruszony 
przeczytał suchą informację: 3 lutego 
1986: przybyły dwie osoby, wyszły – 
zero, umarły – cztery.

„My to robimy dla Chrystusa”
W 1955 r. powstał w Kalkucie Dom 
Opuszczonego Dziecka. Obecnie 
w Indiach i poza ich granicami w do-
mach opieki sióstr mieszka i uczy się 
ponad 80 tys. dzieci opuszczonych, 
odrzuconych i umierających. Siostry 
znajdowały je na śmietnikach, na uli-
cy. Wśród nich były dzieci chore, 
niewidome i niepełnosprawne. Dzię-
ki Matce Teresie wiele z nich udało 
się uratować, często też były adopto-
wane przez rodziny z różnych krajów 
świata. Od 1957 r. misjonarki miłości 
pomagają trędowatym. W 1961 r. 
Matka Teresa założyła dla nich osadę 
Shantinagar (Miejsce Pokoju). Skar-
bonki podczas zbiórki na ten cel opat-
rzyła napisem: „Dotknij trędowatego 
swoim sercem”. W jej oczach odrzu-
cenie tych ludzi przez społeczeństwo 
i pozbawienie możliwości godnego 
życia było nieszczęściem większym 
niż sama choroba.
Trędowaci pod kierunkiem sióstr na-
uczyli się wykonywać proste prace, 
zarabiając w ten sposób na własne 
utrzymanie. Przestali być „wyrzutka-
mi” społeczeństwa, poczuli się po-
trzebni innym. „Największą chorobą 
świata nie jest ani trąd, ani rak. Jest 
nią samotność, świadomość, że jest 
się opuszczonym i zapomnianym 

przez wszystkich” – twierdziła Matka 
Teresa. Podkreślała, że „ludzie, któ-
rzy nie doświadczają radości i miłoś-
ci, którym brak normalnych ludzkich 
relacji, cierpią w sposób najtragicz-
niejszy, a ich liczba ciągle wzrasta”.
W 1985 r. powstał w USA pierwszy 
ośrodek dla chorych na AIDS. „Mam 
nadzieję, że ludzie ci będą żyli i umie-
rali w pokoju dzięki pomocy i opiece 
naszych sióstr, a także innych ludzi” – 
mówiła w czasie otwarcia, przyjmu-
jąc pierwszych 15 pacjentów. Obec-
nie domy dla chorych na AIDS istnie-
ją już w kilku innych krajach. „Mam 
świadomość, że jesteśmy maleńką 
kroplą w wielkim oceanie nędzy 
i cierpienia, ale jeżeli nie byłoby tej 
kropli, to ludzkie cierpienie i nędza 
byłyby jeszcze większe” – mówiła 
Matka Teresa o swoim dziele i pracy 
misjonarek miłości.

Czczona na całym świecie
Żadna inna osoba – poza Janem Paw-
łem II – nie potrafiła w tak wiarygod-
ny sposób ukazywać młodym lu-
dziom, jak należy wypełniać chrześ-
cijańskie przykazanie miłości do 
„najmniejszych z braci”. Pytani w an-
kietach o wzory do naśladowania, 
młodzi najczęściej wskazywali na za-
łożycielkę Misjonarek Miłości. Gdy 
5 września 1997 r. świat obiegła wia-
domość o jej śmierci, bólem zareago-
wali liczni politycy i dostojnicy koś-
cielni. Nawet dla ówczesnego prezy-
denta Rosji, Borysa Jelcyna, Matka 
Teresa była uosobieniem „dobroci, 
gotowości posługiwania i oddania 
najbardziej potrzebującym”.
Utrzymywała kontakty z władcami, 
bogaczami i innymi najpopularniej-
szymi ludźmi na całym świecie, czę-
sto wracając z takich rozmów z cze-
kami na znaczne sumy lub z obietnicą 
ułatwień dla działalności sióstr. 
W głowie miała zawsze gotowe ko-
lejne projekty pomocy najbiedniej-
szym i ze wszystkich sił starała się je 
realizować.
Gdy w 1979 r. odbierała w Oslo Po-
kojową Nagrodę Nobla, podziękowa-
ła krótko: „To pomoże biednym”. Już 
myślała, że pieniędzy z nagrody star-
czy na zbudowanie 200 nowych do-
mów dla jej podopiecznych. Jedno-
cześnie grzecznie odmówiła udziału 
w uroczystym obiedzie na jej cześć, 
tłumacząc, że nie może sobie na to 

pozwolić, gdy wielu ludzi cierpi głód 
i umiera. Ostatecznie pieniądze, które 
miały być wydane na bankiet, wrę-
czono Matce Teresie jako dar dla naj-
biedniejszych.
Powszechnie znane było też jej nie-
przejednane stanowisko w sprawie 
obrony życia. Gdy w 1994 r. znalazła 
się w Kongresie Stanów Zjednoczo-
nych, potrafiła powiedzieć w obec-
ności prezydenta Billa Clintona, o-
twartego zwolennika aborcji, że „każ-
dy człowiek, który akceptuje aborcję, 
uczy ludzi nie miłości, ale używania 
przemocy po to, by osiągnąć zamie-
rzony cel”. „Jeżeli prawo zezwala na 
zabijanie dzieci, cóż stoi na przeszko-
dzie, abyśmy pozabijali się nawza-
jem” – mówiła Matka Teresa. Uwa-
żała, że aborcja jest największym 
zagrożeniem dla pokoju. „Jeżeli nisz-
czy się życie pochodzące od Boga, je-
żeli matka staje się morderczynią 
własnych dzieci, to co mówić o in-
nych morderstwach czy wojnach?” – 
pytała retorycznie.
Pytana o to, w jaki sposób udaje się jej 
czynić tak wiele i tak dobrze, odpo-
wiadała: „Moją tajemnicą jest Jezus, 
Jego wielka miłość do nas, ludzi, 
modlitwa, medytacja, codzienna go-
dzinna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, śluby zakonne. Mottem 
mojego życia jest: wszystko dla Jezu-
sa, wszystko dla Jezusa przez Mary-
ję!”. I dodała: „Oto pięć palców ręki: 
wszystko to uczyniliście dla Mnie! 
Pamiętaj o tym i spoglądaj na swoją 
rękę, na tych pięć palców każdego 
poranka i wieczora i rób rachunek su-
mienia: co uczyniłem dla Jezusa?”
„Gdzie Matka Teresa z Kalkuty znaj-
dowała siłę i moc, aby tak ofiarnie 
i bez reszty oddać się w służbie in-
nym?” – zastanawiał się podczas uro-
czystości beatyfikacyjnych Jan Paweł 
II. I odpowiadał: „Znalazła ją w mod-
litwie i w ciszy kontemplacji Jezusa 
Chrystusa, Jego oblicza i Jego Prze-
najświętszego Serca. Ona sama zwy-
kła mówić: «Owocem ciszy jest mod-
litwa; owocem modlitwy jest wiara; 
owocem wiary jest miłość; owocem 
miłości jest służba; owocem służby 
jest pokój». Pokój, nawet w chwili 
śmierci, nawet pośród narodów, które 
toczą wojnę, nawet w obliczu ataków 
i niesłusznej krytyki. To była modlit-
wa, która wypełniała jej serce Chrys-
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innych” – mówił papież podczas au-
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pielgrzymów przybyłych na beatyfi-
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wielkie uznanie w oczach kolejnych 
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Miłości, które w 1965 r. zostało uzna-
ne również jako wspólnota na prawie 
papieskim. Paweł VI podczas wizyty 
w Indiach w grudniu 1964 r. podaro-
wał jej swój samochód – elegancką li-
muzynę, otrzymaną w darze od jedne-
go z uniwersytetów amerykańskich. 
Pojazd ten stał się atrakcją wielkiej 
loterii, z której dochód zasilił budowę 
osiedla Shantinagar; od tegoż papieża 
otrzymała w 1967 Pokojową Nagrodę 
im. Jana XXIII. Paweł VI zapropo-
nował jej także w 1968 r. otwarcie do-
mu w Rzymie i opłacił jej bilet lotni-
czy z i do Kalkuty.
Bardzo serdeczne więzi łączyły Mat-
kę Teresę z Janem Pawłem II. Gdy po 
otrzymaniu Pokojowej Nagrody 
Nobla w 1979 postanowiła wycofać 
się całkowicie z życia publicznego 
i powrócić do pracy wśród trędowa-
tych, papież nie wyraził na to zgody. 
Poprosił, by świadczyła o Chrystusie 
na całym świecie jako „wzór żywej 
Ewangelii i autentyczny świadek ży-
cia poświęconego Bogu i ludziom 
cierpiącym”. W 1980 Jan Paweł II za-
prosił Matkę Teresę do udziału w Sy-
nodzie Biskupów nt. rodziny we 
współczesnym świecie. W wygłoszo-
nym tam przemówieniu przypomnia-
ła, że „dzisiejszy świat i my wszyscy 
potrzebujemy świętych kapłanów”.
Podczas wizyty duszpasterskiej w In-
diach (31 I-11 II 1986) Jan Paweł II 
odwiedził Kalkutę i dom dla 
umierających, spotkał się też z Matką 
Teresą i jej siostrami. W 1989 r. pa-
pież podarował misjonarkom miłości 
dom dla biednych i bezdomnych, 
sąsiadujący z Aulą Pawła VI w Waty-
kanie. W kwietniu 1993 podczas jed-
nodniowej wizyty w Albanii odwie-
dził Szkodrę. W przemówieniu po 
Mszy św. pozdrowił Matkę Teresę 
i publicznie podziękował jej w imie-
niu Kościoła katolickiego za pełne 
oddania życie i dzieła chrześcijań-

skiej miłości. Przypomniał mieszkań-
com tego kraju, że „nawet w czasach 
całkowitej izolacji ta skromna zakon-
nica, pokorna sługa najuboższych, 
niosła na cały świat imię waszej oj-
czyzny”. Matka Teresa była też hono-
rowym gościem uroczystości kończą-
cych w 1994 r. w Watykanie Między-
narodowy Rok Rodziny.

Pamięć żywa w dziełach
Powszechnie znana jako „Anioł u-
mierających” laureatka Pokojowej 
Nagrody Nobla zawsze unikała odpo-
wiedzi na pytania dotyczące jej życia 
i pochodzenia. „Jestem niczym. Nie 
ma co o mnie pisać. Przecież jestem 
tylko narzędziem w rękach Boga i 
dlatego powinno się mówić nie o 
mnie, lecz o dziele, do którego powo-
łał mnie Pan” – mówiła Matka Teresa.
Cierpiąca na ataki malarii często – 
i zawsze niechętnie – przebywała 
w szpitalach. Zmarła 5 września 1997 
r., została pochowana w „swoim” do-
mu macierzystym misjonarek miłości 
w Kalkucie.
O tym, że odszedł ktoś niezwykły, 
przekonani byli wszyscy, także nie-
chrześcijanie i niewierzący. Władze 
Indii wyprawiły zakonnicy pogrzeb 
z honorami należnymi głowie pań-
stwa. Trumnę z jej ciałem wieziono 
na tej samej lawecie armatniej, która 
wiozła ciała dwóch wielkich ludzi In-
dii: Mahatmy Ghandiego i premiera 
Jawaharlala Nehru.
„Pamięć o Matce Teresie z Kalkuty 
żywa jest w sercu każdego z nas, 
w całym Kościele i świecie. Jak 
wspaniałe jest dzieło, którego ta drob-
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na niewiasta, pochodząca ze skrom-
nej rodziny, dokonała dzięki sile wia-
ry w Boga i miłości bliźniego” – po-
wiedział Jan Paweł II w pierwszą ro-
cznicę jej śmierci. Przypomniał, że 
„była ona darem Boga dla najbied-
niejszych z biednych i zarazem, za 
sprawą swej niezwykłej miłości do 
ostatnich, była i pozostanie wyjątko-
wym darem dla Kościoła i świata”. 
„Nie zapominajmy wielkiego przy-
kładu, jaki nam dała i nie ograniczaj-
my się do wspominania jej w sło-
wach! Miejmy odwagę stawiać 
zawsze na pierwszym planie człowie-
ka i jego podstawowe prawa” – apelo-
wał Ojciec Święty.
Za jego specjalna zgodą już w nies-
pełna dwa lata po śmierci Matki Te-
resy z Kalkuty – 26 czerwca 1999 r. 
można było rozpocząć jej proces be-
atyfikacyjny. Tenże papież 19 paź-
dziernika 2003 r. ogłosił ją błogosła-
wioną po jednej z najszybciej prze-
prowadzonych beatyfikacji w dzie-
jach Kościoła. Było to jednak zrozu-

miałe, zważywszy, że już za życia tę 
wielką kobietę uważano za świętą. Jej 
rodzinna Albania dzień 19 paździer-
nika ogłosiła świętem narodowym. 
W Kalkucie odsłonięto pomnik Mat-
ki Teresy a jej imię otrzymała jedna 
z ulic tej wielomilionowej metro-
polii.

„Matka Teresa: obecna”
„Matka Teresa: obecna” – taki napis 
widnieje na drewnianej tabliczce 
u drzwi domu przy Lower Circular 
Road 54 w Kalkucie. „Matka jest 
zawsze z nami, modli się za nas, a jej 
siła w niebie jest jeszcze większa niż 
za życia” – powiedziała jej następ-
czyni i wychowanka, siostra Nirmala 
(która zresztą, na znak szacunku dla 
swej poprzedniczki odmówiła nazy-
wania się matką, twierdząc, że tytuł 
ten przysługuje tylko założycielce 
zgromadzenia). W kaplicy, w miej-
scu, które zwykle zajmowała Matka 
Teresa, ustawiono jej małą, marmuro-
wą statuetkę. Do grobu założycielki 
misjonarek miłości pielgrzymują rze-

sze pątników z całego świata. Choć 
Matka Teresa, najpopularniejsza ka-
tolicka zakonnica świata, nie żyje już 
od 13 lat, jej duch i charyzmat są cią-
gle żywe w dziełach, które kontynu-
ują siostry z jej zgromadzenia. O tym, 
że dla sióstr Matka jest ciągle żywa, 
potwierdza także emerytowany arcy-
biskup Kalkuty – Henry D'Souza, do-
dając, że stała się ona „integralną czę-
ścią dziejów ludzkości”.
Założycielka Zgromadzenia Misjo-
narek Miłości była laureatką licznych 
nagród krajowych i międzynarodo-
wych, m.in. najwyższych odznaczeń 
Indii, USA i b. ZSRR, nagród pokojo-
wych: im. Jana XXIII (1971) i Nobla 
(1979) oraz Orderu Uśmiechu, przyz-
nanego jej przez międzynarodową 
Kapitułę na wniosek dzieci z Włoch 
i Sycylii (1996). Była doktorem ho-
noris causa prawa (1975) i medycyny 
(1981), miała także doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W 1996 r. otrzymała honorowe oby-
watelstwo US.

Zakończenie roku 
formacyjnego Domowego 
Kościoła Rejonu Gorzów 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko
Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych 
przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, 
Bądź dobry, mimo wszystko
Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko
To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej 
nocy
Buduj, mimo wszystko
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, 
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko
Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,
Mimo wszystko

Mimo wszystko...

Matka Teresa z Kalkuty

W roku Miłosierdzia cóż może być piękniejszego niż 
nawiedzenie miejsca związanego właśnie z Miłosier-
dziem Bożym. Związanego… to mało powiedziane. 

W dniu 25.06.2016 r. rodziny Domowego Kościoła rejonu Gorzów Wlkp. udały się na mini pielgrzymkę do My-
śliborza, aby wspólnie podziękować Panu za cały miniony rok formacyjny. 
Na miejscu mogliśmy poznać historię tego miejsca. Wszyscy znamy Łagiewniki, bo z tamtejszego zakonu pocho-
dziła sama św. Faustyna, ale mało kto wie, że 40 km od Gorzowa Wlkp., znajduje się Dom Macierzysty Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego – nowego zgromadzenia, którego wolę założenia przedstawił Pan Jezus Fau-
stynie. Jak niezwykłe jest to miejsce możemy się przekonać czytając słowa ks. Sopoćko:
„Udałem się do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierwszego domu zgromadzenia, o którym mi 

mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim 
Dzienniku. Na dworcu spotkały mnie z wielką radością owe 
kandydatki i poprowadziły do kościółka w pobliżu, przy którym 
ujrzałem dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owo-
cowym. Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu 
zdziwieniu spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno z nieco usz-
kodzonym witrażem, przedstawiającym konanie Pana Jezusa 
na krzyżu. Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albo-
wiem siostra Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu, 
przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego zgro-
madzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do 
tego domu i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale 
dostosowane do życia wspólnego kandydatek” (M. Sopoćko, 
Wspomnienia z przeszłości, wrzesień 1947 r.).
Pan ciągle czuwa nad tym miejscem. Szczególne łaski mogą uzyskać tam małżeństwa mające trudności z po-
częciem potomstwa modląc się na miejscu lub prosząc siostry o modlitewne wstawiennictwo. Troska Pana Boga 
o myśliborskie Sanktuarium ma jeszcze jeden wymiar. Otóż kilka lat temu pan Roman Kluska z własnej inicja-
tywy znalazł to miejsce i postanowił całkowicie sfinansować budowę nowego, pięknego Domu Rekolekcyjnego, 
z którego jak wiemy korzystają również rodziny Domowego Kościoła z różnych diecezji.
Po części informacyjnej poprowadzonej przez jedną z sióstr mogliśmy w kaplicy adorować Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie dziękując za dar Miłosierdzia i wszelkie łaski jakimi nas obdarza.
Kulminacyjną częścią dnia była Eucharystia koncelebrowana przez moderatora rejonowego O. Piotra Darasza 
oraz ks. Macieja Maniarskiego, opiekuna kręgu z Kostrzyna nad Odrą. Liturgię słowa opartą na księdze Jonasza 
podczas homilii wyjaśniał O. Darasz – Bóg posługuje się nami tak jak Jonaszem, nawet jeśli próbujemy uciekać 
od Niniwy. Musimy jednak stanąć w prawdzie jak Jonasz i nazwać rzeczy po imieniu. Bóg chce leczyć nasze serca 
i posługując się nami nawracać innych. W księdze Jonasza doskonale ukazana jest różnica między spojrzeniem 
ludzkim, a spojrzeniem Boga wyrażającym się przez Jego Miłosierdzie. Jonasz patrzy na Niniwę z góry, a Bóg 
chce zawsze patrzeć z dołu. Eucharystia jest takim nieustannym spojrzeniem na nas przez Chrystusa z dołu, jak 
spojrzenie Stwórcy na mieszkańców Niniwy. Musimy jednak otworzyć nasze serca, bo tylko serce skruszone jest 
w stanie przyjąć łaski, które daje Jezus Chrystus uniżając się dla nas na krzyżu.
Po uczcie duchowej przyszedł czas na wspólną „agapę” i przedwakacyjne pożegnania. 
Wdzięczni Panu Jezusowi za to miejsce położone tak blisko nas, oraz wdzięczni siostrom za serdeczne przyjęcie 
nas w swoich progach, z ufnością w Boże Miłosierdzie możemy udać się na zasłużone wakacje, urlopy, a wielu 
z nas na rekolekcje.

