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Drodzy Parafianie!
Modlitwa, podróże, zwiedzanie cieka-
wych miejsc, dobra przygoda – tak 
można określić spotkania organizowa-
ne przez Kościół w okresie wakacyj-
nym. Wiele wyjazdów, spotkań, zajęć 
dla dzieci oraz festiwali odbywających 
się w miesiącach letnich organizują za-
kony i zgromadzenia, przyciągając ty-
siące uczestników. Również Oblaci, 
jak co roku, proponują aktywnie spę-
dzić czas wraz z rodziną we wspólno-
cie. Dlatego warto pomyśleć o dobrze 
spędzonych wakacjach. Przeżyć waka-
cyjną przygodę po chrześcijańsku. 
Zbliżyć się do ludzi i Pana Boga. Od-
zyskać siły fizyczne i duchowe. Odro-
dzić w sobie nadzieję i czerpać radość 
z piękna przyrody. To kierunek propo-
zycji, którą przedstawiamy po raz ko-
lejny naszym Parafianom. Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
wakacyjną proponowaną przez parafię 
i Stowarzyszenie św. Eugeniusza de 
Mazenoda.

W naszej parafii rządzi skała, czyli 
Piotr…
Przechodziłem koło tablicy 
upamiętniającej posługę  
proboszczów w naszej pa-
rafii. Na pierwszym miej-
scu, jeśli chodzi o staż po-
sługi w parafii, znajduje się 
oczywiście budowniczy 
kościoła o. Piotr Sadownik. 
Był pośród nas 15 lat. Jego 
imieniem prawdopodobnie 
we wrześniu nazwiemy 
rondo, powstałe na terenie 
naszej parafii. Piękny ak-
cent upamiętniający obec-
ność Ojca pośród nas. Na 
drugim miejscu o. Raj-
mund Grzesik, a na trzecim 
pierwszy proboszcz parafii 
o. Edward Wróbel. Tak było do dzisiej-
szego dnia. Ponieważ kolejność w ta-
beli zmienił nam Brat Piotr pełniący 
posługę Apostolską w parafii przez 12 
lat.
Trzeba wspomnieć, że to nie pierwszy 
pobyt Brata w parafii, ponieważ wcześ-
niej przez trzy lata pełnił posługę w 
klasztorze, będąc odpowiedzialnym za 
dom i ogród. Z jednej strony cieszymy 
się, że może wejść na podium, ale z dru-
giej strony nie mielibyśmy nic przeciw-
ko temu, gdyby jeszcze, jak to się mówi 
żargonem sportowym, wyśrubował 
nam lepszy wynik. Cóż… takie jest na-
sze życie zakonne, że posługę pełnimy 

w wielu miejscach, do których nas po-
syła Bóg. 
Bracia zakonni pełnią rozmaite posłu-
gi, długo by wymieniać, ale są bracia 
kucharze, kierowcy, kościelni, organiś-
ci, katecheci, nauczyciele, zaopatrze-
niowcy, ogrodnicy, ekonomowie, in-
formatycy, księgarze, artyści, pracow-
nicy wydawnictw czy kurii. My przez 
12 lat mieliśmy Brata, który został ob-
darzony przez Boga wieloma talenta-
mi. Postaram się zwrócić uwagę na kil-
ka talentów naszego Brata, które służy-
ły wspólnocie klasztornej i parafialnej. 
Najpierw rozpocznę od tego, co jest is-
totne i prowadzi do budowania właś-
ciwego wymiaru życia apostolskiego – 
to modlitwa. Zawsze wiernie budujący 
Wspólnotę na wspólnych porannych 
modlitwach i nawiedzający kaplicę 
klasztorną w ciągu dnia. Dobry przy-
kład dla młodego pokolenia Oblatów. 
Najczęściej pierwszy wstający ze 
Wspólnoty, aby przygotować to, co jest 
również istotne do życia, czyli poranne 
śniadanie, obiad i kolację. O talencie 
i zacięciu kucharskim Brata mogliśmy 

się niejeden raz przekonać. Zawsze 
pięknie przygotowane święta Bożego 
Narodzenia i Wielkanocne, liczne uro-
czystości Oblackie i diecezjalne poz-
walały zasiąść przy obficie zastawio-
nym stole. Liczne festyny, w których 
można było zakosztować łakoci Brata 
Piotra. Jak sam twierdził był i jest ku-
charzem samoukiem. Dbanie o czys-
tość i porządek w naszym klasztorze to 
kolejna cecha ukazująca jego wew-
nętrzną dyscyplinę. Goście przybywa-
jący do klasztoru czasami dziwili się, 
jak Brat może w niedzielę pomagać 
w parafii, a jednocześnie o godz. 13.00 
postawić obiad dla ojców. To tylko po-
kazuje zaradność i umiejętność organi-

zacji pracy. Nieodzowną pomocą była 
posługa w zakrystii, gdzie zawsze był 
do dyspozycji zarówno dla kapłanów, 
jak i wiernych. Nigdy nie musiałem się 
martwić, jako proboszcz, że coś będzie 
nieprzygotowane, kiedy przeżywaliś-
my liczne uroczystości parafialne, 
a czasami i diecezjalne. O zamiłowaniu 
do przyrody, a zwłaszcza do kwiatków, 
wszyscy doskonale wiemy. Nikt nie po-
trafi tak rozmawiać z kwiatami, jak 
Brat Piotr. Dziękujemy za wieloletnią 
pomoc w naszym pięknym oblackim 
ogrodzie. Gdybym miał zwrócić uwagę 
na jedną rzecz, która wyróżniała Brata, 
to z pewnością realizacja jednego 
z charyzmatów naszego zgromadzenia 
– dbanie o ubogich. Można śmiało po-
wiedzieć, że to tysiące obiadów, kana-
pek wydanych w naszym klasztorze 
przez tyle lat posługi. Wielokrotne wyj-
ścia po lekarstwa dla chorych Parafian. 
Pomoc ubogim widoczna była również 
w posłudze Caritas naszej parafii. To, 
że Brat służył dobrą radą nam wszyst-
kim, to również niejeden z nas się o tym 
przekonał. Widać w jego postawie 

i myśleniu zacięcie forma-
tora. Można by było jesz-
cze wiele wymieniać. 
Chciałbym podziękować 
Bratu również za dyspozy-
cyjność wobec mojej oso-
by. Dobrze jest mieć wokół 
siebie ludzi, którzy potra-
fią widzieć pewne rzeczy 
podobnie i starać się te pla-
ny realizować w życiu 
duszpasterskim i pastoral-
nym. Brat zakonny nie jest 
święcony na kapłana, ale 
składa ślub ubóstwa, czys-
tości i posłuszeństwa. 
W postawie Brata widać 
było również to ubóstwo 

materialne. Nigdy za wiele nie potrze-
bował do życia, co świadczy o jego 
skromności.