Iweta i Artur Szwarc
Para Rejonowa Gorzów Wlkp.

W Indiach panuje palący upał. Kiedy chodzę, czuję, jakbym miała ogień pod 
stopami, od którego płonie całe moje ciało. Kiedy jest najtrudniej, pocieszam 
się myślą, że w ten sposób ratowane są dusze i że dobry Jezus cierpiał za nie o 
wiele większe męki. (…) Życie misjonarki nie jest usłane różami, w 
rzeczywistości raczej cierniami; niemniej jednak jest to życie pełne szczęścia 
i radości, kiedy myśli ona, że robi to, co robił Jezus, kiedy był na ziemi, i że 
realizuje jego przykazanie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody!”

Matka Teresa

Z kalendarza liturgicznego

Jeśli kiedykolwiek będę Świętą - na pewno będę Świętą od »ciemności«. Będę 
ciągle nieobecna w Niebie - aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności 
na ziemi.

Matka Teresa
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na niewiasta, pochodząca ze skrom-
nej rodziny, dokonała dzięki sile wia-
ry w Boga i miłości bliźniego” – po-
wiedział Jan Paweł II w pierwszą ro-
cznicę jej śmierci. Przypomniał, że 
„była ona darem Boga dla najbied-
niejszych z biednych i zarazem, za 
sprawą swej niezwykłej miłości do 
ostatnich, była i pozostanie wyjątko-
wym darem dla Kościoła i świata”. 
„Nie zapominajmy wielkiego przy-
kładu, jaki nam dała i nie ograniczaj-
my się do wspominania jej w sło-
wach! Miejmy odwagę stawiać 
zawsze na pierwszym planie człowie-
ka i jego podstawowe prawa” – apelo-
wał Ojciec Święty.
Za jego specjalna zgodą już w nies-
pełna dwa lata po śmierci Matki Te-
resy z Kalkuty – 26 czerwca 1999 r. 
można było rozpocząć jej proces be-
atyfikacyjny. Tenże papież 19 paź-
dziernika 2003 r. ogłosił ją błogosła-
wioną po jednej z najszybciej prze-
prowadzonych beatyfikacji w dzie-
jach Kościoła. Było to jednak zrozu-

miałe, zważywszy, że już za życia tę 
wielką kobietę uważano za świętą. Jej 
rodzinna Albania dzień 19 paździer-
nika ogłosiła świętem narodowym. 
W Kalkucie odsłonięto pomnik Mat-
ki Teresy a jej imię otrzymała jedna 
z ulic tej wielomilionowej metro-
polii.

„Matka Teresa: obecna”
„Matka Teresa: obecna” – taki napis 
widnieje na drewnianej tabliczce 
u drzwi domu przy Lower Circular 
Road 54 w Kalkucie. „Matka jest 
zawsze z nami, modli się za nas, a jej 
siła w niebie jest jeszcze większa niż 
za życia” – powiedziała jej następ-
czyni i wychowanka, siostra Nirmala 
(która zresztą, na znak szacunku dla 
swej poprzedniczki odmówiła nazy-
wania się matką, twierdząc, że tytuł 
ten przysługuje tylko założycielce 
zgromadzenia). W kaplicy, w miej-
scu, które zwykle zajmowała Matka 
Teresa, ustawiono jej małą, marmuro-
wą statuetkę. Do grobu założycielki 
misjonarek miłości pielgrzymują rze-

sze pątników z całego świata. Choć 
Matka Teresa, najpopularniejsza ka-
tolicka zakonnica świata, nie żyje już 
od 13 lat, jej duch i charyzmat są cią-
gle żywe w dziełach, które kontynu-
ują siostry z jej zgromadzenia. O tym, 
że dla sióstr Matka jest ciągle żywa, 
potwierdza także emerytowany arcy-
biskup Kalkuty – Henry D'Souza, do-
dając, że stała się ona „integralną czę-
ścią dziejów ludzkości”.
Założycielka Zgromadzenia Misjo-
narek Miłości była laureatką licznych 
nagród krajowych i międzynarodo-
wych, m.in. najwyższych odznaczeń 
Indii, USA i b. ZSRR, nagród pokojo-
wych: im. Jana XXIII (1971) i Nobla 
(1979) oraz Orderu Uśmiechu, przyz-
nanego jej przez międzynarodową 
Kapitułę na wniosek dzieci z Włoch 
i Sycylii (1996). Była doktorem ho-
noris causa prawa (1975) i medycyny 
(1981), miała także doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W 1996 r. otrzymała honorowe oby-
watelstwo US.

Zakończenie roku 
formacyjnego Domowego 
Kościoła Rejonu Gorzów 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko
Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych 
przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, 
Bądź dobry, mimo wszystko
Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko
To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej 
nocy
Buduj, mimo wszystko
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, 
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko
Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,
Mimo wszystko

Mimo wszystko...

Matka Teresa z Kalkuty

W roku Miłosierdzia cóż może być piękniejszego niż 
nawiedzenie miejsca związanego właśnie z Miłosier-
dziem Bożym. Związanego… to mało powiedziane. 

W dniu 25.06.2016 r. rodziny Domowego Kościoła rejonu Gorzów Wlkp. udały się na mini pielgrzymkę do My-
śliborza, aby wspólnie podziękować Panu za cały miniony rok formacyjny. 
Na miejscu mogliśmy poznać historię tego miejsca. Wszyscy znamy Łagiewniki, bo z tamtejszego zakonu pocho-
dziła sama św. Faustyna, ale mało kto wie, że 40 km od Gorzowa Wlkp., znajduje się Dom Macierzysty Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego – nowego zgromadzenia, którego wolę założenia przedstawił Pan Jezus Fau-
stynie. Jak niezwykłe jest to miejsce możemy się przekonać czytając słowa ks. Sopoćko:
„Udałem się do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierwszego domu zgromadzenia, o którym mi 

mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim 
Dzienniku. Na dworcu spotkały mnie z wielką radością owe 
kandydatki i poprowadziły do kościółka w pobliżu, przy którym 
ujrzałem dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owo-
cowym. Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu 
zdziwieniu spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno z nieco usz-
kodzonym witrażem, przedstawiającym konanie Pana Jezusa 
na krzyżu. Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albo-
wiem siostra Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu, 
przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego zgro-
madzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do 
tego domu i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale 
dostosowane do życia wspólnego kandydatek” (M. Sopoćko, 
Wspomnienia z przeszłości, wrzesień 1947 r.).
Pan ciągle czuwa nad tym miejscem. Szczególne łaski mogą uzyskać tam małżeństwa mające trudności z po-
częciem potomstwa modląc się na miejscu lub prosząc siostry o modlitewne wstawiennictwo. Troska Pana Boga 
o myśliborskie Sanktuarium ma jeszcze jeden wymiar. Otóż kilka lat temu pan Roman Kluska z własnej inicja-
tywy znalazł to miejsce i postanowił całkowicie sfinansować budowę nowego, pięknego Domu Rekolekcyjnego, 
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Z kalendarza liturgicznego

Jeśli kiedykolwiek będę Świętą - na pewno będę Świętą od »ciemności«. Będę 
ciągle nieobecna w Niebie - aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności 
na ziemi.

Matka Teresa
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Z kalendarza liturgicznego

POZNAJMY SIĘ…
Na początku lipca przywitaliśmy w naszej wspólnocie 
parafialnej nowego kapłana – Ojca Dawida Grabow-
skiego OMI. Tradycyjnie już poprosiliśmy Ojca Dawi-
da, aby zechciał nam opowiedzieć o sobie…

O opiece Stwórcy, przyjaźni z Chrystusem, rapie i… 
„lądowaniu” w Gorzowie – rozmowa z Ojcem Dawi-
dem Grabowskim OMI

Redakcja: Proszę powiedzieć nam  coś o sobie,  swo-
jej  rodzinie, rodzinnej miejscowości.  
O. Dawid: Pochodzę z pięknego miasta, które leży na 
Warmii i Mazurach, a dokładnie z Iławy. Żeby było cie-
kawiej, wychowałem się na tym samym osiedlu co o. 
Sylwester Maćkiewicz OMI, które leży na terenie tej 
samej parafii. Jednak dzieliło nas kilka ulic i pewna róż-
nica wieku. Należę do nielicznego grona oblatów, któ-
rzy nie mają rodzeństwa. Niestety jestem jedynakiem, 
co nie jest łatwe dla moich rodziców. Jednak wierzę, że 
Bóg ma w tym swój plan.
Redakcja: Co lub kto miał największy wpływ na 
podjęcie przez Ojca decyzji o zostaniu kapłanem? 
O. Dawid: Decydujący wpływ wywarli na mnie du-
chowni, których Bóg postawił na drodze mojego życia. 
Wśród nich są trzej oblaci. Najpierw śp. o. Wiesław Le-
wicz, z którym miałem katechezę na początku szkoły 
średniej, a następnie o. Sławomir Płonka. Z nim miałem 
religię przez dwa lata. Prowadził ją w taki sposób, że 
pomagała mi ona odkrywać powołanie. Najwięcej za-
wdzięczam jednak mojemu wikaremu z rodzinnej para-
fii, ks. Tomaszowi Wieczorkowi. Przez trzy lata spo-
wiadałem się u niego i często z nim rozmawiałem. 
Kropkę nad „i” postawił oblat, o. Krzysztof Machelski, 
który podczas wypadu rowerowego zachęcił mnie do 
rozmowy z powołaniowcem. A potem już wszystko 
zmierzało w kierunku oblatów…
Redakcja: Jak w domu przyjęto decyzję o wstąpie-
niu do seminarium?
O. Dawid: Mama płakała, a tata złapał się za głowę. 
Jednak nie byli przeciwni mojemu wyborowi, wręcz 
przeciwnie. Zawsze mnie wspierali i swoimi radami 
pomagali mi w rozeznaniu powołania.

Redakcja:  Jakie słowa wybrał Ojciec  jako motto 
swojego kapłaństwa?
O. Dawid: To pytanie chyba zmotywuje mnie do wy-
brania przewodnich słów... Może tylko powiem, że na 
obrazku prymicyjnym (który zresztą posiada wielu pa-
rafian) mam zapisane następujące słowa: „Ja sam będę 
pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku – 
wyrocznia Pana Boga” (Ez 34,15). Mówią one o opiece 
Stwórcy, której sam doświadczyłem.
Redakcja: Co jest dla Ojca w kapłaństwie najważ-
niejsze? Jak Sakrament Kapłaństwa zmienia życie 
młodego człowieka? 
O. Dawid: Myślę, że jest jeszcze zbyt szybko, abym 
mówił o zmianach. Jestem kapłanem dopiero od końca 
maja. A najważniejsze w kapłaństwie są dla mnie przy-
jaźń z Chrystusem i solidna posługa wśród ludzi. Mam 
nadzieję, że tak będzie przez całe życie.
Redakcja: Zanim Ojciec otrzymał obediencję od Oj-
ca Prowincjała kierującą Go do Gorzowa, czy lub 
jak Ojciec  wyobrażał sobie swoją pierwszą parafię?  
O. Dawid: Wiosną przyjechałem do Gorzowa głosić 
kazania powołaniowe i wtedy doszedłem do wniosku, 
że „chciałbym wylądować w Gorzowie”. Miałem cichą 
nadzieję, że zastąpię ojca Grzegorza. Wiedziałem, że 
jest już na Ziemi Lubuskiej kilka dobrych lat, więc czas 
na zmianę.
Redakcja: Jakie obowiązki przydzielono Ojcu w 
parafii?
O. Dawid: Katechezę w Szkole Podstawowej nr 10 
i Zespole Szkół Odzieżowych, przygotowanie dzieci 
do I Komunii Świętej, ministrantów, jeden z kręgów 
Domowego Kościoła, odwiedziny chorych, wsparcie 
w świetlicy dla dzieci i scholce dziecięcej oraz bieżące 
wyzwania.
Redakcja: Z jakimi nadziejami podejmuje Ojciec 
misję pasterską w naszej parafii?
O. Dawid: Chciałbym, aby moja posługa w Gorzowie 
była dobrym początkiem kapłaństwa i pierwszym do-
tarciem ideałów z rzeczywistością.
Redakcja:  Jaki święty lub postać z historii Kościoła 

GRUPY PARAFIALNE W ROKU 2016 / 2017 CZAS MIEJSCE 

RADA PARAFIALNA o. Proboszcz RUCHOMY świetlica 

RADA EKONOMICZNA o. Proboszcz RUCHOMY świetlica 

CARITAS Br. Piotr ....................... ....................... 

ŚWIETLICA ŚW. JPII o. Dawid ....................... ....................... 

ŻYWY RÓŻANIEC o. Proboszcz 1. sobota mies., 
19:15 kościół 

LEKTORZY o. Mariusz 2. środa mies., 
19:00 świetlica 

ZESPÓŁ MUZYCZNY „SILOE” o. Proboszcz .......................
 

.......................
 

 SCHOLA „OBLACKIE 
NUTKI”

 o. Dawid
 

sobota, 12:00
 

świetlica
 

SZAFARZE EUCHARYSTII
 

o. Proboszcz
 1. czwartek 

mies., 19:00
 pokój relaks.

 

PORADNIA RODZINNA
 

o. Proboszcz
 

.......................
 

.......................
 

DOM DZIENNEGO POBYTU
 

o. Proboszcz
 

.......................
 

.......................
 

STOWARZYSZENIE ŚW. 
EUGENIUSZA

 o. Proboszcz
 

RUCHOMY
 

.......................
 

ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM

 o. Proboszcz
 

środa, 19:00
 

świetlica
 

PRZYJACIELE MISJI 
OBLACKICH

 o. Mariusz
 

4. niedziela 
mies., 13:00

 
świetlica

 

RADIO MARYJA
 

o. Mariusz
 

4. niedziela 
mies., 13:00

 
świetlica

 

BIERZMOWANI
 

o. Mariusz
 

.......................

 

świetlica

 

STUDNIA JAKUBA
 

o. Dawid
 

.......................

 
Przystań za 

Wartą

 

GRUPA MŁODZIEŻOWA 
NINIWA

 
o. Mariusz

 

piątek, 19:15

 
salka w 
kościele

 

REFERENT POWOŁANIOWY

 

o. Dawid

 

.......................

 

.......................

 

STRONA INTERNETOWA

 
o.

 

Mariusz,

 

o. Dawid

 
.......................

 

.......................

 

NAUKI PRZEDCHRZCIELNE I 
PRZEDMAŁŻEŃSKIE

 o.

 

Mariusz,

 

o. Dawid

 
RUCHOMY

 

.......................

 

DZIECI KOMUNIJNE

 

o. Dawid

 

RUCHOMY

 

.......................

 

KOŚCIÓŁ DOMOWY

 

o. Proboszcz

 

RUCHOMY

 

.......................

 

MINISTRANCI

 

o. Dawid

 

sobota, 10:00

 

kościół, 
świetlica

 

WSPÓLNOTA „SYCHAR”

 

o. Rafał

 

1. i 3. czwartek 
mies., 19:00

 

poradnia

 

OBLACKIE ECHO

 

I 
TYGODNIK PARAFIALNY

 

o. Mariusz

 

RUCHOMY

 

.......................
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA PAŹDZIERNIK 2016
Intencja ogólna:

Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy
i silnym poczuciem etyki.

Intencja misyjna:
Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość

i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Wrzesień - Październik 2016 Wrzesień - Październik 2016

jest dla Ojca wzorem i ideałem najbliższym sercu? 
O. Dawid: Oczywiście św. Eugeniusz de Mazenod, tak-
że św. Maksymilian Maria Kolbe oraz bł. ks. Stefan 
Wincenty Frelichowski, patron harcerzy.
Redakcja: Jakie ma Ojciec zainteresowania i pasje? 
Jakie są Ojca ulubione formy spędzania czasu wol-
nego?
O. Dawid: To pytanie lubię najbardziej. Od gimnazjum 
gram w piłkę nożną i słucham rapu. W szkole średniej 
zacząłem tworzyć tę muzykę, a w seminarium w Obrze 
wraz z dwoma współbraćmi założyliśmy nawet zespół 
„Synowie Gromu Miłosierdzia”. Lubię jeździć rowe-
rem i cieszy mnie fakt, że w pobliżu jest wiele cieka-
wych tras. Szkoda tylko, że w mieście nie ma dróg ro-
werowych… Poza tym interesuję się również ewange-
lizacją. Kilka razy brałem udział w „Przystanku Jezus”. 
Czasami lubię także pojechać gdzieś autostopem, 
oczywiście w sutannie. Do Gorzowa dotarłem tak już 

dwa razy.
Redakcja: Czego Ojcu życzyć?
O. Dawid: Bożego błogosławieństwa, roztropności 
i dystansu do przeciwności. I proszę o modlitwę w tych 
intencjach!
Redakcja: O. Dawidzie – dziękuję za ciekawą roz-
mowę i życzę Ojcu wielu łask Bożych, darów Ducha 
Świętego i… łagodnego zderzenia ideałów z rzeczy-
wistością. Zapewniam o modlitewnym wsparciu. 
Szczęść Boże!

W imieniu Redakcji rozmawiała:
Elżbieta Bartelak-Przygoda

Kalendarium
Z życia Parafii

23-24.06.2016
Odbyły się Msze św. na zakończenie 
roku szkolnego dla szkół zlokalizo-
wanych na terenie Parafii. Dzieci 
i młodzież, nauczyciele oraz rodzice 
dziękowali Panu Bogu za wszelkie 
dobro, jakie dokonało się w zakoń-
czonym roku szkolnym.

26.06.2016
W tym dniu, na Mszy św o godz. 
12.00, podziękowaliśmy O. Grzego-
rzowi Nowakowi za czteroletnią po-
sługę duszpasterską w naszej parafii. 
Za głoszone Słowo Boże, posługę 
w konfesjonale, katechezę oraz pro-
wadzenie grup przy parafii. Pożegna-
liśmy również Ojca Superiora Jaro-
sława Szotkiewicza, dziękując mu za 
9-letnią posługę w klasztorze, za wy-
głoszone Słowo Boże, pomoc w kon-
fesjonale. Po Mszy św. odbył się po-
żegnalny piknik połączony ze sporto-
wymi atrakcjami, w którym wzięła u-
dział liczna grupa Parafian. Życzymy 
Ojcom wielu łask Bożych w dalszej 
posłudze kapłańskiej i misyjnej, opie-
ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz wstawiennictwa św. Eugeniusza.

29.06.2016  
Uroczystość Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła. W tym dniu wstawien-
nictwu tych wielkich Świętych pole-
caliśmy cały kościół, Piotra naszych 
czasów – papieża Franciszka, a także 
solenizantów O. Proboszcza i Brata 
Piotra.

02.07.2016
Odbyła się dekanalna pielgrzymka do 
Rokitna.

03.07.2016
Powitaliśmy nowego wikariusza O. 
Dawida Grabowskiego oraz O. Rafa-
ła Krystyanca, który będzie pełnił 
w klasztorze funkcję ekonoma i mi-
sjonarza ludowego. Ojciec Dawid na 

każdej Mszy św. wygłosił kazanie 
prymicyjne oraz udzielił wiernym 
prymicyjnego błogosławieństwa. 
Z okazji przybycia do naszej parafii 
nowych kapłanów odbył się piknik 
dla Parafian, połączony z zajęciami 
sportowym. Obu Ojcom życzymy 
wielu łask Bożych, opieki Matki Bo-
żej oraz wstawiennictwa św. Euge-
niusza de Mazenoda.

11.07.2016 - 16.07.2016
Jak co roku, liczna grupa dzieci z na-
szej parafii, wzięła udział w wakacyj-
nym wyjeździe wypoczynkowym. 

Tym razem dzieci odpoczywały w O-
środku Gniazdo Orła Białego nad je-
ziorem Lipie w miejscowości Długie. 
Dzieci miały zapewnione mnóstwo a-
trakcji. Był to czas wypoczynku i ra-
dości.

24.07.2016
Gościliśmy w parafii misjonarza O. 
Piotra Bielewicza z Białorusi, który 
na każdej Mszy św. wygłosił Słowo 
Boże. Przed kościołem można było 
złożyć ofiarę na budowę kościoła 
w Pińsku, gdzie posługuje O. Piotr.
W tym dniu również po każdej Mszy 
św. pobłogosławieni zostali kierowcy 
oraz poświęcone zostały ich pojazdy 
mechaniczne z okazji wspomnienia 
św. Krzysztofa oraz kończącego się 
Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzy-
sztofa.

04.08.2016 - 07.08.2016 
W tych dniach zorganizowany został 
rodzinny spływ kajakowy rzeką Dra-
wą przez Drawieński Park Narodowy. 
Trasa spływu biegła od Drawna przez 
Barnimie, Pstrąg, Stare Osieczno aż 
do Krzyża.

08.08.2016 – 19.08.2016
Odbyły się półkolonie dla dzieci pod 
hasłem „Piraci św. Józefa” zorganizo-
wane przez Świetlicę św. Jana Pawła 
II. Wzięło w nich udział blisko 30 
dzieci. Dzieci spędzały czas na 
wspólnej zabawie, wycieczkach, za-
jęciach sportowych, muzycznych 
i plastycznych.

Witamy w naszej wspólnocie 
parafialnej O. Rafała 

Krystyanca OMI i życzymy 
Ojcu wielu łask Bożych w 

dalszej posłudze kapłańskiej 
i misyjnej, radości z pracy w 

naszej parafii oraz wiele 
zapału i sił do realizacji 

zamierzeń i planów.

c.d. na str. 16
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Kalendarium
Z życia Parafii

23-24.06.2016
Odbyły się Msze św. na zakończenie 
roku szkolnego dla szkół zlokalizo-
wanych na terenie Parafii. Dzieci 
i młodzież, nauczyciele oraz rodzice 
dziękowali Panu Bogu za wszelkie 
dobro, jakie dokonało się w zakoń-
czonym roku szkolnym.

26.06.2016
W tym dniu, na Mszy św o godz. 
12.00, podziękowaliśmy O. Grzego-
rzowi Nowakowi za czteroletnią po-
sługę duszpasterską w naszej parafii. 
Za głoszone Słowo Boże, posługę 
w konfesjonale, katechezę oraz pro-
wadzenie grup przy parafii. Pożegna-
liśmy również Ojca Superiora Jaro-
sława Szotkiewicza, dziękując mu za 
9-letnią posługę w klasztorze, za wy-
głoszone Słowo Boże, pomoc w kon-
fesjonale. Po Mszy św. odbył się po-
żegnalny piknik połączony ze sporto-
wymi atrakcjami, w którym wzięła u-
dział liczna grupa Parafian. Życzymy 
Ojcom wielu łask Bożych w dalszej 
posłudze kapłańskiej i misyjnej, opie-
ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz wstawiennictwa św. Eugeniusza.

29.06.2016  
Uroczystość Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła. W tym dniu wstawien-
nictwu tych wielkich Świętych pole-
caliśmy cały kościół, Piotra naszych 
czasów – papieża Franciszka, a także 
solenizantów O. Proboszcza i Brata 
Piotra.

02.07.2016
Odbyła się dekanalna pielgrzymka do 
Rokitna.

03.07.2016
Powitaliśmy nowego wikariusza O. 
Dawida Grabowskiego oraz O. Rafa-
ła Krystyanca, który będzie pełnił 
w klasztorze funkcję ekonoma i mi-
sjonarza ludowego. Ojciec Dawid na 

każdej Mszy św. wygłosił kazanie 
prymicyjne oraz udzielił wiernym 
prymicyjnego błogosławieństwa. 
Z okazji przybycia do naszej parafii 
nowych kapłanów odbył się piknik 
dla Parafian, połączony z zajęciami 
sportowym. Obu Ojcom życzymy 
wielu łask Bożych, opieki Matki Bo-
żej oraz wstawiennictwa św. Euge-
niusza de Mazenoda.

11.07.2016 - 16.07.2016
Jak co roku, liczna grupa dzieci z na-
szej parafii, wzięła udział w wakacyj-
nym wyjeździe wypoczynkowym. 

Tym razem dzieci odpoczywały w O-
środku Gniazdo Orła Białego nad je-
ziorem Lipie w miejscowości Długie. 
Dzieci miały zapewnione mnóstwo a-
trakcji. Był to czas wypoczynku i ra-
dości.

24.07.2016
Gościliśmy w parafii misjonarza O. 
Piotra Bielewicza z Białorusi, który 
na każdej Mszy św. wygłosił Słowo 
Boże. Przed kościołem można było 
złożyć ofiarę na budowę kościoła 
w Pińsku, gdzie posługuje O. Piotr.
W tym dniu również po każdej Mszy 
św. pobłogosławieni zostali kierowcy 
oraz poświęcone zostały ich pojazdy 
mechaniczne z okazji wspomnienia 
św. Krzysztofa oraz kończącego się 
Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzy-
sztofa.

04.08.2016 - 07.08.2016 
W tych dniach zorganizowany został 
rodzinny spływ kajakowy rzeką Dra-
wą przez Drawieński Park Narodowy. 
Trasa spływu biegła od Drawna przez 
Barnimie, Pstrąg, Stare Osieczno aż 
do Krzyża.

08.08.2016 – 19.08.2016
Odbyły się półkolonie dla dzieci pod 
hasłem „Piraci św. Józefa” zorganizo-
wane przez Świetlicę św. Jana Pawła 
II. Wzięło w nich udział blisko 30 
dzieci. Dzieci spędzały czas na 
wspólnej zabawie, wycieczkach, za-
jęciach sportowych, muzycznych 
i plastycznych.

Witamy w naszej wspólnocie 
parafialnej O. Rafała 

Krystyanca OMI i życzymy 
Ojcu wielu łask Bożych w 

dalszej posłudze kapłańskiej 
i misyjnej, radości z pracy w 

naszej parafii oraz wiele 
zapału i sił do realizacji 

zamierzeń i planów.

c.d. na str. 16



Nie tylko dla dzieci

str. 15

Nie tylko dla dzieci

str. 14

Barbara Chruścińska

18 Września 2016 – XXV Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza ( Łk 16, 1-13)

Pan powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni 

jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twe-go zarządu, bo już 

nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię 

zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, 

gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: 

„Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowią-

zanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. (…)

25 Września 2016 – XXVI Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 16, 19-31)

 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy 

jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bo-

gacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 

Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 

Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech 

koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abra-

ham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; (…)

2 Października 2016 – XXVII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza ( Łk 17, 5-10)

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna. Kto 

z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu?” Czy nie powie 

mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł 

i pił?” Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co 

wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

9 Października 2016 – XXVIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza ( Łk 17, 11-19)

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili 

do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 

«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy 

szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym gło-

sem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu 

zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, 

tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

ROZWIĄZANIE

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

Zachęcamy wszystkie dzieci do rozwiązania krzyżówki. Wszystkie hasła pochodzą z fragmentów 

Ewangelii czytanej w kolejne niedziele. Pełny tekst Słowa Bożego znajdziemy w Biblii. POSZUKAJ, 

PRZECZYTAJ, ROZWIĄŻ!!! Losowanie nagród odbędzie się 16 października 2016 r. na Mszy 

świętej o godz. 10.00.

MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE
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1.Byłaby posłuszna apostołom.

2.Został pogrzebany.

3.Wyszli naprzeciw Jezusowi.

4.Bogacz cierpiał po śmierci.

5.Uzdrowiła Samarytanina.

6.Poprosili Pana o przymnożenie wiary.

7.Rządca kazał napisać drugiemu dłużnikowi.

8.Bogacz otrzymywał za życia.

9.Oddał chwałę Bogu.

10.Zmierzając do Jerozolimy Jezus 

przechodził przez pogranicze ......

11.Nie możecie służyć Bogu i ......

12.Imię żebraka okrytego wrzodami.

13.Leżał u bram pałacu.

14.Pochwalił rządcę za to, że roztropnie 

postąpił.

15.Łazarz otrzymał za życia.

16.Rządca przywołał do siebie.

17.Nie może dwóm panom służyć.

18.Upadł do nóg Pana Boga.

19.Słudzy ........ jesteśmy.
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PRZECZYTAJ, ROZWIĄŻ!!! Losowanie nagród odbędzie się 16 października 2016 r. na Mszy 

świętej o godz. 10.00.

MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE
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1.Byłaby posłuszna apostołom.

2.Został pogrzebany.

3.Wyszli naprzeciw Jezusowi.

4.Bogacz cierpiał po śmierci.

5.Uzdrowiła Samarytanina.

6.Poprosili Pana o przymnożenie wiary.

7.Rządca kazał napisać drugiemu dłużnikowi.

8.Bogacz otrzymywał za życia.

9.Oddał chwałę Bogu.

10.Zmierzając do Jerozolimy Jezus 

przechodził przez pogranicze ......

11.Nie możecie służyć Bogu i ......

12.Imię żebraka okrytego wrzodami.

13.Leżał u bram pałacu.

14.Pochwalił rządcę za to, że roztropnie 

postąpił.

15.Łazarz otrzymał za życia.

16.Rządca przywołał do siebie.

17.Nie może dwóm panom służyć.

18.Upadł do nóg Pana Boga.

19.Słudzy ........ jesteśmy.
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14.08.2016
W tym dniu, już po raz kolejny mo-
gliśmy podziwiać młodych aktorów 
z Polskiego Teatru Historii. Na bois-
ku Zespołu Szkół nr 12 został wysta-
wiony spektakl teatralny SANTO 

SUBITO w hołdzie Świętemu Janowi 
Pawłowi II. Jest to widowisko mu-
zyczne opowiadające o życiu Karola 
Wojtyły. Wstęp na spektakl był bez-
płatny dzięki dofinansowaniu przez 
Miasto Gorzów Wlkp.

14.08.2016 - 21.08.2016 
W tygodniu tym trwała zbiórka przy-
borów szkolnych dla najbardziej 
potrzebujących dzieci pod hasłem 
„Z uśmiechem do szkoły”, którą 
przeprowadził Caritas. Osoby, które 
chciały wesprzeć akcję, wyposażały 
przygotowane na ten cel plecaki 
w niezbędne do szkoły przybory.

15.08.2016
Uroczystość Wniebowzięcia NMP.  
Na każdej Mszy św. poświęcone zo-
stały kwiaty, zioła i zboża Specjalne 
wiązanki na tę okoliczność przygoto-
wał Zespół Caritas oraz pensjonar-
iusze i kadra Dziennego Domu Poby-
tu. Można je było nabyć przed każdą 
Mszą św. Wszelkie ofiary złożone 
przy tej okazji przeznaczone zostały 
na potrzeby Caritas.

18.08.2016 - 21.08.2016
Członkowie Stowarzyszenia św. Eu-
geniusz de Mazenoda wraz z rodzi-
nami wzięli udział w krótkim wyjeź-

dzie nad jezioro Lipie w miejscowoś-
ci Długie. Gościliśmy w pięknym o-
środku wypoczynkowym Gniazdo 
Orła Białego. Pogoda i humory dopi-
sywały wszystkim wczasowiczom. 
W ciągu dnia korzystaliśmy z uroków 
pięknego i czystego jeziora, wieczo-
rami zaś bawiliśmy się przy ognisku. 
Był to czas aktywnego wypoczynku, 
a także spotkania z Panem Bogiem 
podczas codziennych Eucharystii.

28.06.2016
O godzinie 15:30 na terenie naszej pa-
rafii odbyło się sportowe pożegnanie 
wakacji. Animacje sprawnościowe 
poprowadził pan z gorzowskiej AWF.

30.08.2016
Parafia zorganizowała dla dzieci wy-
jazd na Maltę do Poznania.

01.09.2016
W czwartek  rozpoczął się  nowy rok 
szkolny i katechetyczny. Msza św. na 
rozpoczęcie roku szkolnego dla 
Szkoły Podstawowej nr 10 odprawio-
na została o godz. 8:00. 

04.09.2016
Na Mszy św o  godz. 10:00 zostały 
poświęcone tornistry i przybory 
szkolne. 
Małżeństwa z naszej parafii należące 
do Domowego Kościoła rozpoczęły 
kolejny rok pracy od uroczystej Mszy 
św. Odprawionej w Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie. Mszy św. przewodniczył  
Biskup Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej Tadeusz Lityński.
Mszę św. o godz. 12.00 odprawił  bp 
Adam Dyczkowski w intencji energe-
tyków oraz dokonał poświęcenia wy-
remontowanej kaplicy, która otrzy-
mała imię  św. Eugeniusza. 

10.09.2016
Caritas Diecezji zorganizowała I 
Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej 
„Kromka chleba Caritas”, który od-
był się w dniu 10 września o godz. 
15:00 w hali przy ul. Czereśniowej. 
Udział w meczu wzięli znani spor-
towcy oraz przedstawiciele życia 
społecznego. Na boisku naszą parafię 
reprezentowali Ojciec Proboszcz 
Piotr Darasz oraz Pan Dariusz Prusi-
nowski, były zawodnik gorzowskich 

siatkarzy. Wstęp na mecz był bezpłat-
ny i miał formę rekreacyjno-pikni-
kową. Podczas imprezy była możli-

wość wsparcia dożywiania dzieci 
z placówek Caritas. We wspólnej za-
bawie wzięła również udział spora 
grupa kibiców z naszej parafii. 

11.09.2016
Rozpoczął się ustanowiony przez 
Konferencję Episkoptu Polski Ty-
dzień Wychowania. W tym roku ob-
chodzimy go pod hasłem „Miłosier-
ni jak Ojciec”. Pamiętajmy w modlit-
wach o wszystkich, którzy są odpo-
wiedzialni za wychowanie: o rodzi-
cach, nauczycielach, wychowaw-
cach, katechetach, siostrach zakon-
nych oraz księżach.

c.d. ze str. 13

Zebrała i opracowała
Lilianna

3 lata istnienia Stowarzyszenia 
św. Eugeniusza de Mazenoda

18 września to wyjątkowy dzień. 
W całej Polsce wspominamy św. Sta-
nisława Kostkę – patrona naszego kra-
ju, a w sposób szczególny młodzieży. 
Dla nas, gorzowian i wiernych Parafii 
św. Józefa, 18 września ma jeszcze 
jedno znaczenie. Dokładnie trzy lata 
temu w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym wpisano Stowarzyszenie św. Eu-
geniusza de Mazenoda, co oficjalnie 
zapoczątkowało jego działalność. Na-
tomiast 27 października Ojciec Pro-
wincjał odprawił Mszę Świętą, pod-
czas której udzielił nam błogosła-
wieństwa. 