Bracie Piotrze, jeszcze raz dziękuję 
w imieniu własnym, naszej wspólnoty 
klasztornej i parafialnej za wieloletnią 
cichą i wierną posługę. Życzmy w no-
wej wspólnocie w Gdańsku wielu łask 
Bożych, darów Ducha Świętego, opie-
ki św. Józefa oraz wstawiennictwa na-
szego patrona św. Eugeniusza. Niech 
talenty, którymi obdarzył Cię Bóg, słu-
żą teraz innej wspólnocie zakonnej. 

Boże Ciało
15 czerwca 2017 roku
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CZERWIEC – MIESIĄC PEŁEN... SERCA
Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Ma-
ryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na 
sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dla-
tego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, 
którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny 
w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Ser-
cu.
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowie-
cza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął 
szerokie rzesze społeczeństwa. Warto wymienić przynaj-
mniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali 
się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca 
Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szcze-
gólnej radości i uświęcenia:
Święta Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Je-
zusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus od-
dawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. 
Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął 
jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te 
dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała 
Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.
Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odez-
wał się pewnego dnia: Połóż twe ręce na ranach moich rąk! 
Na to święta: Nie, Panie! W tej chwili otwarła się rana boku 
Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.
Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej za-
konnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obiet-
nic, dotyczących czcicieli Jego Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzi-

nę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosier-

dzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca 

mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą mia-

ły imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwar-

dzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam 

tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze 
piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w inten-
cji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, 
iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świę-
tych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia.

Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto 
przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi 
do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grze-
chy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni 
miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. 
Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, 
pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona.
Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.
Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, obchodzona w piątek po oktawie Boże-
go Ciała.
Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szcze-
gólnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII 
(† 1903) i jego następcy.
Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: 
w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. 
Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa – w sa-
mej Polsce jest ich ok. 400.
Papież Leon XIII zatwierdził akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius 
XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który na-
kazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.
Szczególną formą nabożeństwa do Serca Jezusowego jest 
litania. Aby ją dobrze zrozumieć, należy przenieść się do 
środowiska, w którym powstała i została rozpowszechniona.
Oto krótka historia jej powstania. W 1720 roku Marsylię 
nawiedziła straszna epidemia cholery. Biskup tego miasta, 
oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczo-
nym zarazą, starał się także pomóc duchowo swoim wier-
nym przez specjalne modlitwy błagalne i pokutę. Specjal-
nym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swej die-
cezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego czci. 
Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie 
uroczystej ceremonii przebłagalnej. Od tej chwili epidemia 
poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe 
procesje pokutne i nakazał w 1721 roku odprawianie uro-
czystej nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Od-
mawiano ten akt codziennie i wzywano ratunku u Pana Je-
zusa przez adorację wieczystą i litanię, która została ogło-
szona drukiem w 1718 roku. Autorką i przekazicielką tej 
litanii była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy 
marsylczycy odmawiali nadal tę litanię z wdzięcznością za 
ocalenie.
Litania do Serca Jezusowego składa się obecnie z 33 wez-
wań na cześć 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Sios-
tra Anna Magdalena ułożyła litanię z 27 wezwań, w tym 12 
zaczerpnęła od o. Jana Croiset SJ, który już w 1691 roku 
w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i dał początek tej pięk-
nej modlitwie, 6 zaś dodała rzymska Kongregacja przy osta-
tecznym zatwierdzeniu litanii w 1899 roku.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie zesta-
wiony. Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: pierwsza 
grupa dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego, 

ukazane jest Serce Jezusa w relacji do całej Trójcy Przenaj-
świętszej (1-7); druga dotyczy przymiotów Serca Jezuso-
wego (8-16); trzecia grupa kładzie akcent na stosunek 
Bożego Serca do ludzi (17-33).
Kościół, rozciągając tę modlitwę na cały świat i na wszystkie 
czasy, przypomina, że grzechy ludzi są przyczyną klęsk du-
chowych, które niekiedy są gorsze od chorób ciała. Dlatego 
ciągle potrzebne jest wołanie o miłosierdzie dla całego świa-
ta i modlitwa wynagradzająca. Grzech bowiem przeciw-

stawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego ludzkie 
serca. Grzech jest wielkim złem w całym swoim wielorakim 
wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie 
grzechy osobiste każdego człowieka, poprzez grzechy spo-
łeczne, grzechy, które obciążają dzieje całej ludzkości – mó-
wił Ojciec Święty w Elblągu w 1999 roku. Tam też zwrócił 
się z apelem: Wynagradzajmy Sercu Bożemu za grzechy po-
pełnione przez nas i naszych bliźnich. Wynagradzajmy za od-
rzucenie dobroci i miłości Boga.

o. Mariusz Urbański OMI

Co to jest modlitwa?
Modlitwa to zwrócenie się sercem ku 
Bogu. Kiedy człowiek się modli, wcho-
dzi w żywą relację z Bogiem. [2558-
2565]
Modlitwa to wielka brama do wiary. 
Kto się modli, nie żyje już więcej dzię-
ki sobie, dla siebie i swoją własną siłą. 
Wie, że istnieje Bóg, do którego należy 
się zwracać. Człowiek modlący się co-
raz bardziej zawierza się Bogu. Już te-
raz szuka więzi z Tym, z którym pew-
nego dnia spotka się twarzą w twarz. 
Dlatego do życia chrześcijańskiego 
przynależy wysiłek codziennej mod-
litwy. Jednak nie można nauczyć się 
modlić, tak jak uczy się techniki. Choć 
dziwnie to zabrzmi: modlenie się jest 
darem, który otrzymujemy przez mod-
lenie się.

Jak człowiek wpada na to, by się 
modlić?

Modlimy się, ponieważ jesteśmy prze-
pełnieni nieskończoną tęsknotą oraz 
dlatego, że Bóg stworzył nas, ludzi, 
i „niespokojne jest serce nasze dopóki 
nie spocznie w Tobie” (św. Augustyn). 
Modlimy się też dlatego, że tego po-
trzebujemy. Tak powie Matka Teresa: 
„Ponieważ nie mogę oprzeć się na sa-
mej sobie, opieram się na Nim, 24 go-
dziny na dobę”. [2566-2567, 2591]
Zdarza się, że zapominamy o Bogu, 
odchodzimy daleko od Niego, ukry-
wamy się. Niezależnie od tego, czy 
stronimy od myśli o Bogu, czy neguje-
my Go, On jest zawsze obecny – dla 

Modlitwa Pismem Świętym – 
tylko dla wtajemniczonych?