Za nasz debiut można uznać współor-
ganizację konferencji Biblia o finan-
sach, która odbyła się w budynku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
i zgromadziła około 50-osobową pu-
bliczność. Wkrótce po tym, udało się 
nam pozyskać dofinansowanie na 
działalność skierowaną do osób nie-
pełnosprawnych. Beneficjenci pro-
jektu skorzystali z wyjść na basen, 
wzięli udział w konkursie kulinarnym 
oraz wspólnym kolędowaniu. 
W listopadzie 2013 roku rozpoczęliś-
my proces poszukiwania lokalu, który 
mógłby stać się siedzibą organizacji. 
Marzeniem było pomieszczenie poło-
żone na parterze i dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Nie-
bawem okazało się, że ogłoszono 
przetarg na były sklep mięsny i rybny 
przy Śląskiej 7a. Sprawa była jasna – 

musimy się o niego postarać, co po 
wielu miesiącach przyniosło pozy-
tywne skutki. 
W 2014 roku realizowaliśmy dwa 
projekty dofinansowane ze środków 
PFRON. Ich uczestnicy brali udział 
między innymi w warsztatach dzien-
nikarskich i informatycznych, muzy-
koterapii, przygotowali świąteczne 
stroiki oraz uczestniczyli w jasełkach 
połączonych ze wspólnym kolędowa-
niem. W okresie wakacyjnym, z ini-
cjatywy Stowarzyszenia, zorganizo-
wane zostały prelekcje na temat bez-
piecznego zachowania w wodzie, na 
plaży lub w miejscach publicznych. 
13 września 2014 roku na terenie 
przykościelnego parku odbył się ro-
dzinny festyn z okazji pierwszego ju-
bileuszu Stowarzyszenia. Na scenie 
wystąpiły dzieci ze scholki, o. Woj-
ciech Ruszniak oraz tańczący duet 
Jeg, duj, Roma. Nie zabrakło też roz-
grywek w piłkę nożną, przeciągania 
sznura lub gry w bule. 
Początek roku 2015 przyniósł nam 
wiele radosnych informacji z Urzędu 
Miasta. Najważniejszą była pozyty-
wna decyzja dotycząca zgody na za-
jęcie przez nas lokalu przy Śląskiej 
7a. Wiadomość ta wywołała w na-
szych sercach poczucie ulgi i radości, 
ale jednocześnie lęk przed długim 
i kosztownym remontem. Zastaliśmy 
pomieszczenia w większości pokryte 
płytkami, wychłodzone i ciemne. Na 
szczęście Bóg postawił na naszej dro-
dze wielu pomocnych ludzi. Wśród 
nich znalazł się pan Paweł Sierakow-
ski, który przygotował projekt sie-
dziby Stowarzyszenia. Priorytetem 
było zyskanie przestrzeni do organi-
zowania różnorodnych zajęć, gdyż 
lokal nie miał być tylko biurem, ale 
przede wszystkim miejscem spotkań 
gorzowian. Przygotowana przez nie-
go wizja zachwyciła wszystkich, 
więc ochoczo zabraliśmy się do pra-
cy. Wspaniali wolontariusze burzyli 
jedne ściany, by zaraz stawiać kolej-
ne. Wywieźli ogromne ilości gruzu, 
wiercili, przybijali i malowali po to, 
aby wraz z początkiem października 
panie mogły zacząć ustawiać meble 
i dekorować wnętrze. O Stowarzy-

szeniu i budowie Klubu pisały me-
dia, a zewsząd dopływały do nas gło-
sy osób oferujących pomoc. I tak oto 
dzięki zaangażowaniu lokalnej spo-
łeczności, w niedzielę – 4 paździer-
nika – Ojciec Prowincjał Antoni 
Bochm, jako honorowy członek Sto-
warzyszenia, dokonał uroczystego o-
twarcia Klubu. Zarówno Msza Świę-
ta, jak i przecięcie wstęgi przy Śląs-
kiej 7a, zgromadziło wiele osób cie-
kawych efektu. Był to bardzo ważny 
dzień dla Stowarzyszenia. Początek 
nowej drogi! W końcu mogliśmy 
skierować nasze inicjatywy w stronę 
szerszej publiczności i stworzyć 
miejsce do spotkań i integracji wielo-
pokoleniowej.

Bardzo szybko Klub zyskał stałe by-
walczynie w osobach miłośniczek 
warsztatów decoupage, które z po-
mocą pani Asi z zajęć na zajęcia two-
rzyły i tworzą coraz piękniejsze oz-
doby. Dzieci korzystały z korepetycji 
i pomocy w odrabianiu lekcji, a do-
rośli uczestniczyli w spotkaniach 
z Pismem Świętym. Jednocześnie 
z prowadzeniem remontu lokalu pra-
cowaliśmy nad tym, by uzyskać 
wsparcie do realizacji kilku zadań 
publicznych, dzięki czemu m.in. od-
był się wakacyjny wyjazd dzieci do 
Kokotka, zorganizowano liczne war-
sztaty plastyczne i kulinarne, czy 
spotkania z psychologiem. Jedną z i-
nicjatyw było także prowadzenie 
rozmów z najstarszymi mieszkań-
cami Gorzowa w celu utrwalenia 
wspomnień i prawdziwej historii na-

Czas przemijania oraz wzruszenia
Rachunek myśli i zapomnienia
Wszystkie bolączki wciąż dokuczają
Czasem spokoju w życiu nie dają
Czas pomalować dziś kolorowo
Kłujące osty, otwarte rany
By mniej bolało to co zostało
Nacieszyć oczy, gdy idą święta
W zielonych liściach pamięć zaklęta
Przywoła radość i czasem wzruszy
Widokiem zmiany serce poruszy
Więc chwyćmy razem się dziś za ręce
Gdy nie ma wiatru, cisza dokoła
Zaufaj sobie
A będzie zgoda!

Joanna Galant

POJEDNANIE

Kącik poetycki
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14.08.2016
W tym dniu, już po raz kolejny mo-
gliśmy podziwiać młodych aktorów 
z Polskiego Teatru Historii. Na bois-
ku Zespołu Szkół nr 12 został wysta-
wiony spektakl teatralny SANTO 

SUBITO w hołdzie Świętemu Janowi 
Pawłowi II. Jest to widowisko mu-
zyczne opowiadające o życiu Karola 
Wojtyły. Wstęp na spektakl był bez-
płatny dzięki dofinansowaniu przez 
Miasto Gorzów Wlkp.

14.08.2016 - 21.08.2016 
W tygodniu tym trwała zbiórka przy-
borów szkolnych dla najbardziej 
potrzebujących dzieci pod hasłem 
„Z uśmiechem do szkoły”, którą 
przeprowadził Caritas. Osoby, które 
chciały wesprzeć akcję, wyposażały 
przygotowane na ten cel plecaki 
w niezbędne do szkoły przybory.

15.08.2016
Uroczystość Wniebowzięcia NMP.  
Na każdej Mszy św. poświęcone zo-
stały kwiaty, zioła i zboża Specjalne 
wiązanki na tę okoliczność przygoto-
wał Zespół Caritas oraz pensjonar-
iusze i kadra Dziennego Domu Poby-
tu. Można je było nabyć przed każdą 
Mszą św. Wszelkie ofiary złożone 
przy tej okazji przeznaczone zostały 
na potrzeby Caritas.

18.08.2016 - 21.08.2016
Członkowie Stowarzyszenia św. Eu-
geniusz de Mazenoda wraz z rodzi-
nami wzięli udział w krótkim wyjeź-

dzie nad jezioro Lipie w miejscowoś-
ci Długie. Gościliśmy w pięknym o-
środku wypoczynkowym Gniazdo 
Orła Białego. Pogoda i humory dopi-
sywały wszystkim wczasowiczom. 
W ciągu dnia korzystaliśmy z uroków 
pięknego i czystego jeziora, wieczo-
rami zaś bawiliśmy się przy ognisku. 
Był to czas aktywnego wypoczynku, 
a także spotkania z Panem Bogiem 
podczas codziennych Eucharystii.

28.06.2016
O godzinie 15:30 na terenie naszej pa-
rafii odbyło się sportowe pożegnanie 
wakacji. Animacje sprawnościowe 
poprowadził pan z gorzowskiej AWF.

30.08.2016
Parafia zorganizowała dla dzieci wy-
jazd na Maltę do Poznania.

01.09.2016
W czwartek  rozpoczął się  nowy rok 
szkolny i katechetyczny. Msza św. na 
rozpoczęcie roku szkolnego dla 
Szkoły Podstawowej nr 10 odprawio-
na została o godz. 8:00. 

04.09.2016
Na Mszy św o  godz. 10:00 zostały 
poświęcone tornistry i przybory 
szkolne. 
Małżeństwa z naszej parafii należące 
do Domowego Kościoła rozpoczęły 
kolejny rok pracy od uroczystej Mszy 
św. Odprawionej w Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie. Mszy św. przewodniczył  
Biskup Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej Tadeusz Lityński.
Mszę św. o godz. 12.00 odprawił  bp 
Adam Dyczkowski w intencji energe-
tyków oraz dokonał poświęcenia wy-
remontowanej kaplicy, która otrzy-
mała imię  św. Eugeniusza. 

10.09.2016
Caritas Diecezji zorganizowała I 
Charytatywny Mecz Piłki Siatkowej 
„Kromka chleba Caritas”, który od-
był się w dniu 10 września o godz. 
15:00 w hali przy ul. Czereśniowej. 
Udział w meczu wzięli znani spor-
towcy oraz przedstawiciele życia 
społecznego. Na boisku naszą parafię 
reprezentowali Ojciec Proboszcz 
Piotr Darasz oraz Pan Dariusz Prusi-
nowski, były zawodnik gorzowskich 

siatkarzy. Wstęp na mecz był bezpłat-
ny i miał formę rekreacyjno-pikni-
kową. Podczas imprezy była możli-

wość wsparcia dożywiania dzieci 
z placówek Caritas. We wspólnej za-
bawie wzięła również udział spora 
grupa kibiców z naszej parafii. 

11.09.2016
Rozpoczął się ustanowiony przez 
Konferencję Episkoptu Polski Ty-
dzień Wychowania. W tym roku ob-
chodzimy go pod hasłem „Miłosier-
ni jak Ojciec”. Pamiętajmy w modlit-
wach o wszystkich, którzy są odpo-
wiedzialni za wychowanie: o rodzi-
cach, nauczycielach, wychowaw-
cach, katechetach, siostrach zakon-
nych oraz księżach.

c.d. ze str. 13

Zebrała i opracowała
Lilianna

3 lata istnienia Stowarzyszenia 
św. Eugeniusza de Mazenoda

18 września to wyjątkowy dzień. 
W całej Polsce wspominamy św. Sta-
nisława Kostkę – patrona naszego kra-
ju, a w sposób szczególny młodzieży. 
Dla nas, gorzowian i wiernych Parafii 
św. Józefa, 18 września ma jeszcze 
jedno znaczenie. Dokładnie trzy lata 
temu w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym wpisano Stowarzyszenie św. Eu-
geniusza de Mazenoda, co oficjalnie 
zapoczątkowało jego działalność. Na-
tomiast 27 października Ojciec Pro-
wincjał odprawił Mszę Świętą, pod-
czas której udzielił nam błogosła-
wieństwa. 

Za nasz debiut można uznać współor-
ganizację konferencji Biblia o finan-
sach, która odbyła się w budynku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
i zgromadziła około 50-osobową pu-
bliczność. Wkrótce po tym, udało się 
nam pozyskać dofinansowanie na 
działalność skierowaną do osób nie-
pełnosprawnych. Beneficjenci pro-
jektu skorzystali z wyjść na basen, 
wzięli udział w konkursie kulinarnym 
oraz wspólnym kolędowaniu. 
W listopadzie 2013 roku rozpoczęliś-
my proces poszukiwania lokalu, który 
mógłby stać się siedzibą organizacji. 
Marzeniem było pomieszczenie poło-
żone na parterze i dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Nie-
bawem okazało się, że ogłoszono 
przetarg na były sklep mięsny i rybny 
przy Śląskiej 7a. Sprawa była jasna – 

musimy się o niego postarać, co po 
wielu miesiącach przyniosło pozy-
tywne skutki. 
W 2014 roku realizowaliśmy dwa 
projekty dofinansowane ze środków 
PFRON. Ich uczestnicy brali udział 
między innymi w warsztatach dzien-
nikarskich i informatycznych, muzy-
koterapii, przygotowali świąteczne 
stroiki oraz uczestniczyli w jasełkach 
połączonych ze wspólnym kolędowa-
niem. W okresie wakacyjnym, z ini-
cjatywy Stowarzyszenia, zorganizo-
wane zostały prelekcje na temat bez-
piecznego zachowania w wodzie, na 
plaży lub w miejscach publicznych. 
13 września 2014 roku na terenie 
przykościelnego parku odbył się ro-
dzinny festyn z okazji pierwszego ju-
bileuszu Stowarzyszenia. Na scenie 
wystąpiły dzieci ze scholki, o. Woj-
ciech Ruszniak oraz tańczący duet 
Jeg, duj, Roma. Nie zabrakło też roz-
grywek w piłkę nożną, przeciągania 
sznura lub gry w bule. 
Początek roku 2015 przyniósł nam 
wiele radosnych informacji z Urzędu 
Miasta. Najważniejszą była pozyty-
wna decyzja dotycząca zgody na za-
jęcie przez nas lokalu przy Śląskiej 
7a. Wiadomość ta wywołała w na-
szych sercach poczucie ulgi i radości, 
ale jednocześnie lęk przed długim 
i kosztownym remontem. Zastaliśmy 
pomieszczenia w większości pokryte 
płytkami, wychłodzone i ciemne. Na 
szczęście Bóg postawił na naszej dro-
dze wielu pomocnych ludzi. Wśród 
nich znalazł się pan Paweł Sierakow-
ski, który przygotował projekt sie-
dziby Stowarzyszenia. Priorytetem 
było zyskanie przestrzeni do organi-
zowania różnorodnych zajęć, gdyż 
lokal nie miał być tylko biurem, ale 
przede wszystkim miejscem spotkań 
gorzowian. Przygotowana przez nie-
go wizja zachwyciła wszystkich, 
więc ochoczo zabraliśmy się do pra-
cy. Wspaniali wolontariusze burzyli 
jedne ściany, by zaraz stawiać kolej-
ne. Wywieźli ogromne ilości gruzu, 
wiercili, przybijali i malowali po to, 
aby wraz z początkiem października 
panie mogły zacząć ustawiać meble 
i dekorować wnętrze. O Stowarzy-

szeniu i budowie Klubu pisały me-
dia, a zewsząd dopływały do nas gło-
sy osób oferujących pomoc. I tak oto 
dzięki zaangażowaniu lokalnej spo-
łeczności, w niedzielę – 4 paździer-
nika – Ojciec Prowincjał Antoni 
Bochm, jako honorowy członek Sto-
warzyszenia, dokonał uroczystego o-
twarcia Klubu. Zarówno Msza Świę-
ta, jak i przecięcie wstęgi przy Śląs-
kiej 7a, zgromadziło wiele osób cie-
kawych efektu. Był to bardzo ważny 
dzień dla Stowarzyszenia. Początek 
nowej drogi! W końcu mogliśmy 
skierować nasze inicjatywy w stronę 
szerszej publiczności i stworzyć 
miejsce do spotkań i integracji wielo-
pokoleniowej.

Bardzo szybko Klub zyskał stałe by-
walczynie w osobach miłośniczek 
warsztatów decoupage, które z po-
mocą pani Asi z zajęć na zajęcia two-
rzyły i tworzą coraz piękniejsze oz-
doby. Dzieci korzystały z korepetycji 
i pomocy w odrabianiu lekcji, a do-
rośli uczestniczyli w spotkaniach 
z Pismem Świętym. Jednocześnie 
z prowadzeniem remontu lokalu pra-
cowaliśmy nad tym, by uzyskać 
wsparcie do realizacji kilku zadań 
publicznych, dzięki czemu m.in. od-
był się wakacyjny wyjazd dzieci do 
Kokotka, zorganizowano liczne war-
sztaty plastyczne i kulinarne, czy 
spotkania z psychologiem. Jedną z i-
nicjatyw było także prowadzenie 
rozmów z najstarszymi mieszkań-
cami Gorzowa w celu utrwalenia 
wspomnień i prawdziwej historii na-

Czas przemijania oraz wzruszenia
Rachunek myśli i zapomnienia
Wszystkie bolączki wciąż dokuczają
Czasem spokoju w życiu nie dają
Czas pomalować dziś kolorowo
Kłujące osty, otwarte rany
By mniej bolało to co zostało
Nacieszyć oczy, gdy idą święta
W zielonych liściach pamięć zaklęta
Przywoła radość i czasem wzruszy
Widokiem zmiany serce poruszy
Więc chwyćmy razem się dziś za ręce
Gdy nie ma wiatru, cisza dokoła
Zaufaj sobie
A będzie zgoda!

Joanna Galant

POJEDNANIE

Kącik poetycki
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szego miasta. Wywiady zebrane zos-
tały w biuletynie Lekcja historii, 
a ścianę budynku przy Śląskiej 7a oz-
dobił okolicznościowy mural. 
Wydarzenia 2015 roku sprawiły, że 
styczeń rozpoczęliśmy pełni energii 
i motywacji do działania. Poznawa-
liśmy coraz więcej osób, które podpo-
wiadały, co możemy zrobić dla mie-
szkańców i oferowały w tym swoją 
pomoc. Dlatego gdy tylko pozyska-
liśmy niezbędne do działania środki 
materialne z Urzędu Miasta, rozpo-
częliśmy realizację zebranych pomy-
słów. Dzieci i dorośli pojawiali się na 
zajęciach rękodzielniczych, kulinar-
nych, turniejach w piłkarzyki lub gry 
planszowe, najmłodsi podjęli naukę 

języka niemieckiego i gimnastyko-
wali swój mózg na manewrach lo-
gicznych. Inicjatyw rodziło się tak 
wiele, że musieliśmy zacząć druko-
wać wielkie plakaty informacyjne 
z miesięcznym kalendarzem spotkań. 
Gdy tylko była ku temu okazja, do 
klubu zapraszani byli goście jak np. 
Elżbieta Kuczyńska, o. Tomasz Ma-
niura, Hubert Kisiński, czy Bartosz 
Zmarzlik. W wyniku rozmów z Pań-
stwem na bieżąco staraliśmy się do-
pracowywać naszą ofertę i urucha-
miać nowe rodzaje zajęć. Kurs obsłu-
gi komputera, zajęcia taneczne i nau-
ka języka angielskiego to Państwa 
podpowiedzi, które udało się wcielić 
w życie.

Trzy lata to spory kawałek czasu, ale 
jednocześnie dopiero początek – za-
powiedź tego, co możemy wspólnie 
zdziałać. Czas remontu i kreowania 
Klubu pokazał, jak wielka siła tkwi 
w pracy zespołowej, gdy człowiek 
nie boi się zaangażowania i poświę-
cenia dla dobra bliźniego. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy 
wspierają naszą działalność modlit-
wą, wolontariatem lub ofiarą mater-
ialną. Państwa wsparcie stanowi dla 
nas motywację do podejmowania no-
wych inicjatyw, a także przynosi otu-
chę w chwilach zwątpienia.

Anna Jakubowska 

Od marca tego roku, przy dofinansowaniu z Miasta, Para-
fia realizuje projekt, w ramach którego dzieci zapoznają 
się z kulturą innych państw. W jubileuszowym roku Ob-
latów chcemy przybliżyć dzieciom ciężką posługę misjo-
narzy. Dzięki zorganizowanym spotkaniom tematycznym 
i warsztatom kulinarnym, najmłodsi zaznajomili się już 
z obyczajami mieszkańców Szwecji, Austrii, państw A-
meryki Środkowej, a tegoroczny wyjazd wakacyjny po-
święcony był krajom afrykańskim. 
Kolonia w turystycznej miejscowości Długie trwała od 11 
do 16 lipca i wzięło w niej udział 40 dzieci z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Każdy dzień rozpoczynał się wspólną 
modlitwą eucharystyczną – chłopcy chętnie służyli przy 
ołtarzu, a dziewczęta czytały Słowo Boże i śpiewały psal-
my. Zakwaterowano nas w dwóch domkach w okolicy ka-
plicy, skąd mieliśmy rzut kamieniem do kilku boisk oraz 
na stołówkę. Zaraz po plaży, były to nasze dwa ulubione 
miejsca. Kucharze i kelnerzy pracujący w ośrodku doło-
żyli wszelkich starań, by żadne dziecko i dorosły nie cho-
dził głodny. Porcje były wielkie i przede wszystkim pysz-
ne. Nie baliśmy się prosić o dokładkę dżemu, czy makaro-
nu z jagodami. Po takich obiadkach koniecznie trzeba 
było się poruszać na świeżym powietrzu, by nie wrócić do 
domu o pięć kilogramów cięższym. Chłopcy wraz z Oj-
cem Dawidem każdego dnia rozgrywali pasjonujące me-
cze piłkarskie. Czasami do swojego grona zapraszali rów-
nież dziewczynki. Pozostali chętnie chodzili na szczu-

dłach, grali w zbijanego lub siatkówkę. Gdy tylko poz-
walała na to pogoda, wskakiwaliśmy w stroje kąpielowe, 
braliśmy nasze ulubione plażowe zabawki i ruszaliśmy 
w kierunku jeziora, gdzie pod okiem ratowników i wy-
chowawców mogliśmy szaleć w przyjemnie chłodnej wo-
dzie lub wydawać pieniądze na bazarku. Wieczorami 
i w chłodne dni inicjatywę przejmowali wychowawcy. 
Na początku kolonii zorganizowany został tzw. chrzest. 
Każda z kolonijnych grup musiała wykonać różne mniej 
lub bardziej skomplikowane zadania sprawnościowe i ar-
tystyczne, co na koniec zostało nagrodzone słodką nies-
podzianką. We wtorek gościliśmy panią psycholog, która 
przygotowała dla dzieci warsztaty o rozpoznawaniu e-
mocji i zasadach zachowania w grupie, co pomogło w za-
wiązaniu wspólnoty. Niespodzianką była również wizyta 
pani z policji. Uczestnicy kolonii mieli możliwość zada-
wania pytań, które często zaskakiwały funkcjonariuszkę. 
Deszczowa środa minęła na grach planszowych, poga-
dankach na temat posługi misyjnej, historii Oblatów oraz 
przygotowaniach do czwartkowej dyskoteki. Wycho-
wawcy zadbali o to, by każdy uczestnik kolonii miał ko-
lorowy strój, a z głośników wypływała wesoła muzyka. 
Na koniec pobytu zorganizowano pokaz talentów, pod-
czas którego wystąpiły reprezentacje wszystkich pokoi, 
rozdano pamiątkowe dyplomy i serdecznie podziękowa-
no sobie wzajemnie za miłą atmosferę i bezpieczną za-
bawę. Podsumowując, czas spędzony nad jeziorem owo-

DOOKOŁA ŚWIATA Z OBLATAMI

cował w wiele radosnych wspomnień związanych z za-
bawą, ale również przybliżył nas do Boga dzięki co-
dziennej wspólnej modlitwie. I tak jak pierwszego dnia 

płakaliśmy z tęsknoty za domem, tak w sobotę płynęły łzy 
z powodu rozstania z nowymi kolegami i koleżankami.

Anna Jakubowska 

Światowe Dni Młodzieży
... i udało się, tym razem bez dodatko-
wych przygód, planowo (20 lipca, 
przed godziną 17.00) – dotarliśmy na 
wrocławskie Popowice pod kościół 
Ojców Oblatów. Po zapisach każdy o-
trzymał „pakiet pielgrzyma”, zjedliś-
my kolację i udaliśmy się do Hali Or-
bita na Ceremonię Otwarcia, gdzie o-
bejrzeliśmy spektakl „Teatru A” 
przedstawiający fragmenty z Apoka-
lipsy św. Jana.
Kolejne dni były poświęcone już kon-
kretnym tematom. W czwartek zaj-
mowaliśmy się powołaniem. Zarów-
no modlitwy poranne, Msza św. jak 
i konferencja były poświęcone temu, 
jak św. Eugeniusz rozwijał swoje mi-
syjne powołanie i gromadził wokół 
siebie młodych. Po południu przeży-
waliśmy wspólnie Festiwal Narodów, 

dzięki temu już żadna narodowość 
nie musiała czuć się anonimowo, bo 
mogła pokazać to, co jest najważniej-
sze i najpiękniejsze w ich ojczyźnie.
Następnego dnia pochyliliśmy się 
nad trudnym tematem – niesienie 
krzyża. Był to szczególny dzień, po-
nieważ przeżywaliśmy go wspólnie 
z o. Generałem, słuchaliśmy Jego ka-
techezy o doświadczeniu krzyża 
w życiu św. Eugeniusza, spotykaliś-
my się w mniejszych grupach, aby 
móc podzielić się swoim własnym 
doświadczeniem. Przeżyliśmy też 
wspólną Drogę Krzyżową, a także u-
czestniczyliśmy w uwielbieniu pro-
wadzonym przez zespół Ninive 
z Poznania.
Sobota była dniem poświęconym 
Maryi – patronce Oblatów. Tego dnia 
na modlitwach porannych modliliś-
my się dziesiątką różańca – każde 
Zdrowaś Maryjo miało inną intencję 
i było odmawiane w innym języku 

(można wtedy było poczuć wielkość 
wspólnoty oblackiej mimo barier ję-
zykowych ;). Natomiast po południu 
był czas na rozrywkę – zwiedzanie 
Wrocławia i koncert „Singing Euro-
pe” oraz występ siostry Cristiny 
(zwyciężczyni Voice of Italy) na Sta-
dionie Miejskim.
W niedzielę odkrywaliśmy Radość 
Życia, dalej świętowaliśmy 200-lecie 
istnienia zgromadzenia Ojców Obla-
tów i 1050. rocznicę Chrztu Polski. 

Razem z parafianami przeżywaliś-
my Eucharystię pod przewodnic-
twem o. Prowincjała Antoniego 
Bochma, a po niej zrobiliśmy 
wspólne zdjęcie (dostępne na stro-
nie niniwa.org) i oglądaliśmy spek-
takl „Ulotka o Eugeniuszu”. Po po-
łudniu było dużo radości podczas 
meczu piłki nożnej Oblaci vs. Resz-
ta Świata ;). Jak nie trudno się do-

myślić wygrali oczywiście Oblaci. 
Wieczorem był napięty grafik – kon-
cert Ewy Urygi, świadectwa uczestni-
ków ŚDM OMI i można było posłu-
chać o. Andrzeja Madeja OMI – mi-
sjonarza z Turkmenistanu.
Ostatniego dnia we wspólnocie ob-
lackiej rozmawialiśmy o misjach 
i odwiedziliśmy Malnię, z której po-
chodzi bł. o. Józef Cebula OMI. Tam 
wspólnie przeżyliśmy ostatnią już 
w tym gronie Eucharystię, zjedliśmy 
obiad i chwilę się wspólnie pobawi-
liśmy. Trzeba przyznać, że Malnia 
choć mała miejscowość to 
mieszkańców ma bardzo gościn-
nych .
W drodze nasza gorzowska 
wspólnota miała ciekawe do-
świadczenie, w skutkach które-
go zakolegowaliśmy się z grupą 
pochodzącą ze Sri Lanki. Wie-
czorem byliśmy już w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, gdzie mieliśmy 
miejsce noclegowe podczas ŚDM 
w Krakowie.
Wtorek był dla nas spokojnym dniem, 
pozwiedzaliśmy Kalwarię, nawet u-
dało nam się przejść całe Dróżki Ma-
ryi, natomiast wieczorem przeżyliś-
my Eucharystię – całą w języku fran-
cuskim, chyba dla wszystkich było to 
niezapomniane doświadczenie ;). 
Następnego dnia, dla odmiany z sa-
mego rana poszliśmy na parafialną 
Mszę świętą do kościoła pw. św. Józe-
fa, później wysłuchaliśmy konferen-
cji i po południu udaliśmy się do Ła-
giewnik. Ilość będących tam ludzi 
trochę nas przeraziła :/ na szczęście u-
dało nam się wejść do sanktuarium.
Kolejny dzień do południa wyglądał 
tak samo, później pojechaliśmy do 
Krakowa na Błonia, gdzie powitaliś-
my Ojca Świętego i choć ciężko było 
dostać się na sektor, to kiedy już by-
liśmy w swoim sektorze, otrzymaliś-
my nagrodę – zarówno na telebimach, 
jak i bezpośrednio, mogliśmy zoba-
czyć papieża – Franciszka.
Piątek – trzeba pamiętać o Męce Pań-
skiej  znów pojechaliśmy na Błonia 
i kolejny bardzo ważny punkt progra-
mu  Droga Krzyżowa (ułożona 
przez gorzowianina – Adama Bałdy-
cha). Muszę przyznać, że jest to niez-
byt lubiane przeze mnie nabożeń-
stwo, jednak tym razem był to dla 
mnie chyba najważniejszy moment 

–

–
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szego miasta. Wywiady zebrane zos-
tały w biuletynie Lekcja historii, 
a ścianę budynku przy Śląskiej 7a oz-
dobił okolicznościowy mural. 
Wydarzenia 2015 roku sprawiły, że 
styczeń rozpoczęliśmy pełni energii 
i motywacji do działania. Poznawa-
liśmy coraz więcej osób, które podpo-
wiadały, co możemy zrobić dla mie-
szkańców i oferowały w tym swoją 
pomoc. Dlatego gdy tylko pozyska-
liśmy niezbędne do działania środki 
materialne z Urzędu Miasta, rozpo-
częliśmy realizację zebranych pomy-
słów. Dzieci i dorośli pojawiali się na 
zajęciach rękodzielniczych, kulinar-
nych, turniejach w piłkarzyki lub gry 
planszowe, najmłodsi podjęli naukę 

języka niemieckiego i gimnastyko-
wali swój mózg na manewrach lo-
gicznych. Inicjatyw rodziło się tak 
wiele, że musieliśmy zacząć druko-
wać wielkie plakaty informacyjne 
z miesięcznym kalendarzem spotkań. 
Gdy tylko była ku temu okazja, do 
klubu zapraszani byli goście jak np. 
Elżbieta Kuczyńska, o. Tomasz Ma-
niura, Hubert Kisiński, czy Bartosz 
Zmarzlik. W wyniku rozmów z Pań-
stwem na bieżąco staraliśmy się do-
pracowywać naszą ofertę i urucha-
miać nowe rodzaje zajęć. Kurs obsłu-
gi komputera, zajęcia taneczne i nau-
ka języka angielskiego to Państwa 
podpowiedzi, które udało się wcielić 
w życie.

Trzy lata to spory kawałek czasu, ale 
jednocześnie dopiero początek – za-
powiedź tego, co możemy wspólnie 
zdziałać. Czas remontu i kreowania 
Klubu pokazał, jak wielka siła tkwi 
w pracy zespołowej, gdy człowiek 
nie boi się zaangażowania i poświę-
cenia dla dobra bliźniego. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy 
wspierają naszą działalność modlit-
wą, wolontariatem lub ofiarą mater-
ialną. Państwa wsparcie stanowi dla 
nas motywację do podejmowania no-
wych inicjatyw, a także przynosi otu-
chę w chwilach zwątpienia.

Anna Jakubowska 

Od marca tego roku, przy dofinansowaniu z Miasta, Para-
fia realizuje projekt, w ramach którego dzieci zapoznają 
się z kulturą innych państw. W jubileuszowym roku Ob-
latów chcemy przybliżyć dzieciom ciężką posługę misjo-
narzy. Dzięki zorganizowanym spotkaniom tematycznym 
i warsztatom kulinarnym, najmłodsi zaznajomili się już 
z obyczajami mieszkańców Szwecji, Austrii, państw A-
meryki Środkowej, a tegoroczny wyjazd wakacyjny po-
święcony był krajom afrykańskim. 
Kolonia w turystycznej miejscowości Długie trwała od 11 
do 16 lipca i wzięło w niej udział 40 dzieci z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Każdy dzień rozpoczynał się wspólną 
modlitwą eucharystyczną – chłopcy chętnie służyli przy 
ołtarzu, a dziewczęta czytały Słowo Boże i śpiewały psal-
my. Zakwaterowano nas w dwóch domkach w okolicy ka-
plicy, skąd mieliśmy rzut kamieniem do kilku boisk oraz 
na stołówkę. Zaraz po plaży, były to nasze dwa ulubione 
miejsca. Kucharze i kelnerzy pracujący w ośrodku doło-
żyli wszelkich starań, by żadne dziecko i dorosły nie cho-
dził głodny. Porcje były wielkie i przede wszystkim pysz-
ne. Nie baliśmy się prosić o dokładkę dżemu, czy makaro-
nu z jagodami. Po takich obiadkach koniecznie trzeba 
było się poruszać na świeżym powietrzu, by nie wrócić do 
domu o pięć kilogramów cięższym. Chłopcy wraz z Oj-
cem Dawidem każdego dnia rozgrywali pasjonujące me-
cze piłkarskie. Czasami do swojego grona zapraszali rów-
nież dziewczynki. Pozostali chętnie chodzili na szczu-

dłach, grali w zbijanego lub siatkówkę. Gdy tylko poz-
walała na to pogoda, wskakiwaliśmy w stroje kąpielowe, 
braliśmy nasze ulubione plażowe zabawki i ruszaliśmy 
w kierunku jeziora, gdzie pod okiem ratowników i wy-
chowawców mogliśmy szaleć w przyjemnie chłodnej wo-
dzie lub wydawać pieniądze na bazarku. Wieczorami 
i w chłodne dni inicjatywę przejmowali wychowawcy. 
Na początku kolonii zorganizowany został tzw. chrzest. 
Każda z kolonijnych grup musiała wykonać różne mniej 
lub bardziej skomplikowane zadania sprawnościowe i ar-
tystyczne, co na koniec zostało nagrodzone słodką nies-
podzianką. We wtorek gościliśmy panią psycholog, która 
przygotowała dla dzieci warsztaty o rozpoznawaniu e-
mocji i zasadach zachowania w grupie, co pomogło w za-
wiązaniu wspólnoty. Niespodzianką była również wizyta 
pani z policji. Uczestnicy kolonii mieli możliwość zada-
wania pytań, które często zaskakiwały funkcjonariuszkę. 
Deszczowa środa minęła na grach planszowych, poga-
dankach na temat posługi misyjnej, historii Oblatów oraz 
przygotowaniach do czwartkowej dyskoteki. Wycho-
wawcy zadbali o to, by każdy uczestnik kolonii miał ko-
lorowy strój, a z głośników wypływała wesoła muzyka. 
Na koniec pobytu zorganizowano pokaz talentów, pod-
czas którego wystąpiły reprezentacje wszystkich pokoi, 
rozdano pamiątkowe dyplomy i serdecznie podziękowa-
no sobie wzajemnie za miłą atmosferę i bezpieczną za-
bawę. Podsumowując, czas spędzony nad jeziorem owo-

DOOKOŁA ŚWIATA Z OBLATAMI

cował w wiele radosnych wspomnień związanych z za-
bawą, ale również przybliżył nas do Boga dzięki co-
dziennej wspólnej modlitwie. I tak jak pierwszego dnia 

płakaliśmy z tęsknoty za domem, tak w sobotę płynęły łzy 
z powodu rozstania z nowymi kolegami i koleżankami.