Pismo Święte potrafi zniechęcić tego, 
który próbuje się z nim zmierzyć. To 
trudna „książka”, wydaje się często za 
trudna. Jak nie mieć wyrzutów sumie-
nia, że czytanie się nie udaje? Co wię-
cej, w kościele co chwila kapłani mó-
wią, że Pismo Święte czytać trzeba. 
Może znasz ten dylemat: Mam prag-
nienie czytania Biblii, ale nie wiem jak 
to robić. Jak podejść do Słowa Bożego, 
żeby znowu nie pozostać sam na sam 
z frustracją?
Jeśli chcesz spotkać i usłyszeć Boga, 
naucz się konkretnych metod czytania 
Pisma Świętego. Warto znać je wszyst-
kie, a przede wszystkim ćwiczyć się 
w nich. Opanuj je w takim stopniu, że-
by potem przekazać je innym. Poniżej 
kilka bardziej znanych sposobów lek-
tury Słowa Bożego.

Słuchanie
To metoda najbardziej pierwotna. Pis-
mo Święte, także Ewangelia, najpierw 
przekazywane było ustnie. Czytanie 
Biblii jest też po prostu słuchaniem Pa-
na Boga. Dlatego tak ważna jest otwar-
tość, nie tyle uszu, ile serca. Bez tej 
otwartości, czytający może słyszeć tyl-
ko siebie i otaczającą go rzeczywistość.

Uczenie się na pamięć
Polega na zapamiętywaniu fragmen-
tów Pisma Świętego. Są takie fragmen-
ty, które zdecydowanie warto znać. Na-
leżą do nich choćby prolog Ewangelii 
według Świętego Jana, Osiem Błogo-
sławieństw, początek Księgi Rodzaju. 
Niektórzy twierdzą, że każdy z nas ma 
Psalm, który jest właśnie o nim. Spró-
buj go znaleźć, a później naucz się go 
na pamięć i módl się nim. Warto także 
znać na pamięć te fragmenty, które 
szczególnie przemawiają do serca, 
bądź miały wpływ na nasze życie i czę-
sto je powtarzać, by karmić nimi serce.

Przepisywanie
Przepisując fragmenty Pisma Świętego 
lub całą księgę, można dostrzec struk-

turę tekstu, poszczególnych zdań, 
a przede wszystkim pochylić się nad 
Słowem Boga.

Lectio Continua
To po prostu przeczytanie Pisma Świę-
tego od deski do deski. Można czytać 
także Święte Księgi w różnej kolej-
ności.

Zwój
Warto zapisać sobie jakiś fragment Pis-
ma Świętego, choćby jedno zdanie i no-
sić je przy sobie przez cały dzień.

Modlitwa słowami Pisma Świętego
W Biblii jest wiele modlitw. Księga 
Psalmów to modlitewnik (także dla Je-
zusa), z którego warto korzystać w każ-
dej sytuacji życia. Modlitwy można od-
naleźć też w innych księgach, również 
Nowego Testamentu. Kościół od wie-
ków tak się modli, bo nasza modlitwa 
jest natchnionym darem Boga.

Czytanie tematyczne
Jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli 
o cierpieniu, przebaczeniu, miłości – 
możesz przeszukać Pismo Święte właś-
nie pod tym kątem, skupiając się tylko 
na wątku, który w tym momencie Cię 
interesuje.

Czytanie z książką
Są takie książki, które warto czytać, 
równolegle z Pismem Świętym. To 
książki o Piśmie Świętym, o poszcze-
gólnych jego księgach. Możesz zacząć 
od Romana Brandstaettera – Jezus 
z Nazaretu, Prorok Jonasz.

Rozważanie i rozmowa chrześcijan
Wspólne czytanie Pisma Świętego 
przez ludzi ochrzczonych ma moc, po-
nieważ chrześcijanie są w szczególny 
sposób napełnieni przez Ducha Świę-
tego, który działa w Kościele. Bóg deli-
katnie posługuje się i działa przez lu-
dzi, którzy tego chcą, a więc we wspól-
nocie mogę się o nim dowiedzieć dużo 
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CZERWIEC – MIESIĄC PEŁEN... SERCA
Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Ma-
ryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na 
sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dla-
tego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, 
którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny 
w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Ser-
cu.
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowie-
cza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął 
szerokie rzesze społeczeństwa. Warto wymienić przynaj-
mniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali 
się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca 
Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szcze-
gólnej radości i uświęcenia:
Święta Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Je-
zusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus od-
dawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. 
Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął 
jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te 
dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała 
Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.
Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odez-
wał się pewnego dnia: Połóż twe ręce na ranach moich rąk! 
Na to święta: Nie, Panie! W tej chwili otwarła się rana boku 
Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.
Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej za-
konnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obiet-
nic, dotyczących czcicieli Jego Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzi-

nę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosier-

dzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca 

mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą mia-

ły imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwar-

dzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam 

tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze 
piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w inten-
cji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, 
iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świę-
tych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia.

Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto 
przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi 
do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grze-
chy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni 
miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. 
Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, 
pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona.
Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.
Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, obchodzona w piątek po oktawie Boże-
go Ciała.
Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szcze-
gólnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII 
(† 1903) i jego następcy.
Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: 
w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. 
Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa – w sa-
mej Polsce jest ich ok. 400.
Papież Leon XIII zatwierdził akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius 
XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który na-
kazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.
Szczególną formą nabożeństwa do Serca Jezusowego jest 
litania. Aby ją dobrze zrozumieć, należy przenieść się do 
środowiska, w którym powstała i została rozpowszechniona.
Oto krótka historia jej powstania. W 1720 roku Marsylię 
nawiedziła straszna epidemia cholery. Biskup tego miasta, 
oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczo-
nym zarazą, starał się także pomóc duchowo swoim wier-
nym przez specjalne modlitwy błagalne i pokutę. Specjal-
nym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swej die-
cezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego czci. 
Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie 
uroczystej ceremonii przebłagalnej. Od tej chwili epidemia 
poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe 
procesje pokutne i nakazał w 1721 roku odprawianie uro-
czystej nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Od-
mawiano ten akt codziennie i wzywano ratunku u Pana Je-
zusa przez adorację wieczystą i litanię, która została ogło-
szona drukiem w 1718 roku. Autorką i przekazicielką tej 
litanii była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy 
marsylczycy odmawiali nadal tę litanię z wdzięcznością za 
ocalenie.
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zaczerpnęła od o. Jana Croiset SJ, który już w 1691 roku 
w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i dał początek tej pięk-
nej modlitwie, 6 zaś dodała rzymska Kongregacja przy osta-
tecznym zatwierdzeniu litanii w 1899 roku.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie zesta-
wiony. Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: pierwsza 
grupa dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego, 
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Bożego Serca do ludzi (17-33).
Kościół, rozciągając tę modlitwę na cały świat i na wszystkie 
czasy, przypomina, że grzechy ludzi są przyczyną klęsk du-
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Wie, że istnieje Bóg, do którego należy 
się zwracać. Człowiek modlący się co-
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Są takie książki, które warto czytać, 
równolegle z Pismem Świętym. To 
książki o Piśmie Świętym, o poszcze-
gólnych jego księgach. Możesz zacząć 
od Romana Brandstaettera – Jezus 
z Nazaretu, Prorok Jonasz.

Rozważanie i rozmowa chrześcijan
Wspólne czytanie Pisma Świętego 
przez ludzi ochrzczonych ma moc, po-
nieważ chrześcijanie są w szczególny 
sposób napełnieni przez Ducha Świę-
tego, który działa w Kościele. Bóg deli-
katnie posługuje się i działa przez lu-
dzi, którzy tego chcą, a więc we wspól-
nocie mogę się o nim dowiedzieć dużo 
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nas. Szuka nas, zanim my zaczniemy 
Go szukać, tęskni za nami, woła nas. 
Człowiek rozmawia w sumieniu i nag-
le zauważa, że prowadzi dialog z Bo-
giem. Gdy czuje się samotny, nie ma 
z kim porozmawiać, wtedy czuje, że 
Bóg jest zawsze gotowy do rozmowy. 
Gdy jest w niebezpieczeństwie, doś-
wiadcza, że Bóg przychodzi mu z po-
mocą. Modlenie się jest czymś tak na-
turalnym jak oddychanie, jedzenie, 
kochanie. Modlenie się oczyszcza, da-
je siłę do odpierania pokus, umacnia 
w słabości, pokonuje strach, podwaja 
siły, wydłuża oddech, czyni szczęśli-
wym.

Jakie są główne rodzaje modlitwy?
Pięcioma głównymi rodzajami modlit-
wy są: błogosławieństwo, adoracja, 
modlitwa prośby i wstawiennicza, 
dziękczynienie, uwielbienie. [2626-
2643]

Na czym polega błogosławieństwo?
Błogosławieństwo jest modlitwą, któ-
rą przyzywa się błogosławieństwa Bo-
żego nad nami. Jedynie Bóg jest Tym, 
od którego pochodzi wszelkie błogo-
sławieństwo. Błogosławieństwem jest 
Jego dobroć, Jego bliskość i Jego mi-
łosierdzie. „Niech Pan cię błogosła-
wi” – to najkrótsze życzenie błogosła-
wieństwa. [2626-2627]
Każdy chrześcijanin powinien przyzy-
wać błogosławieństwa Bożego dla sie-
bie i dla innych ludzi. Rodzice mogą 
kreślić na czołach swoich dzieci znak 
krzyża. Ludzie, którzy się kochają, 
mogą się błogosławić. Ponadto kapłan 
udziela błogosławieństwa mocą swo-
jego urzędu, w imię Jezusa i z polece-
nia Kościoła. Jego błogosławieństwo 
ma szczególną siłę oddziaływania za 
sprawą święceń kapłańskich i poprzez 
moc modlitwy Kościoła.

Dlaczego powinniśmy adorować 
Boga?

Każdy człowiek, który pojmuje, że jest 
stworzeniem Bożym, pokornie uznaje 
Wszechmogącego i adoruje Go. 
W chrześcijańskiej adoracji jednakże 
nie tylko dostrzega się wielkość, 
wszechmoc i  świętość Boga, ale 
z wdzięcznością chwali się również 
Jezusa, w którym Bóg nas najpierw u-
kochał i który jest naszym Zbawicie-
lem.
Kto naprawdę adoruje Boga, przycho-
dzi do Niego na kolanach lub rzuca się 
na ziemię. Przez to wyraża się prawda 
o relacji między człowiekiem a Bo-

giem: On jest wielki, a my mali. Jedno-
cześnie człowiek nigdy nie jest tak 
wielki jak wtedy, gdy w postawie do-
browolnego poświęcenia klęka przed 
Bogiem. Niewierzący, który szuka Bo-
ga i zaczyna się modlić, może Go w ten 
sposób znaleźć.

Dlaczego powinniśmy prosić Boga?
Bóg, który zna nas na wylot, wie, cze-
go potrzebujemy. Bóg jednak chce, a-
żebyśmy Go prosili: żebyśmy w nędzy 
naszego życia zwrócili się do Niego, 
krzyczeli, wołali do Niego, błagali Go, 
żalili się Mu, czy wręcz na modlitwie 
walczyli z Nim. [2629-2633]
Na pewno Bóg nie potrzebuje naszych 
próśb, aby nam pomóc. Proszącymi 
mamy być ze względu na nas samych. 
Kto nie prosi i nie chce prosić, zamyka 
się w sobie. Dopiero człowiek, który 
prosi, otwiera się i zwraca się do 
Sprawcy wszelkiego dobra. Kto prosi, 
wraca do Boga. W ten sposób modlit-
wa prośby naprowadza człowieka na 
właściwą relację do Boga, który sza-
nuje naszą wolność.

Co chrześcijanie wyrażają poprzez 
postawy modlitewne?

Postawą ciała wyrażają Bogu siebie: 
padają na twarz przed Bogiem, skła-
dają ręce na modlitwie lub je rozkła-
dają (gest oranta), klękają na jedno ko-
lano lub oba przed Najświętszym Sa-
kramentem, słuchają Ewangelii stojąc, 
a medytują siedząc.
Postawa stojąca wyraża głęboki sza-
cunek wobec Boga (wstaje się, kiedy 
wchodzi ktoś wyższy rangą), równo-
cześnie jednak czujność i gotowość 
(by natychmiast wyruszyć w drogę). 
Jeśli przy tym są rozłożone ręce (pos-
tawa oranta), modlący się trwa w pier-
wotnym geście uwielbienia.
Siedząc przed Bogiem, chrześcijanin 
wsłuchuje się w swoje wnętrze, zacho-
wuje słowo w swoim sercu (Łk 2, 51) 
i rozważa je.
Klęcząc, człowiek umniejsza się 
przed wielkością Boga. Uznaje swoją 
zależność od łaski Bożej.
Kładąc się na ziemi, człowiek adoruje 
Boga.
Składając ręce, człowiek wyzwala się 
z rozproszeń i jednoczy się z Bogiem. 
Rozłożone ręce są pierwotnym gestem 
prośby. Ta postawa pomaga nam 
w niepojęty sposób skupić się na obec-
ności Boga i pozostać na Nim skon-
centrowanym.