Anna Jakubowska 

Światowe Dni Młodzieży
... i udało się, tym razem bez dodatko-
wych przygód, planowo (20 lipca, 
przed godziną 17.00) – dotarliśmy na 
wrocławskie Popowice pod kościół 
Ojców Oblatów. Po zapisach każdy o-
trzymał „pakiet pielgrzyma”, zjedliś-
my kolację i udaliśmy się do Hali Or-
bita na Ceremonię Otwarcia, gdzie o-
bejrzeliśmy spektakl „Teatru A” 
przedstawiający fragmenty z Apoka-
lipsy św. Jana.
Kolejne dni były poświęcone już kon-
kretnym tematom. W czwartek zaj-
mowaliśmy się powołaniem. Zarów-
no modlitwy poranne, Msza św. jak 
i konferencja były poświęcone temu, 
jak św. Eugeniusz rozwijał swoje mi-
syjne powołanie i gromadził wokół 
siebie młodych. Po południu przeży-
waliśmy wspólnie Festiwal Narodów, 

dzięki temu już żadna narodowość 
nie musiała czuć się anonimowo, bo 
mogła pokazać to, co jest najważniej-
sze i najpiękniejsze w ich ojczyźnie.
Następnego dnia pochyliliśmy się 
nad trudnym tematem – niesienie 
krzyża. Był to szczególny dzień, po-
nieważ przeżywaliśmy go wspólnie 
z o. Generałem, słuchaliśmy Jego ka-
techezy o doświadczeniu krzyża 
w życiu św. Eugeniusza, spotykaliś-
my się w mniejszych grupach, aby 
móc podzielić się swoim własnym 
doświadczeniem. Przeżyliśmy też 
wspólną Drogę Krzyżową, a także u-
czestniczyliśmy w uwielbieniu pro-
wadzonym przez zespół Ninive 
z Poznania.
Sobota była dniem poświęconym 
Maryi – patronce Oblatów. Tego dnia 
na modlitwach porannych modliliś-
my się dziesiątką różańca – każde 
Zdrowaś Maryjo miało inną intencję 
i było odmawiane w innym języku 

(można wtedy było poczuć wielkość 
wspólnoty oblackiej mimo barier ję-
zykowych ;). Natomiast po południu 
był czas na rozrywkę – zwiedzanie 
Wrocławia i koncert „Singing Euro-
pe” oraz występ siostry Cristiny 
(zwyciężczyni Voice of Italy) na Sta-
dionie Miejskim.
W niedzielę odkrywaliśmy Radość 
Życia, dalej świętowaliśmy 200-lecie 
istnienia zgromadzenia Ojców Obla-
tów i 1050. rocznicę Chrztu Polski. 

Razem z parafianami przeżywaliś-
my Eucharystię pod przewodnic-
twem o. Prowincjała Antoniego 
Bochma, a po niej zrobiliśmy 
wspólne zdjęcie (dostępne na stro-
nie niniwa.org) i oglądaliśmy spek-
takl „Ulotka o Eugeniuszu”. Po po-
łudniu było dużo radości podczas 
meczu piłki nożnej Oblaci vs. Resz-
ta Świata ;). Jak nie trudno się do-

myślić wygrali oczywiście Oblaci. 
Wieczorem był napięty grafik – kon-
cert Ewy Urygi, świadectwa uczestni-
ków ŚDM OMI i można było posłu-
chać o. Andrzeja Madeja OMI – mi-
sjonarza z Turkmenistanu.
Ostatniego dnia we wspólnocie ob-
lackiej rozmawialiśmy o misjach 
i odwiedziliśmy Malnię, z której po-
chodzi bł. o. Józef Cebula OMI. Tam 
wspólnie przeżyliśmy ostatnią już 
w tym gronie Eucharystię, zjedliśmy 
obiad i chwilę się wspólnie pobawi-
liśmy. Trzeba przyznać, że Malnia 
choć mała miejscowość to 
mieszkańców ma bardzo gościn-
nych .
W drodze nasza gorzowska 
wspólnota miała ciekawe do-
świadczenie, w skutkach które-
go zakolegowaliśmy się z grupą 
pochodzącą ze Sri Lanki. Wie-
czorem byliśmy już w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, gdzie mieliśmy 
miejsce noclegowe podczas ŚDM 
w Krakowie.
Wtorek był dla nas spokojnym dniem, 
pozwiedzaliśmy Kalwarię, nawet u-
dało nam się przejść całe Dróżki Ma-
ryi, natomiast wieczorem przeżyliś-
my Eucharystię – całą w języku fran-
cuskim, chyba dla wszystkich było to 
niezapomniane doświadczenie ;). 
Następnego dnia, dla odmiany z sa-
mego rana poszliśmy na parafialną 
Mszę świętą do kościoła pw. św. Józe-
fa, później wysłuchaliśmy konferen-
cji i po południu udaliśmy się do Ła-
giewnik. Ilość będących tam ludzi 
trochę nas przeraziła :/ na szczęście u-
dało nam się wejść do sanktuarium.
Kolejny dzień do południa wyglądał 
tak samo, później pojechaliśmy do 
Krakowa na Błonia, gdzie powitaliś-
my Ojca Świętego i choć ciężko było 
dostać się na sektor, to kiedy już by-
liśmy w swoim sektorze, otrzymaliś-
my nagrodę – zarówno na telebimach, 
jak i bezpośrednio, mogliśmy zoba-
czyć papieża – Franciszka.
Piątek – trzeba pamiętać o Męce Pań-
skiej  znów pojechaliśmy na Błonia 
i kolejny bardzo ważny punkt progra-
mu  Droga Krzyżowa (ułożona 
przez gorzowianina – Adama Bałdy-
cha). Muszę przyznać, że jest to niez-
byt lubiane przeze mnie nabożeń-
stwo, jednak tym razem był to dla 
mnie chyba najważniejszy moment 

–

–
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wyjazdu.
Zbliża się już koniec – sobota i nie-
dziela. Pielgrzymka na Campus Mise-
ricordiae, nocne czuwanie, Msza 
Święta Posłania, czy apel Ojca Świę-
tego do młodych na temat kanap. NIE-
SAMOWITE PRZEŻYCIA, jednak 
Pan Bóg się o nas zatroszczył i naj-
mocniejsze doświadczenia zostawił 
na sam koniec – drogę powrotną 
z Brzegów, przez Wieliczkę i Kraków 
do Gorzowa każdy z nas zapamięta na 
długo. W poniedziałek przed połud-
niem już wszyscy dotarliśmy bez-
piecznie do naszych domów, a dwu-
nastodniowa pielgrzymka przeszła do 
osobistej historii każdego z uczestni-
ków.

Na koniec kilka słów ode mnie. Czas 
ŚDM 2016 zarówno tych oblackich, 
jak i światowych był dla mnie bardzo 
ważny i mam nadzieję, że również o-
wocny. W głowie na pewno zostaną 
cenne wspomnienia i jeszcze cenniej-
sze doświadczenia. DZIĘKUJĘ w i-
mieniu swoim i całej gorzowskiej 
grupy wszystkim, dzięki którym mo-
gliśmy tam być, przede wszystkim ro-
dzicom, za to że pozwolili nam poje-
chać ;), Ojcu Mariuszowi, za to że 
sprawował nad nami opiekę i tym, 
którzy solidaryzowali się z nami po-
przez modlitwę, lub po prostu zwykłą 
pamięć .

Ala

Sierpniowy spływ Drawą

Tegoroczny spływ kajakowy rozpoczęliśmy poranną 
Mszą św., po której zapakowani w auta, ruszyliśmy na 
miejsce zbiórki do miejscowości Drawno. Początek zapo-
wiadał się wspaniale, słońce pokazywało się zza chmur, 
a wszyscy pełni sił i głodni kajakowej wyprawy włożyli 
kapoki, chwycili kajaki w dłonie i pomaszerowali do wo-
dy. Tak oto rozpoczęliśmy wspólny spływ rzeką Drawą. 
Wśród nowicjuszy nie obeszło się bez wywrotek, ale i tym 
radzącym sobie lepiej przydarzyła się kąpiel. Na ostatnich 
kilometrach czwartkowej wyprawy zaczął padać deszcz, 
więc wszyscy włączyli drugi bieg, aby jak najszybciej do-
trzeć do miejsca noclegu. Piątkowy poranek również 
przywitał nas deszczem. Po Mszy św. zdecydowaliśmy 
o pozostaniu na kolejną noc w tym samym miejscu. Pada-
jący deszcz dał nam „możliwość” zorganizowania wspól-
nych gier, a chwilowe przejaśnienia sprawiały, że każdy 
szybko chwytał za mokre ubrania i biegł suszyć je przy 
ognisku. Tym sposobem odkryliśmy dodatkową funkcję 
kijków do smażenia kiełbasek. Po obiedzie śmiałkowie 
ruszyli pokonywać kolejne kilometry rzeką Drawą. Wie-
czorem po Apelu Jasnogórskim o. Dawid zaprezentował 
swoje umiejętności rymowania, co zainteresowało inną 
grupę biwakowiczów, z których jeden podjął się czytania 
podczas sobotniej Eucharystii. W sobotę o. Dawid oczy-
wiście zadbał śpiewająco o pobudkę, a po Mszy św. i po-
żywnym śniadaniu wszyscy zabrali się do składania na-
miotów i pakowania. Na mecie sobotniej wyprawy była 
wielka radość ze sprzyjającej pogody, jednak jak się po 

chwili okazało deszcz wcale nie chciał nas opuszczać i jak 
tylko dotarliśmy na miejsce posiłku rozpętała się burza. 
Na szczęście burza nie trwała długo, jednak deszcz był tak 
intensywny, że wszyscy znowu byli przemoczeni. Po 
dotarciu na miejsce ostatniego noclegu, rozłożeniu na-
miotów i rozpaleniu ogniska, przyszedł czas na wieczorną 
modlitwę oraz wspólne śpiewy przy dźwiękach gitary. 
Piękne sobotnie niebo zachęcało do oglądania spadają-
cych gwiazd. W niedzielę przywitało nas długo wyczeki-
wane słońce, a ostatnia już wyprawowa Eucharystia do-
dała sił na pokonanie ostatnich kilometrów w kajakach. 
Na zakończenie wszyscy obowiązkowo stanęliśmy do 
wspólnego zdjęcia. 

O spływie raz jeszcze…
W dniach 4-7 sierpnia 2016 r. odbył się Rodzinny Spływ 
Kajakowy rzeką Drawą. Po porannej Mszy Świętej 
w czwartek ruszyliśmy do Drawna, aby rozpocząć wspól-
ną przygodę. Plan był taki, aby codziennie dopływać do 
kolejnych postojów i zakończyć spływ w Krzyżu, niestety 
przez obfite opady deszczu w piątek musieliśmy skrócić 
nieco trasę. Jednak mimo niesprzyjającej pogody uroz-
maiciliśmy sobie dzień różnymi zabawami integracyj-
nymi, przez co dobry humor nas nie opuszczał. Każdy 
dzień rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej, a wieczory spę-

Justyna Szczerbin

Paulina Broź

Mali piraci i ich święty opiekun

„Piraci świętego Józefa ahoj” – „a-
hoooj!” Te słowa, wykrzyczane przez 
dzieci, często mogli usłyszeć miesz-
kańcy naszej parafii w drugiej poło-
wie lata. Dokładnie w czasie półkolo-
nii, które odbywały się od 8 do 19 
sierpnia. Podczas nich każde dziecko 
miało okazję stać się piratem św. Jó-
zefa.
Tę przygodę przeżyło 28 dzieci, które 
rywalizowały ze sobą w dwóch dru-
żynach. Każda z nich miała swoją łaj-
bę. Kapitanowie trzymali na nich po-
rządek i dbali o wysokie morale swo-
ich majtków. Przydało się to do wy-
konywania zadań, których było wiele 
na każdy dzień półkolonii. Już na po-
czątku, każdy z uczestników odbywał 
chrzest półkolonisty, co było koniecz-
ne, żeby stać się piratem św. Józefa. 
Trzeba przyznać, że niektóre zadania 
były niezwykle wymagające, ale 

wszyscy im sprostali. Przecież nie tak 
łatwo zjeść kawałek cytryny czy wy-
ciągnąć zębami cukierek zakopany 
w blaszce pełnej mąki. Po sprostaniu 
tym i innym wyzwaniom, każdy z u-
czestników został pasowany na pirata 
św. Józefa, otrzymał więc charakte-
rystyczną, niebieską koszulkę i plan-
szę na naklejki. Osoby, które sumien-
nie wykonywały zadania i współpra-
cowały z innymi dziećmi, otrzymy-
wały każdego dnia kolorowe nalepki. 
Rywalizacja między drużynami była 
niezwykle zacięta.
Największym uznaniem cieszyła się 
bitwa taneczna. Muzyka nie grała ro-
li, do każdej znalazł się zapał do zaba-
wy i kroki taneczne, nawet wymyśla-
ne na miejscu. Choć to była dopiero 
rozgrzewka przed dalszymi wyzwa-
niami, sprawiała ona dzieciom wiele 
radości. Popularne były również za-
wody sportowe np. sztafeta czy prze-
ciąganie liny. Emocje budziła także 
gra w dwa ognie, popularnie zwana 
zbijakiem. Najdłużej na boisku zosta-
wali najmniejsi gracze. W sumie, jeś-
li ktoś ma niewiele ponad metr wzros-
tu, ciężko trafić go piłką z odległości 
kilkunastu metrów… Niektórzy pre-
ferowali także mecze w piłkę nożną, 

podczas których można było zoba-
czyć wiele ciekawych akcji zakoń-
czonych bramkami. Nasi mali piraci 
szukali również skarbu, który znaleźli 
do długich zmaganiach i wykonaniu 
licznych zadań.
Piraci niecierpliwie czekali na wypra-
wy w nieznane. Pierwszą z nich był 
wyjazd nad jezioro Nierzym, gdzie 
spędzili czas kąpiąc się oraz bawiąc 
się na placu zabaw. Kolejną atrakcją 
było wyjście do kina, w którym obej-
rzały film „Mój przyjaciel smok”. To 
był jedynie przedsmak kolejnej przy-
gody, a mianowicie wyjazdu do parku 
dinozaurów w Nowinach Wielkich.
Po półkoloniach piraci wrócili do do-
mu z uśmiechami na twarzy i prezen-
tami w rękach. Niektórzy zaczęli na-
wet pytać o następne przygody, ale na 
te muszą poczekać jeszcze trochę.

o. Dawid Grabowski OMI

dzaliśmy przy ognisku, gdzie wspólnie się modliliśmy i śpiewaliśmy przy dźwiękach gitary. Był również czas aby 
przeczytać rozważania, które co wieczór dostawaliśmy od Ojca Dawida, aby wzmocnić się duchowo. Pierwszy raz 
uczestniczyłam w tego typu „wyprawie” i mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ bardzo miło ten czas wspominam.

Santo Subito
Warto było przeżyć to jeszcze raz – chciałoby się powiedzieć 
po przedstawieniu słowno-muzycznym znanego nam już Te-
atru Historii Polski. „Santo Subito” brzmiało to przedsię-
wzięcie, bo dotyczyło wybranych momentów życia Lolka, 
Karola Wojtyły, biskupa Rzymu. Aktorzy przedstawili je 
nam miejscami w sposób humorystyczny wcielając się w ro-
le aniołów towarzyszących Janowi Pawłowi II w różnych 

sytuacjach jego bogatego życia. Dzięki temu nie było zbęd-
nego patosu, którego niekiedy za dużo na akademiach po-
święconych świętemu. Trójka aktorów swoją grę przeplatała 
pięknym śpiewem znanych lub zupełnie nieznanych piose-
nek i pieśni, co pomagało na nowo przeżyć ważne chwile 
z życia naszego papieża. Przekaz był dostosowany do każdej 
grupy wiekowej, a kontakt wykonawców z publicznością 
żywy, bo dostosowany do miejsca oraz twórczy w sytua-
cjach nieprzewidzianych (np. kiedy jeden z banerów osunął 
się ze sceny).  
Spektakl odbywał się na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 
12, przez co była nieograniczona ilość miejsc i każdy prze-
chodzień mógł brać w nim udział, a mamy z dziećmi nie mu-
siały czuć się skrępowane  naturalną witalnością swoich po-
ciech. Jedyną trudnością widzów było ustawienie sceny pod 
słońce publiczności, ale i tak należało się cieszyć, bo pogoda 
w tych dniach nie rozpieszczała nas ciepłem. 
Dzięki działaniom Stowarzyszenia św. Eugeniusza w ra-
mach realizacji działania publicznego pod nazwą „Przystań 
za Wartą” przedsięwzięcie było dofinansowane przez Mia-
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wyjazdu.
Zbliża się już koniec – sobota i nie-
dziela. Pielgrzymka na Campus Mise-
ricordiae, nocne czuwanie, Msza 
Święta Posłania, czy apel Ojca Świę-
tego do młodych na temat kanap. NIE-
SAMOWITE PRZEŻYCIA, jednak 
Pan Bóg się o nas zatroszczył i naj-
mocniejsze doświadczenia zostawił 
na sam koniec – drogę powrotną 
z Brzegów, przez Wieliczkę i Kraków 
do Gorzowa każdy z nas zapamięta na 
długo. W poniedziałek przed połud-
niem już wszyscy dotarliśmy bez-
piecznie do naszych domów, a dwu-
nastodniowa pielgrzymka przeszła do 
osobistej historii każdego z uczestni-
ków.

Na koniec kilka słów ode mnie. Czas 
ŚDM 2016 zarówno tych oblackich, 
jak i światowych był dla mnie bardzo 
ważny i mam nadzieję, że również o-
wocny. W głowie na pewno zostaną 
cenne wspomnienia i jeszcze cenniej-
sze doświadczenia. DZIĘKUJĘ w i-
mieniu swoim i całej gorzowskiej 
grupy wszystkim, dzięki którym mo-
gliśmy tam być, przede wszystkim ro-
dzicom, za to że pozwolili nam poje-
chać ;), Ojcu Mariuszowi, za to że 
sprawował nad nami opiekę i tym, 
którzy solidaryzowali się z nami po-
przez modlitwę, lub po prostu zwykłą 
pamięć .