Trzeci etap to oratio – zaangażowanie 
całego siebie w treść i przesłanie Orę-
dzia, zasłuchanie się w Słowo Boże, 
wejście ze wszystkim, co się ma w stru-
mień Bożej myśli, aby pozwolić Bogu, 
by przelał i zanurzył nas w oceanie 
swojego wewnętrznego Życia i Miłoś-
ci. 
Czwarty etap to contemplatio – kon-
templacja jest doświadczeniem, które 
naturalnie ląduje w modlitwie słowami, 
najczęściej uwielbieniem, dziękczy-
nieniem. Jest to rozmowa serca z ser-
cem. To czas bezsłownego westchnie-
nia Ducha, ukojenia w Bogu.
Niektórzy dodają czwarty etap – actio. 
Słowo powinno stać się życiem. Gdzie? 
W Twoich myślach, słowach, wybo-
rach dnia dzisiejszego. Przypomina 
o tym św. Jakub: Wprowadzajcie zaś 
słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słu-

chaczami oszukującymi samych siebie. 
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tyl-
ko słowu, a nie wypełnia go, podobny 
jest do męża oglądającego w lustrze 
swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się 
sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim 
był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe 
Prawo, Prawo wolności, i wytrwa 
w nim, ten nie jest słuchaczem skłon-
nym do zapominania, ale wykonawcą 
dzieła; wypełniając je, otrzyma błogo-
sławieństwo  (Jk 1, 22-25).

Oprócz metod indywidualnych są także 
metody rozważania Słowa Bożego 
w grupach: dzielenie się, Krąg Biblij-
ny, Krąg liturgiczny i wiele innych.
Niech zachętą i motywacją do częstego 
sięgania po Biblię będą słowa św. Hie-
ronima: Nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa. A św. 
Grzegorz Wielki dodaje: Ucz się o ser-
cu Boga ze słów Boga.

więcej niż w pojedynkę.

Targum
Zapisz na środku dużej kartki fragment 
Biblii, a dookoła zapisuj osobisty ko-
mentarz, parafrazy tekstu oraz prze-
myślenia dotyczące poszczególnych 
słów, zdań, większych części.

Medytacja czasowa
Daj sobie określony czas na medytację 
i pochylenie się nad konkretnym frag-
mentem. Nie zniechęcaj się, gdy po 
chwili nie będziesz wiedzieć, co dalej. 
Trwanie w bliskości Słowa Bożego ma 
sens nawet wtedy, gdy nie pojawiają się 
żadne mądre myśli czy doznania. To 
bardzo wartościowa metoda, bo poz-
wala wyczyścić nasz umysł i realnie 
przygotowuje na usłyszenie Boga mó-
wiącego swoje Słowo.

Oprócz tych prostych metod osobistej 
lektury Bożego Słowa, są także metody 
bardziej rozbudowane: karmelitańska, 
franciszkańska, ignacjańska i wiele in-
nych. Wśród nich najbardziej rozpow-
szechnioną jest tzw. metoda Lectio di-
vina. Składa się ona z czterech etapów 
i polega na medytacji wybranego frag-
mentu Biblii. Przed rozpoczęciem 
modlitwy znajdź miejsce i zadbaj 
o przestrzeń, stań pokornie w obecnoś-
ci Boga, poproś Ducha Świętego o po-
moc i prowadzenie.
Pierwszy etap to lectio – czytanie i ana-
liza fragmentu Pisma Świętego – naj-
lepiej kilka razy i na głos, można pod-
kreślić ważniejsze słowa, wypisać wy-
darzenia czy bohaterów.
Drugi etap to meditatio – medytacja, 
czyli szukanie głębszego sensu czyta-
nych słów, „przeżuwanie” tekstu. Pyta-
my, jakie jest przesłanie tego fragmentu 
dla Wspólnoty Kościoła i każdego 
człowieka. Czasem wystarczy skupić 
się na jednym słowie, zdaniu i przy nim 
trwać, inny razem można sięgnąć po 
komentarz biblijny. o. Mariusz Urbański OMI

Słońce sprawiedliwości
„Twoje serce to jest moja cicha przys-
tań, bezpieczny port – to moja enklawa
Twoja obecność myśli me oczyszcza, 
Chleb życia wiecznego – na pustyni 
miast oaza”.

To słowa z utworu hip-hopowego „En-
klawa” autorstwa Heresa (Wyrwani 
z niewoli, czyli łyse banie głoszą zmar-
twychwstanie), które mówią o adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W sumie 
to cały utwór poświęcony jest tej mod-
litwie, ale te słowa są szczególne. 
W całym życiowym zgiełku, wśród ty-
sięcy codziennych zadań i problemów 
obecność Jezusa pod postacią Chleba 
jest cichą przystanią, do której zawsze 
możemy podpłynąć. W tym artykule 
chciałbym podzielić się z Wami tym co 
wiem o adoracji, co dzięki niej (a właś-
ciwie Niemu) doświadczyłem i co wi-
działem.

Teoria
Dobry artykuł powinien sięgać do mą-
drych książek, więc najpierw na pod-
stawie jednej z nich dowiedzmy się, 
czym jest adoracja…
„Przez adorację rozumiemy cześć od-
dawaną Panu Jezusowi obecnemu 
pod postacią Chleba eucharystycz-
nego. Zwykłą formą adoracji jest przy-
klęknięcie na jedno kolano: przy podej-
ściu do ołtarza z Najświętszym Sakra-
mentem, przed Komunią świętą i przed 
odejściem od ołtarza; uklęknięcie na 
Podniesienie, przyklęknięcie przy 
przechodzeniu przed tabernakulum po-
za Mszą świętą oraz klęczenie podczas 
prywatnej modlitwy. Uroczystą formą 
adoracji jest wystawienie Chleba eu-
charystycznego w monstrancji i towa-
rzyszące temu ceremonie. Szczególny-
mi zaś formami adoracji są: Nabożeń-
stwo czterdziestogodzinne i tzw. adora-
cja wieczysta, czyli stałe wystawienie 
Chleba eucharystycznego w niektórych 
kościołach lub kaplicach oraz bezus-
tanne adorowanie (P. Pachciarek, Ado-
racja Najświętszego Sakramentu, 
w: ABC chrześcijanina, Mały sło-
wnik)”.
Skupmy się szczególnie na bezus-
tannym adorowaniu. Skoro ta for-
ma modlitwy jest przede wszyst-
kim oddawaniem czci Jezusowi, 
więc najlepszą pozycją do tej 
modlitwy jest klęczenie. Czło-
wiek wtedy uniża się i uznaje 
wielkość samego Zbawiciela, któ-
rego… widzi przed sobą! Mówi-
my o modlitwie przed Najświęt-

szym Sakramentem. Dlaczego naj-
świętsza nie jest spowiedź, namaszcze-
nie chorych czy chrzest? Ponieważ ma-
my do czynienia z Jezusem, który jest 
realnie i materialnie obecny obok mnie. 
On nie tylko działa, ale również jest! 
Podobnie jak członkowie rodziny obok 
siebie w kościele, kiedy przychodzą na 
niedzielną Eucharystię. Niesamowi-
te… Przed Najświętszym Sakramen-
tem ludzie modlą się w różny sposób: 
różańcem, litanią czy w ciszy wpatru-
jąc się w Niego. Chodzi przede wszyst-
kim o to „wpatrywanie się”… ta forma 
modlitwy jest coraz bardziej popularna. 
W wielu parafiach w Polsce są kaplice 
wieczystej adoracji, na wielu rekolek-
cjach czy różnego rodzaju kursach jest 
wyznaczony czas na tę modlitwę. Die-
cezja koszalińsko-kołobrzeska prowa-
dzi nawet adorację on-line, czyli przez 
internet. Wiele zakonów, szczególnie 
kontemplacyjnych, modli się godzina-
mi wpatrując się w Jezusa Eucharys-
tycznego.
W celach modlitewnych duchowni u-
mieszczają Go w monstancji. Kiedyś 
pokazałem ją ministrantom i zapyta-
łem, co to jest. Jeden z nich odpowie-
dział, że to „słońce”. Monstrancja wy-
gląda jak słońce, które swoimi promie-
niami ogrzewa ziemię. Monstrancja ma 
nam przypominać o łaskach, które Bóg 
udziela wiernym. Łaski są więc jak pro-
mienie słońca.

Doświadczenie
Kiedy przypominam sobie liczne spra-
wy związane z adoracją Jezusa, zazwy-
czaj wspominam dwie. Pierwszą jest 
trud tej modlitwy. Zabieganemu czło-
wiekowi, który jest poddawanym tysią-
com bodźców i informacji, ciężko jest 
wpatrywać się, nawet w ukochaną oso-
bę. Chyba, że mężczyzna wyobrazi so-
bie ładną i młodą dziewczynę z pięk-
nymi oczami (kolor zależy od gustu, 
a o nich się nie dyskutuje), a kobieta 
młodego i przystojnego mężczyznę. 
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nas. Szuka nas, zanim my zaczniemy 
Go szukać, tęskni za nami, woła nas. 
Człowiek rozmawia w sumieniu i nag-
le zauważa, że prowadzi dialog z Bo-
giem. Gdy czuje się samotny, nie ma 
z kim porozmawiać, wtedy czuje, że 
Bóg jest zawsze gotowy do rozmowy. 
Gdy jest w niebezpieczeństwie, doś-
wiadcza, że Bóg przychodzi mu z po-
mocą. Modlenie się jest czymś tak na-
turalnym jak oddychanie, jedzenie, 
kochanie. Modlenie się oczyszcza, da-
je siłę do odpierania pokus, umacnia 
w słabości, pokonuje strach, podwaja 
siły, wydłuża oddech, czyni szczęśli-
wym.

Jakie są główne rodzaje modlitwy?
Pięcioma głównymi rodzajami modlit-
wy są: błogosławieństwo, adoracja, 
modlitwa prośby i wstawiennicza, 
dziękczynienie, uwielbienie. [2626-
2643]

Na czym polega błogosławieństwo?
Błogosławieństwo jest modlitwą, któ-
rą przyzywa się błogosławieństwa Bo-
żego nad nami. Jedynie Bóg jest Tym, 
od którego pochodzi wszelkie błogo-
sławieństwo. Błogosławieństwem jest 
Jego dobroć, Jego bliskość i Jego mi-
łosierdzie. „Niech Pan cię błogosła-
wi” – to najkrótsze życzenie błogosła-
wieństwa. [2626-2627]
Każdy chrześcijanin powinien przyzy-
wać błogosławieństwa Bożego dla sie-
bie i dla innych ludzi. Rodzice mogą 
kreślić na czołach swoich dzieci znak 
krzyża. Ludzie, którzy się kochają, 
mogą się błogosławić. Ponadto kapłan 
udziela błogosławieństwa mocą swo-
jego urzędu, w imię Jezusa i z polece-
nia Kościoła. Jego błogosławieństwo 
ma szczególną siłę oddziaływania za 
sprawą święceń kapłańskich i poprzez 
moc modlitwy Kościoła.

Dlaczego powinniśmy adorować 
Boga?

Każdy człowiek, który pojmuje, że jest 
stworzeniem Bożym, pokornie uznaje 
Wszechmogącego i adoruje Go. 
W chrześcijańskiej adoracji jednakże 
nie tylko dostrzega się wielkość, 
wszechmoc i  świętość Boga, ale 
z wdzięcznością chwali się również 
Jezusa, w którym Bóg nas najpierw u-
kochał i który jest naszym Zbawicie-
lem.
Kto naprawdę adoruje Boga, przycho-
dzi do Niego na kolanach lub rzuca się 
na ziemię. Przez to wyraża się prawda 
o relacji między człowiekiem a Bo-

giem: On jest wielki, a my mali. Jedno-
cześnie człowiek nigdy nie jest tak 
wielki jak wtedy, gdy w postawie do-
browolnego poświęcenia klęka przed 
Bogiem. Niewierzący, który szuka Bo-
ga i zaczyna się modlić, może Go w ten 
sposób znaleźć.

Dlaczego powinniśmy prosić Boga?
Bóg, który zna nas na wylot, wie, cze-
go potrzebujemy. Bóg jednak chce, a-
żebyśmy Go prosili: żebyśmy w nędzy 
naszego życia zwrócili się do Niego, 
krzyczeli, wołali do Niego, błagali Go, 
żalili się Mu, czy wręcz na modlitwie 
walczyli z Nim. [2629-2633]
Na pewno Bóg nie potrzebuje naszych 
próśb, aby nam pomóc. Proszącymi 
mamy być ze względu na nas samych. 
Kto nie prosi i nie chce prosić, zamyka 
się w sobie. Dopiero człowiek, który 
prosi, otwiera się i zwraca się do 
Sprawcy wszelkiego dobra. Kto prosi, 
wraca do Boga. W ten sposób modlit-
wa prośby naprowadza człowieka na 
właściwą relację do Boga, który sza-
nuje naszą wolność.

Co chrześcijanie wyrażają poprzez 
postawy modlitewne?