Ala

Sierpniowy spływ Drawą

Tegoroczny spływ kajakowy rozpoczęliśmy poranną 
Mszą św., po której zapakowani w auta, ruszyliśmy na 
miejsce zbiórki do miejscowości Drawno. Początek zapo-
wiadał się wspaniale, słońce pokazywało się zza chmur, 
a wszyscy pełni sił i głodni kajakowej wyprawy włożyli 
kapoki, chwycili kajaki w dłonie i pomaszerowali do wo-
dy. Tak oto rozpoczęliśmy wspólny spływ rzeką Drawą. 
Wśród nowicjuszy nie obeszło się bez wywrotek, ale i tym 
radzącym sobie lepiej przydarzyła się kąpiel. Na ostatnich 
kilometrach czwartkowej wyprawy zaczął padać deszcz, 
więc wszyscy włączyli drugi bieg, aby jak najszybciej do-
trzeć do miejsca noclegu. Piątkowy poranek również 
przywitał nas deszczem. Po Mszy św. zdecydowaliśmy 
o pozostaniu na kolejną noc w tym samym miejscu. Pada-
jący deszcz dał nam „możliwość” zorganizowania wspól-
nych gier, a chwilowe przejaśnienia sprawiały, że każdy 
szybko chwytał za mokre ubrania i biegł suszyć je przy 
ognisku. Tym sposobem odkryliśmy dodatkową funkcję 
kijków do smażenia kiełbasek. Po obiedzie śmiałkowie 
ruszyli pokonywać kolejne kilometry rzeką Drawą. Wie-
czorem po Apelu Jasnogórskim o. Dawid zaprezentował 
swoje umiejętności rymowania, co zainteresowało inną 
grupę biwakowiczów, z których jeden podjął się czytania 
podczas sobotniej Eucharystii. W sobotę o. Dawid oczy-
wiście zadbał śpiewająco o pobudkę, a po Mszy św. i po-
żywnym śniadaniu wszyscy zabrali się do składania na-
miotów i pakowania. Na mecie sobotniej wyprawy była 
wielka radość ze sprzyjającej pogody, jednak jak się po 

chwili okazało deszcz wcale nie chciał nas opuszczać i jak 
tylko dotarliśmy na miejsce posiłku rozpętała się burza. 
Na szczęście burza nie trwała długo, jednak deszcz był tak 
intensywny, że wszyscy znowu byli przemoczeni. Po 
dotarciu na miejsce ostatniego noclegu, rozłożeniu na-
miotów i rozpaleniu ogniska, przyszedł czas na wieczorną 
modlitwę oraz wspólne śpiewy przy dźwiękach gitary. 
Piękne sobotnie niebo zachęcało do oglądania spadają-
cych gwiazd. W niedzielę przywitało nas długo wyczeki-
wane słońce, a ostatnia już wyprawowa Eucharystia do-
dała sił na pokonanie ostatnich kilometrów w kajakach. 
Na zakończenie wszyscy obowiązkowo stanęliśmy do 
wspólnego zdjęcia. 

O spływie raz jeszcze…
W dniach 4-7 sierpnia 2016 r. odbył się Rodzinny Spływ 
Kajakowy rzeką Drawą. Po porannej Mszy Świętej 
w czwartek ruszyliśmy do Drawna, aby rozpocząć wspól-
ną przygodę. Plan był taki, aby codziennie dopływać do 
kolejnych postojów i zakończyć spływ w Krzyżu, niestety 
przez obfite opady deszczu w piątek musieliśmy skrócić 
nieco trasę. Jednak mimo niesprzyjającej pogody uroz-
maiciliśmy sobie dzień różnymi zabawami integracyj-
nymi, przez co dobry humor nas nie opuszczał. Każdy 
dzień rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej, a wieczory spę-

Justyna Szczerbin

Paulina Broź

Mali piraci i ich święty opiekun

„Piraci świętego Józefa ahoj” – „a-
hoooj!” Te słowa, wykrzyczane przez 
dzieci, często mogli usłyszeć miesz-
kańcy naszej parafii w drugiej poło-
wie lata. Dokładnie w czasie półkolo-
nii, które odbywały się od 8 do 19 
sierpnia. Podczas nich każde dziecko 
miało okazję stać się piratem św. Jó-
zefa.
Tę przygodę przeżyło 28 dzieci, które 
rywalizowały ze sobą w dwóch dru-
żynach. Każda z nich miała swoją łaj-
bę. Kapitanowie trzymali na nich po-
rządek i dbali o wysokie morale swo-
ich majtków. Przydało się to do wy-
konywania zadań, których było wiele 
na każdy dzień półkolonii. Już na po-
czątku, każdy z uczestników odbywał 
chrzest półkolonisty, co było koniecz-
ne, żeby stać się piratem św. Józefa. 
Trzeba przyznać, że niektóre zadania 
były niezwykle wymagające, ale 

wszyscy im sprostali. Przecież nie tak 
łatwo zjeść kawałek cytryny czy wy-
ciągnąć zębami cukierek zakopany 
w blaszce pełnej mąki. Po sprostaniu 
tym i innym wyzwaniom, każdy z u-
czestników został pasowany na pirata 
św. Józefa, otrzymał więc charakte-
rystyczną, niebieską koszulkę i plan-
szę na naklejki. Osoby, które sumien-
nie wykonywały zadania i współpra-
cowały z innymi dziećmi, otrzymy-
wały każdego dnia kolorowe nalepki. 
Rywalizacja między drużynami była 
niezwykle zacięta.
Największym uznaniem cieszyła się 
bitwa taneczna. Muzyka nie grała ro-
li, do każdej znalazł się zapał do zaba-
wy i kroki taneczne, nawet wymyśla-
ne na miejscu. Choć to była dopiero 
rozgrzewka przed dalszymi wyzwa-
niami, sprawiała ona dzieciom wiele 
radości. Popularne były również za-
wody sportowe np. sztafeta czy prze-
ciąganie liny. Emocje budziła także 
gra w dwa ognie, popularnie zwana 
zbijakiem. Najdłużej na boisku zosta-
wali najmniejsi gracze. W sumie, jeś-
li ktoś ma niewiele ponad metr wzros-
tu, ciężko trafić go piłką z odległości 
kilkunastu metrów… Niektórzy pre-
ferowali także mecze w piłkę nożną, 

podczas których można było zoba-
czyć wiele ciekawych akcji zakoń-
czonych bramkami. Nasi mali piraci 
szukali również skarbu, który znaleźli 
do długich zmaganiach i wykonaniu 
licznych zadań.
Piraci niecierpliwie czekali na wypra-
wy w nieznane. Pierwszą z nich był 
wyjazd nad jezioro Nierzym, gdzie 
spędzili czas kąpiąc się oraz bawiąc 
się na placu zabaw. Kolejną atrakcją 
było wyjście do kina, w którym obej-
rzały film „Mój przyjaciel smok”. To 
był jedynie przedsmak kolejnej przy-
gody, a mianowicie wyjazdu do parku 
dinozaurów w Nowinach Wielkich.
Po półkoloniach piraci wrócili do do-
mu z uśmiechami na twarzy i prezen-
tami w rękach. Niektórzy zaczęli na-
wet pytać o następne przygody, ale na 
te muszą poczekać jeszcze trochę.

o. Dawid Grabowski OMI

dzaliśmy przy ognisku, gdzie wspólnie się modliliśmy i śpiewaliśmy przy dźwiękach gitary. Był również czas aby 
przeczytać rozważania, które co wieczór dostawaliśmy od Ojca Dawida, aby wzmocnić się duchowo. Pierwszy raz 
uczestniczyłam w tego typu „wyprawie” i mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ bardzo miło ten czas wspominam.

Santo Subito
Warto było przeżyć to jeszcze raz – chciałoby się powiedzieć 
po przedstawieniu słowno-muzycznym znanego nam już Te-
atru Historii Polski. „Santo Subito” brzmiało to przedsię-
wzięcie, bo dotyczyło wybranych momentów życia Lolka, 
Karola Wojtyły, biskupa Rzymu. Aktorzy przedstawili je 
nam miejscami w sposób humorystyczny wcielając się w ro-
le aniołów towarzyszących Janowi Pawłowi II w różnych 

sytuacjach jego bogatego życia. Dzięki temu nie było zbęd-
nego patosu, którego niekiedy za dużo na akademiach po-
święconych świętemu. Trójka aktorów swoją grę przeplatała 
pięknym śpiewem znanych lub zupełnie nieznanych piose-
nek i pieśni, co pomagało na nowo przeżyć ważne chwile 
z życia naszego papieża. Przekaz był dostosowany do każdej 
grupy wiekowej, a kontakt wykonawców z publicznością 
żywy, bo dostosowany do miejsca oraz twórczy w sytua-
cjach nieprzewidzianych (np. kiedy jeden z banerów osunął 
się ze sceny).  
Spektakl odbywał się na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 
12, przez co była nieograniczona ilość miejsc i każdy prze-
chodzień mógł brać w nim udział, a mamy z dziećmi nie mu-
siały czuć się skrępowane  naturalną witalnością swoich po-
ciech. Jedyną trudnością widzów było ustawienie sceny pod 
słońce publiczności, ale i tak należało się cieszyć, bo pogoda 
w tych dniach nie rozpieszczała nas ciepłem. 
Dzięki działaniom Stowarzyszenia św. Eugeniusza w ra-
mach realizacji działania publicznego pod nazwą „Przystań 
za Wartą” przedsięwzięcie było dofinansowane przez Mia-
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Wycieczka do Poznania

Na zakończenie wakacji dnia 30 sier-
pnia, 37 dzieci oraz 4 opiekunów 
w tym ojciec Dawid, wzięło udział 
w wycieczce do stolicy wojewódz-
twa wielkopolskiego – Poznania. 
Przed godziną 8.00 spotkaliśmy się 

przy kościele, aby udać się na cało-
dniową wycieczkę. Około godziny 
11.00 byliśmy już w miejscu docelo-
wym. Wspólnie odwiedziliśmy nowe 
zoo. Na całe szczęście pogoda nam 
dopisała i mogliśmy zobaczyć wszy-

stkie zwierzęta na swoim wybiegu. 
W drodze powrotnej na Maltę na-
szym środkiem transportu była kolej-
ka wąskotorowa. Wracając już do Go-
rzowa zahaczyliśmy o stały punkt 
każdej wycieczki, czyli McDonald’a. 
Po posiłku wyruszyliśmy w dalszą 
podróż. W Gorzowie byliśmy około 
godziny 20.00. 
Wycieczka jak najbardziej należała 
do udanych, dzieciom oraz opieku-
nom bardzo się podobało.

Małgorzata Błochowiak

sto Gorzów Wlkp.  Nie każdy z obecnych może pozwolić 
sobie na pójście do gorzowskiego teatru, dlatego teatr przy-
jeżdża właśnie do takich ludzi. Wykonawcy przyzwyczaili 
nas do tego, że ich spektakle wzbudzają ciekawość, są na 
dobrym poziomie artystycznym i merytorycznym. Jak sami 
twierdzą zależy im na edukowaniu społeczeństwa i propa-

gowaniu wartości patriotycznych w sposób prosty co do for-
my, a pobudzający do refleksji. Ich dewiza „Bóg, Honor, Oj-
czyzna” uspokaja nas, że wykonawcy Teatru Historii Polski 
tworzą kulturę przesiąkniętą Duchem oraz to, że z ich strony 
nie będzie nic niestosownego, jak to dziś w teatrze, niestety, 
bywa. Parafianin

4 września 2016 - „Energetyczna” Msza Święta
Jak co roku Katolickie Stowarzyszenie Energetyków 
„NAZARET” było inicjatorem uroczystej Mszy Świętej 
w intencji byłych i obecnych Pracowników energetyki. 
Tegoroczne modlitewne spotkanie odbyło się w naszej pa-
rafii. Liturgii przewodniczył ks. bp Adam Dyczkowski 
w koncelebrze z proboszczem Ojcem Piotrem Daraszem 
OMI oraz Duszpasterzem Gorzowskich Energetyków ks. 
Jarosławem Zagozdą.
Msza Święta wpisała się w obchody Dnia Energetyka 
2016 r. Czynnie uczestniczyli w niej byli i obecni Pracow-
nicy energetyki, delegacja Gorzowskiego SEP-u oraz 
przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. , 
z pocztem sztandarowym na czele.

WIEŚCI Z PRZYSTANI ZA WARTĄ
Za nami pracowity okres wakacji. 
W lipcu i sierpniu podejmowaliśmy 
wiele prób wyciągnięcia najmłodszych 
z domów. Na zawarciańskich podwór-
kach i placach zabaw organizowane by-
ły zajęcia ruchowe – uczyliśmy się tań-
czyć, graliśmy w zbijanego lub ziem-
niaka. Natomiast niedziele poświęciliś-
my na integrację rodzin. Spotykaliśmy 
się na boiskach Mariny lub w przykoś-
cielnym parku, gdzie ze wsparciem ani-
matorów uczyliśmy się cyrkowych 
sztuczek, graliśmy w piłkę nożną lub 

ćwiczyliśmy umiejętności siatkarskie. 
Z kolei w Klubie organizowane były 
warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. 
W lipcu Polska żyła Światowymi Dnia-
mi Młodzieży, które poprzedzone były 
spotkaniem młodzieży oblackiej we 
Wrocławiu. Nie mogło nas tam zabrak-
nąć, więc najmłodsze przedstawicielki 
Stowarzyszenia w asyście Ojca Pro-
boszcza ruszyły w kierunku stolicy 
Dolnego Śląska. Udział w mszach 
świętych, konferencjach i zaplanowa-
nych wydarzeniach towarzyszących 

był niezapomnianym przeżyciem! 
Wkrótce po powrocie odbył się spływ 
kajakowy, ale o tym w osobnym arty-
kule. W połowie sierpnia podjęliśmy 
się zorganizowania plenerowego spek-
taklu teatralnego. Sztuka Santo Subito 
spotkała się z pozytywnym odbiorem 
zgromadzonej publiczności. I tak wa-
kacje powoli dobiegły końca. 
Co nowego?
Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, wznawiamy kurs tańca. Od 
września zajęcia odbywają się we wtor-

ki i czwartki. Serdecznie zapraszamy 
do spędzania wieczorów w aktywny i 
przyjemny sposób. Prowadzimy zapisy 
na kurs rysunku i projektowania dla o-
sób dorosłych. Po uzbieraniu się grupy, 
zajęcia prowadzić będzie Marcin Giej-
son – absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Na 24 września 
zaplanowaliśmy rodzinny piknik nad 
Wartą. Na scenie zaprezentują się szko-
ły, grupy taneczne i wokalne oraz indy-
widualni artyści mieszkający na Za-
warciu. Z kolei 25 września zaprosimy 
Państwa do udziału w grze miejskiej, 

czyli rodzinnym space-
rze ulicami naszej dziel-
nicy. Będzie to okazja do 
przypomnienia sobie 
pięknych, lecz ukrytych 
atrakcji miasta. W pier-
wszą niedzielę paździer-
nika Klub odwiedzi o. 
Marek Swat, który opo-
wie o prześladowaniu 
chrześcijan w Pakista-
nie.

 Zapraszamy! 

Anna Jakubowska

ŁĄCZĄ NAS LUDZIE I MIEJSCA
W maju, podczas festynu, odbyło się otwarcie wystawy 
przygotowanej przez Stowarzyszenie z okazji 65-lecia 
Parafii pw. św. Józefa. Od tego czasu docierają do nas 
głosy osób, które odnalazły się na fotografiach lub chcą 
podzielić się swoim wspomnieniem związanym z po-
czątkami Parafii i kościoła przy Brackiej. Wystawę oglą-
dać można było również w kościele pw. Chrystusa Króla 
przy Woskowej, w gorzowskiej katedrze, a także podczas 
Dni Gorzowa. Na początku czerwca, wraz z panem Paw-
łem Krawczykiem, przygotowaliśmy wydarzenie wpi-
sujące się w Nocny Szlak Kulturalny. W parafialnej świe-
tlicy odbyła się prelekcja wraz z pokazem zdjęć, której to-

warzyszyło zwiedzanie kościoła i możliwość obejrzenia 
wspomnianej wystawy. W pierwszej połowie września, 
dzięki uprzejmości Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, dziesięć plansz ze zdjęciami obrazującymi os-
tatnie 65 lat zostało ustawione w głównym budynku bib-
lioteki. Jednocześnie od marca prowadzone były roz-
mowy z osobami, które staną się bohaterami tegorocznej 
edycji biuletynu. Już dziś serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na spotkanie promujące biuletyn. Odbędzie się ono 
10 października o godzinie 11.00 w Zespole Szkół nr 12 
(ul. Śląska 20).

Anna Jakubowska

XVIII LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów naszej 
Parafii i Miasta do włączenia się w obchody XVIII Lu-
buskiego Tygodnia Seniora. Jest to okazja do wspólne-
go spędzania czasu, poznania nowych osób i wymiany 
doświadczeń. Poniżej prezentujemy plan wydarzeń na 
10 października:
Godz. 10.00 – Msza Święta w intencji seniorów (ul. 
Bracka 7). Zapraszamy uczestników Domu Dziennego 

Pobytu, bohaterów biuletynu „Łączą nas ludzie i miej-
sca”, członków grup parafialnych oraz rodziny i przyja-
ciół gorzowskich seniorów. 
Godz. 11.00 – Spotkanie w Zespole Szkół nr 12 im. Jana 
III Sobieskiego (ul. Śląska 20). W programie m.in. pro-
mocja biuletynu „Łączą nas ludzie i miejsca”, program 
artystyczny oraz słodki poczęstunek.

Anna Jakubowska

„GRUNT POD NOGAMI” – Ks. Jan  Kaczkowski

Warto przeczytać…

Był inspiracją dla milionów ludzi - wierzących i niewierzących. Każdy, kto go słuchał, czuł: on 
mnie rozumie. Ksiądz Jan nie oferował tanich rad ani łatwych pocieszeń. Swoim życiem mówił: 
nie odpuszczaj sobie, a dasz radę, wstaniesz.