Postawą ciała wyrażają Bogu siebie: 
padają na twarz przed Bogiem, skła-
dają ręce na modlitwie lub je rozkła-
dają (gest oranta), klękają na jedno ko-
lano lub oba przed Najświętszym Sa-
kramentem, słuchają Ewangelii stojąc, 
a medytują siedząc.
Postawa stojąca wyraża głęboki sza-
cunek wobec Boga (wstaje się, kiedy 
wchodzi ktoś wyższy rangą), równo-
cześnie jednak czujność i gotowość 
(by natychmiast wyruszyć w drogę). 
Jeśli przy tym są rozłożone ręce (pos-
tawa oranta), modlący się trwa w pier-
wotnym geście uwielbienia.
Siedząc przed Bogiem, chrześcijanin 
wsłuchuje się w swoje wnętrze, zacho-
wuje słowo w swoim sercu (Łk 2, 51) 
i rozważa je.
Klęcząc, człowiek umniejsza się 
przed wielkością Boga. Uznaje swoją 
zależność od łaski Bożej.
Kładąc się na ziemi, człowiek adoruje 
Boga.
Składając ręce, człowiek wyzwala się 
z rozproszeń i jednoczy się z Bogiem. 
Rozłożone ręce są pierwotnym gestem 
prośby. Ta postawa pomaga nam 
w niepojęty sposób skupić się na obec-
ności Boga i pozostać na Nim skon-
centrowanym.

Trzeci etap to oratio – zaangażowanie 
całego siebie w treść i przesłanie Orę-
dzia, zasłuchanie się w Słowo Boże, 
wejście ze wszystkim, co się ma w stru-
mień Bożej myśli, aby pozwolić Bogu, 
by przelał i zanurzył nas w oceanie 
swojego wewnętrznego Życia i Miłoś-
ci. 
Czwarty etap to contemplatio – kon-
templacja jest doświadczeniem, które 
naturalnie ląduje w modlitwie słowami, 
najczęściej uwielbieniem, dziękczy-
nieniem. Jest to rozmowa serca z ser-
cem. To czas bezsłownego westchnie-
nia Ducha, ukojenia w Bogu.
Niektórzy dodają czwarty etap – actio. 
Słowo powinno stać się życiem. Gdzie? 
W Twoich myślach, słowach, wybo-
rach dnia dzisiejszego. Przypomina 
o tym św. Jakub: Wprowadzajcie zaś 
słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słu-

chaczami oszukującymi samych siebie. 
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tyl-
ko słowu, a nie wypełnia go, podobny 
jest do męża oglądającego w lustrze 
swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się 
sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim 
był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe 
Prawo, Prawo wolności, i wytrwa 
w nim, ten nie jest słuchaczem skłon-
nym do zapominania, ale wykonawcą 
dzieła; wypełniając je, otrzyma błogo-
sławieństwo  (Jk 1, 22-25).

Oprócz metod indywidualnych są także 
metody rozważania Słowa Bożego 
w grupach: dzielenie się, Krąg Biblij-
ny, Krąg liturgiczny i wiele innych.
Niech zachętą i motywacją do częstego 
sięgania po Biblię będą słowa św. Hie-
ronima: Nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa. A św. 
Grzegorz Wielki dodaje: Ucz się o ser-
cu Boga ze słów Boga.

więcej niż w pojedynkę.

Targum
Zapisz na środku dużej kartki fragment 
Biblii, a dookoła zapisuj osobisty ko-
mentarz, parafrazy tekstu oraz prze-
myślenia dotyczące poszczególnych 
słów, zdań, większych części.

Medytacja czasowa
Daj sobie określony czas na medytację 
i pochylenie się nad konkretnym frag-
mentem. Nie zniechęcaj się, gdy po 
chwili nie będziesz wiedzieć, co dalej. 
Trwanie w bliskości Słowa Bożego ma 
sens nawet wtedy, gdy nie pojawiają się 
żadne mądre myśli czy doznania. To 
bardzo wartościowa metoda, bo poz-
wala wyczyścić nasz umysł i realnie 
przygotowuje na usłyszenie Boga mó-
wiącego swoje Słowo.

Oprócz tych prostych metod osobistej 
lektury Bożego Słowa, są także metody 
bardziej rozbudowane: karmelitańska, 
franciszkańska, ignacjańska i wiele in-
nych. Wśród nich najbardziej rozpow-
szechnioną jest tzw. metoda Lectio di-
vina. Składa się ona z czterech etapów 
i polega na medytacji wybranego frag-
mentu Biblii. Przed rozpoczęciem 
modlitwy znajdź miejsce i zadbaj 
o przestrzeń, stań pokornie w obecnoś-
ci Boga, poproś Ducha Świętego o po-
moc i prowadzenie.
Pierwszy etap to lectio – czytanie i ana-
liza fragmentu Pisma Świętego – naj-
lepiej kilka razy i na głos, można pod-
kreślić ważniejsze słowa, wypisać wy-
darzenia czy bohaterów.
Drugi etap to meditatio – medytacja, 
czyli szukanie głębszego sensu czyta-
nych słów, „przeżuwanie” tekstu. Pyta-
my, jakie jest przesłanie tego fragmentu 
dla Wspólnoty Kościoła i każdego 
człowieka. Czasem wystarczy skupić 
się na jednym słowie, zdaniu i przy nim 
trwać, inny razem można sięgnąć po 
komentarz biblijny. o. Mariusz Urbański OMI

Słońce sprawiedliwości
„Twoje serce to jest moja cicha przys-
tań, bezpieczny port – to moja enklawa
Twoja obecność myśli me oczyszcza, 
Chleb życia wiecznego – na pustyni 
miast oaza”.

To słowa z utworu hip-hopowego „En-
klawa” autorstwa Heresa (Wyrwani 
z niewoli, czyli łyse banie głoszą zmar-
twychwstanie), które mówią o adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W sumie 
to cały utwór poświęcony jest tej mod-
litwie, ale te słowa są szczególne. 
W całym życiowym zgiełku, wśród ty-
sięcy codziennych zadań i problemów 
obecność Jezusa pod postacią Chleba 
jest cichą przystanią, do której zawsze 
możemy podpłynąć. W tym artykule 
chciałbym podzielić się z Wami tym co 
wiem o adoracji, co dzięki niej (a właś-
ciwie Niemu) doświadczyłem i co wi-
działem.