 „Grunt pod nogami” czytałam już po 
śmierci Księdza Jana. I to właśnie 
fragmenty jej (śmierci) poświęcone 
najpierw bardzo mnie przeraziły, tak, 
że na jakiś czas odłożyłam książkę, 
a później, gdy do niej wróciłam, naj-
bardziej do mnie przemawiały. 
Ksiądz Jan tłumaczy czym jest 
śmierć, jak się do niej przygotować 
i jak ważnym jest, by sobie tego nie 
odpuszczać. Nie czekać, aż nas 
„śmierć zabije”.

Książka ta to zbiór kazań ks. Jana 
Kaczkowskiego, w których przybli-
żał nam nie tylko Boga, ale również 
bliźniego z całym jego bagażem – 
cierpieniem, problemami i emocja-
mi. Zachęcał, abyśmy próbowali 
zmienić na lepsze swoje relacje z naj-
bliższymi i całą resztą, byśmy się za-
trzymali i wejrzeli we własne sumie-
nia. Czas ucieka zbyt szybko i nie 
warto go trwonić na to, czego potem 
będziemy żałować. Poprzez swoje 

kazania chciał nam przybliżyć rów-
nież siebie, swoją sytuację, walkę 
z chorobą i tym samym dać auten-
tyczne świadectwo siły i jedności 
z Bogiem.
Takich księży jak ks. Jan powinno 
być zdecydowanie więcej, wtedy 
wielu ludzi na nowo spojrzałoby na 
Kościół i Boga. Autor „prawi” kaza-
nia, ale robi to wyśmienicie. Zadzi-
wia lekkość i poczucie humoru połą-
czone ze szczerością i prostotą prze-
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niaka. Natomiast niedziele poświęciliś-
my na integrację rodzin. Spotykaliśmy 
się na boiskach Mariny lub w przykoś-
cielnym parku, gdzie ze wsparciem ani-
matorów uczyliśmy się cyrkowych 
sztuczek, graliśmy w piłkę nożną lub 

ćwiczyliśmy umiejętności siatkarskie. 
Z kolei w Klubie organizowane były 
warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. 
W lipcu Polska żyła Światowymi Dnia-
mi Młodzieży, które poprzedzone były 
spotkaniem młodzieży oblackiej we 
Wrocławiu. Nie mogło nas tam zabrak-
nąć, więc najmłodsze przedstawicielki 
Stowarzyszenia w asyście Ojca Pro-
boszcza ruszyły w kierunku stolicy 
Dolnego Śląska. Udział w mszach 
świętych, konferencjach i zaplanowa-
nych wydarzeniach towarzyszących 

był niezapomnianym przeżyciem! 
Wkrótce po powrocie odbył się spływ 
kajakowy, ale o tym w osobnym arty-
kule. W połowie sierpnia podjęliśmy 
się zorganizowania plenerowego spek-
taklu teatralnego. Sztuka Santo Subito 
spotkała się z pozytywnym odbiorem 
zgromadzonej publiczności. I tak wa-
kacje powoli dobiegły końca. 
Co nowego?
Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, wznawiamy kurs tańca. Od 
września zajęcia odbywają się we wtor-

ki i czwartki. Serdecznie zapraszamy 
do spędzania wieczorów w aktywny i 
przyjemny sposób. Prowadzimy zapisy 
na kurs rysunku i projektowania dla o-
sób dorosłych. Po uzbieraniu się grupy, 
zajęcia prowadzić będzie Marcin Giej-
son – absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Na 24 września 
zaplanowaliśmy rodzinny piknik nad 
Wartą. Na scenie zaprezentują się szko-
ły, grupy taneczne i wokalne oraz indy-
widualni artyści mieszkający na Za-
warciu. Z kolei 25 września zaprosimy 
Państwa do udziału w grze miejskiej, 

czyli rodzinnym space-
rze ulicami naszej dziel-
nicy. Będzie to okazja do 
przypomnienia sobie 
pięknych, lecz ukrytych 
atrakcji miasta. W pier-
wszą niedzielę paździer-
nika Klub odwiedzi o. 
Marek Swat, który opo-
wie o prześladowaniu 
chrześcijan w Pakista-
nie.

 Zapraszamy! 

Anna Jakubowska

ŁĄCZĄ NAS LUDZIE I MIEJSCA
W maju, podczas festynu, odbyło się otwarcie wystawy 
przygotowanej przez Stowarzyszenie z okazji 65-lecia 
Parafii pw. św. Józefa. Od tego czasu docierają do nas 
głosy osób, które odnalazły się na fotografiach lub chcą 
podzielić się swoim wspomnieniem związanym z po-
czątkami Parafii i kościoła przy Brackiej. Wystawę oglą-
dać można było również w kościele pw. Chrystusa Króla 
przy Woskowej, w gorzowskiej katedrze, a także podczas 
Dni Gorzowa. Na początku czerwca, wraz z panem Paw-
łem Krawczykiem, przygotowaliśmy wydarzenie wpi-
sujące się w Nocny Szlak Kulturalny. W parafialnej świe-
tlicy odbyła się prelekcja wraz z pokazem zdjęć, której to-

warzyszyło zwiedzanie kościoła i możliwość obejrzenia 
wspomnianej wystawy. W pierwszej połowie września, 
dzięki uprzejmości Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, dziesięć plansz ze zdjęciami obrazującymi os-
tatnie 65 lat zostało ustawione w głównym budynku bib-
lioteki. Jednocześnie od marca prowadzone były roz-
mowy z osobami, które staną się bohaterami tegorocznej 
edycji biuletynu. Już dziś serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na spotkanie promujące biuletyn. Odbędzie się ono 
10 października o godzinie 11.00 w Zespole Szkół nr 12 
(ul. Śląska 20).

Anna Jakubowska

XVIII LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów naszej 
Parafii i Miasta do włączenia się w obchody XVIII Lu-
buskiego Tygodnia Seniora. Jest to okazja do wspólne-
go spędzania czasu, poznania nowych osób i wymiany 
doświadczeń. Poniżej prezentujemy plan wydarzeń na 
10 października:
Godz. 10.00 – Msza Święta w intencji seniorów (ul. 
Bracka 7). Zapraszamy uczestników Domu Dziennego 

Pobytu, bohaterów biuletynu „Łączą nas ludzie i miej-
sca”, członków grup parafialnych oraz rodziny i przyja-
ciół gorzowskich seniorów. 
Godz. 11.00 – Spotkanie w Zespole Szkół nr 12 im. Jana 
III Sobieskiego (ul. Śląska 20). W programie m.in. pro-
mocja biuletynu „Łączą nas ludzie i miejsca”, program 
artystyczny oraz słodki poczęstunek.

Anna Jakubowska

„GRUNT POD NOGAMI” – Ks. Jan  Kaczkowski

Warto przeczytać…

Był inspiracją dla milionów ludzi - wierzących i niewierzących. Każdy, kto go słuchał, czuł: on 
mnie rozumie. Ksiądz Jan nie oferował tanich rad ani łatwych pocieszeń. Swoim życiem mówił: 
nie odpuszczaj sobie, a dasz radę, wstaniesz.

 „Grunt pod nogami” czytałam już po 
śmierci Księdza Jana. I to właśnie 
fragmenty jej (śmierci) poświęcone 
najpierw bardzo mnie przeraziły, tak, 
że na jakiś czas odłożyłam książkę, 
a później, gdy do niej wróciłam, naj-
bardziej do mnie przemawiały. 
Ksiądz Jan tłumaczy czym jest 
śmierć, jak się do niej przygotować 
i jak ważnym jest, by sobie tego nie 
odpuszczać. Nie czekać, aż nas 
„śmierć zabije”.

Książka ta to zbiór kazań ks. Jana 
Kaczkowskiego, w których przybli-
żał nam nie tylko Boga, ale również 
bliźniego z całym jego bagażem – 
cierpieniem, problemami i emocja-
mi. Zachęcał, abyśmy próbowali 
zmienić na lepsze swoje relacje z naj-
bliższymi i całą resztą, byśmy się za-
trzymali i wejrzeli we własne sumie-
nia. Czas ucieka zbyt szybko i nie 
warto go trwonić na to, czego potem 
będziemy żałować. Poprzez swoje 

kazania chciał nam przybliżyć rów-
nież siebie, swoją sytuację, walkę 
z chorobą i tym samym dać auten-
tyczne świadectwo siły i jedności 
z Bogiem.
Takich księży jak ks. Jan powinno 
być zdecydowanie więcej, wtedy 
wielu ludzi na nowo spojrzałoby na 
Kościół i Boga. Autor „prawi” kaza-
nia, ale robi to wyśmienicie. Zadzi-
wia lekkość i poczucie humoru połą-
czone ze szczerością i prostotą prze-
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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 
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

Wacław Kępka
Stefan Michalak

Bogusława Tucholska
Ireneusz Hutorowicz
Maria Kalinowska

Weronika Mikłaszewicz
Zygmunt Pawlak
Jarzy Kostkiewicz
Edward Kozłowski

Magdalena Kanigowska
Joanna Sadalska

Mirosław Szydłowski

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

Sylwia Głąb

Jarosław Jagodziński
Liliana Korzeniewska

Władysław Szwiec
Piotr Zając

Stefania Omelanowicz
Elżbieta Frątczak

Daniel Komar
Krystyna Wróbel
Janusz Zimnoch
Ryszard Łosiński

Bartosz Łapkowski
Katarzyna Bieleń

Weronika Katarzyna Modlitowska
Krzysztof  Bębenista

Wojciech Wojtas
Emil Kraus

Grzegorz Burec
Lilianna Kretus
Grzegorz Korzeń

Aleksander Danielak
Brayan Imbiorowicz
Bartłomiej Borkowski

Maja Dembna
Miłosz Bazylczuk

Łukasz Paweł Ziółkowski
Wiktoria Paetz

Cezary Zbigniew Wandzilak
Julia Dylewska

Roksana Czarnecka
Julia Gwoździk
Julia Marcjan
Julia Kobiolka

„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć 
potężna jest miłość” (Pnp 8,6)

Małżeństwo zawarli:

Łukasz Modlitowski 
i Katarzyna Korpik

Bartłomiej Wojtas
i Elżbieta Bębenista

Marcin Kaczor
i Natalia Pawlaczyk

Patryk Hałajda
i Karolina Kubsik

Jarosław Ptak
i Magdalena Kopczyńska

Kamil Kociełowicz
i Patrycja Karczmit

Paweł Chruściński
i Natalia Chmiel

Konrad Wroński
i Dagmara Przetacka

Umocnieni sakramentem małżeństwa
kroczcie z odwagą strzegąc żaru miłości.

Wrzesień - Październik 2016 Wrzesień - Październik 2016

Czasem jest taka paskudna komór-
ka działająca prawie jak perpetu-
um mobile – namnaża się w postę-
pie geometrycznym. To jest nowo-
twór, jakiś błąd w genotypie, a nie 
Pan Bóg mówiący: „Kaczkowski, 
wasza gęba mi się nie podoba, bę-
dziecie mieć nowotwór”. Albo: 
„Pani Malinowska, nie zmówiła pa-
ni pacierza – no to będzie przerzut, 
a pani córka zginie w wypadku sa-
mochodowym, bo mam dzisiaj zły 
humor”. Takiego Boga nie ma. Bóg 
chrześcijan, a osobliwie katolików, 
jest Bogiem dramatycznie blis-
kim.” *
Myślę, że skoro samo czytanie intry-
guje, to słuchanie na żywo słów ks. 
Jana musiało odnosić jeszcze lepsze 
rezultaty. Fenomenem tego człowie-
ka była dobroć, szczerość, prostota 
i zrozumienie, a także odwaga. Pod-
sumowując: „Grunt pod nogami” to 
lekcja o bliskości z Bogiem, samym 
sobą i bliźnim… w chorobie jak 
i zdrowiu… w drodze pod górkę 
i z górki. A do tego spora dawka au-
tentyzmu i humoru, człowieczeństwa 
i szczerości, która aż wypływa ze 
stron tej książki.

Pokochały Go miliony Polaków. Każ-
dy pewnie z innego powodu. Miał dar 
mówienia o trudnych sprawach pros-
tym językiem. Był odważny. Narzu-
cał takie tempo, że trudno Mu było 
dotrzymać kroku. Wiedział, że ma 
mało czasu. Nieuleczalna choroba ro-
biła swoje. Na wszystko, co osiągnął, 
zapracował sam. Miał pod górkę. Nie 
tylko ze względów zdrowotnych. 
Hierarchowie Kościoła, który kochał, 
niczego Mu nie ułatwiali. I do końca 
żył na „pełnej petardzie”. Ostatnie ty-
godnie życia spędził, odpowiadając 
na pytania Czytelników o sprawy naj-
trudniejsze i najważniejsze, przygo-
towując kolejną swoją książkę pt. 
„Dasz radę. Ostatnia rozmowa” 
(wydanie planowane jest na paździer-
nik 2016 roku).

Ksiądz Jan odszedł 28 marca 2016 
roku w Poniedziałek Wielkanocny. 
Wierzę, że już mieszka w Domu Oj-
ca...

Polecam!

Źródło: www.dacierade.pl
*Fragment pochodzi z książki Grunt pod nogami, 

rozdział 7 pt. „Jesteśmy biologią, jakoś musimy się 
zepsuć”, str.58

Lilianna

kazu tworząc ciekawe fragmenty 
pozbawione kaznodziejskiego mora-
lizowania. W swoich kazaniach ks. 
Jan mocno sprzeciwiał się uznawaniu 
choroby za rodzaj Bożej kary. A robił 
to w charakterystyczny dla siebie 
sposób: „Skąd się biorą nowotwo-
ry? Z mutacji komórki nowotworo-
wej. Jak państwo wiedzą, komórki 
się namnażają, część z nich ginie. 

Leczo z cukinii

Koniec lata obfituje w niedrogie wa-
rzywa, które można wykorzystać na 
wiele sposobów. Jednym z nich jest 
cukinia, której teraz pełno na warzy-
wnych straganach, sklepowych pół-
kach, na działkach lub w przydomo-

wych ogródkach. Zróbmy z niej coś 
pysznego ;-)

Składniki:
1 średnia cukinia
2 czerwone papryki
4 pomidory
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
gałązka świeżego lubczyku (w razie 
braku łyżeczka suszonego)
sól, pieprz, czerwona słodka papryka
3 łyżki oleju

Przygotowanie:
Czosnek pokroić w plasterki, cebulę 
w półkrążki, cukinię w plasterki, pa-

pryki w paski, pomidory w ósemki. 
Na rozgrzanym oleju podsmażyć czo-
snek, dorzucić cebulę, potem cukinię, 
papryki i pomidory. Dolać pół szklan-
ki wody, gałązkę lubczyku i dusić pod 
przykryciem do miękkości. Na ko-
niec doprawić do smaku solą, piep-
rzem oraz czerwoną słodką papryką. 
Podawać z grzankami, bagietką lub u-
gotowanym ryżem. Szybkie, smacz-
ne i pożywne danie na nadchodzące 
dni.
Tak przygotowane leczo można rów-
nież wkładać do słoików i pasteryzo-
wać, by zimą cieszyć się jego feno-
menalnym smakiem ;-)

Przecier malinowy
Sezon na maliny ciągle trwa. Można 
z nich zrobić wiele przepysznych 
smakołyków. Ja proponuję zamknąć 
je w słoiku, by w jesienne i zimowe 
wieczory przypominały nam gorące 
lato. Dziś prosty przepis na przecier 
malinowy ;-)

Składniki:
1 kg malin
0,5 kg cukru
sok z 1  cytryny

Przygotowanie:
Oczywiście przecier malinowy moż-

na zrobić z każdej ilości malin. Pro-
porcje podstawowe podane są powy-
żej. 
Maliny przebieramy, płuczemy szyb-
ko na sitku, wrzucamy do garnka i go-
tujemy aż do ich rozgotowania. Trwa 
to chwilkę ;-) Miksujemy maliny 

blenderem, a potem powstałą masę 
przecieramy przez drobne sitko, by 
pozbyć się drobnych pesteczek. Do 
przetartego musu dodajemy cukier o-
raz sok z cytryny i  na bardzo wolnym 
ogniu smażymy maliny do uzyskania 
konsystencji dżemu. By sprawdzić, 
czy przecier ma już odpowiednią gę-
stość, wlać kilka jego łyżeczek (1 – 2 ) 

na talerzyk i poczekać aż wystygnie. 
Gotowy przełożyć do słoiczków 
i pasteryzować około 15 minut. 
Taki przecier można wykorzystać na 
wiele sposobów: do kanapek, do 
przekładania ciast, do deserów, do 
herbaty.

Sylwia Głąb



str. 24

Z oblackiej kancelarii

str. 25

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)
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kim.” *
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guje, to słuchanie na żywo słów ks. 
Jana musiało odnosić jeszcze lepsze 
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cukinia, której teraz pełno na warzy-
wnych straganach, sklepowych pół-
kach, na działkach lub w przydomo-

wych ogródkach. Zróbmy z niej coś 
pysznego ;-)

Składniki:
1 średnia cukinia
2 czerwone papryki
4 pomidory
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
gałązka świeżego lubczyku (w razie 
braku łyżeczka suszonego)
sól, pieprz, czerwona słodka papryka
3 łyżki oleju

Przygotowanie:
Czosnek pokroić w plasterki, cebulę 
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przykryciem do miękkości. Na ko-
niec doprawić do smaku solą, piep-
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wiele sposobów: do kanapek, do 
przekładania ciast, do deserów, do 
herbaty.

Sylwia Głąb
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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.

Adres redakcji: ul. Bracka 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 722 64 39
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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.
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Rodzinny spływ Drawą 04.08.2016 - 07.08.2016

Półkolonie „Piraci św. Józefa”

08.08.2016 - 19.08.2016

Kolonia „Długie”

11.07.2016 - 16.07.2016