Teoria
Dobry artykuł powinien sięgać do mą-
drych książek, więc najpierw na pod-
stawie jednej z nich dowiedzmy się, 
czym jest adoracja…
„Przez adorację rozumiemy cześć od-
dawaną Panu Jezusowi obecnemu 
pod postacią Chleba eucharystycz-
nego. Zwykłą formą adoracji jest przy-
klęknięcie na jedno kolano: przy podej-
ściu do ołtarza z Najświętszym Sakra-
mentem, przed Komunią świętą i przed 
odejściem od ołtarza; uklęknięcie na 
Podniesienie, przyklęknięcie przy 
przechodzeniu przed tabernakulum po-
za Mszą świętą oraz klęczenie podczas 
prywatnej modlitwy. Uroczystą formą 
adoracji jest wystawienie Chleba eu-
charystycznego w monstrancji i towa-
rzyszące temu ceremonie. Szczególny-
mi zaś formami adoracji są: Nabożeń-
stwo czterdziestogodzinne i tzw. adora-
cja wieczysta, czyli stałe wystawienie 
Chleba eucharystycznego w niektórych 
kościołach lub kaplicach oraz bezus-
tanne adorowanie (P. Pachciarek, Ado-
racja Najświętszego Sakramentu, 
w: ABC chrześcijanina, Mały sło-
wnik)”.
Skupmy się szczególnie na bezus-
tannym adorowaniu. Skoro ta for-
ma modlitwy jest przede wszyst-
kim oddawaniem czci Jezusowi, 
więc najlepszą pozycją do tej 
modlitwy jest klęczenie. Czło-
wiek wtedy uniża się i uznaje 
wielkość samego Zbawiciela, któ-
rego… widzi przed sobą! Mówi-
my o modlitwie przed Najświęt-

szym Sakramentem. Dlaczego naj-
świętsza nie jest spowiedź, namaszcze-
nie chorych czy chrzest? Ponieważ ma-
my do czynienia z Jezusem, który jest 
realnie i materialnie obecny obok mnie. 
On nie tylko działa, ale również jest! 
Podobnie jak członkowie rodziny obok 
siebie w kościele, kiedy przychodzą na 
niedzielną Eucharystię. Niesamowi-
te… Przed Najświętszym Sakramen-
tem ludzie modlą się w różny sposób: 
różańcem, litanią czy w ciszy wpatru-
jąc się w Niego. Chodzi przede wszyst-
kim o to „wpatrywanie się”… ta forma 
modlitwy jest coraz bardziej popularna. 
W wielu parafiach w Polsce są kaplice 
wieczystej adoracji, na wielu rekolek-
cjach czy różnego rodzaju kursach jest 
wyznaczony czas na tę modlitwę. Die-
cezja koszalińsko-kołobrzeska prowa-
dzi nawet adorację on-line, czyli przez 
internet. Wiele zakonów, szczególnie 
kontemplacyjnych, modli się godzina-
mi wpatrując się w Jezusa Eucharys-
tycznego.
W celach modlitewnych duchowni u-
mieszczają Go w monstancji. Kiedyś 
pokazałem ją ministrantom i zapyta-
łem, co to jest. Jeden z nich odpowie-
dział, że to „słońce”. Monstrancja wy-
gląda jak słońce, które swoimi promie-
niami ogrzewa ziemię. Monstrancja ma 
nam przypominać o łaskach, które Bóg 
udziela wiernym. Łaski są więc jak pro-
mienie słońca.

Doświadczenie
Kiedy przypominam sobie liczne spra-
wy związane z adoracją Jezusa, zazwy-
czaj wspominam dwie. Pierwszą jest 
trud tej modlitwy. Zabieganemu czło-
wiekowi, który jest poddawanym tysią-
com bodźców i informacji, ciężko jest 
wpatrywać się, nawet w ukochaną oso-
bę. Chyba, że mężczyzna wyobrazi so-
bie ładną i młodą dziewczynę z pięk-
nymi oczami (kolor zależy od gustu, 
a o nich się nie dyskutuje), a kobieta 
młodego i przystojnego mężczyznę. 



Z kalendarza liturgicznego Z kalendarza liturgicznego

str. 9str. 8
Wakacje 2017Wakacje 2017

Dlaczego powinniśmy prosić Boga 
za innymi ludźmi?

Podobnie jak Abraham prosił za 
mieszkańców Sodomy, Jezus modlił się 
za swoich uczniów, pierwotny Kościół 
„nie troszczył się tylko o swoje własne 
sprawy, ale także o innych” (Flp 2, 4), 
tak samo chrześcijanie powinni modlić 
się za wszystkich – za ludzi bliskich ich 
sercu, za ludzi jedynie spotykanych, 
a nawet za wrogów. [2634-2636,2647]
Im człowiek bardziej uczy się modlić, 
tym głębiej czuje, że jest częścią du-
chowej rodziny, od której emanuje siła 
modlitwy. Z całą moją troską o ludzi, 
których kocham, stoję pośrodku rodzi-
ny ludzkiej, mogę zaczerpnąć sił 
z modlitwy innych i przyzywać Bożej 
pomocy dla innych.

Dlaczego powinniśmy dziękować 
Bogu?

Wszystko to, czym jesteśmy i co mamy, 
pochodzi od Boga. Paweł powie: „Co 
masz, czegoś nie otrzymał?” (1 Kor 
4,7). Dziękczynienie Bogu, Dawcy 
wszelkiego dobra, uszczęśliwia. 
[2637-2638, 2648]
Największą modlitwą dziękczynną 
jest  Eucharystia (gr. dziękczynienie) 
Jezusa, podczas której On, przemie-
niwszy chleb i wino – dary wyobraża-
jące całe stworzenie, składa je Bogu 
w ofierze. Wszelkie dziękczynienie 
chrześcijańskie jest złączeniem się 
z tym Jezusowym hymnem dziękczy-
nienia. Również i my zostajemy prze-
mienieni i zbawieni przez Jezusa, mo-
żemy zatem z głębi serca podziękować 
Bogu, wyrażając to w wieloraki spo-
sób.

Co to znaczy uwielbiać Boga ?
Bóg nie potrzebuje aplauzu. Ale my 
potrzebujemy, żeby spontanicznie wy-
razić Bogu naszą radość serca. Uwiel-
biamy Boga za to, że istnieje i że jest 
dobry. Przez to już teraz przyłączamy 
się do wiecznego hymnu uwielbienia 
aniołowi świętych w niebie. [2639-
2642]

Czy istnieją rożne sposoby 
modlitwy?

Tak, istnieje modlitwa ustna, rozmyś-
lanie i kontemplacja. Wszystkie trzy 
rodzaje modlitwy zakładają skupienie 
serca. [2699, 2721]

Co to jest modlitwa ustna ?
W pierwszej kolejności modlitwa jest 
wzniesieniem się serca ku Bogu. 
A jednak nawet Jezus uczył modlić się 

słowami. W modlitwie Ojcze nasz jak 
w testamencie pozostawił nam wzór 
doskonałej modlitwy ustnej. [2700-
2704, 2722]
Podczas modlitwy powinniśmy nie 
tylko myśleć o sprawach pobożnych. 
Powinniśmy wypowiadać to, co leży 
nam na sercu, przedstawiać Bogu na-
sze żale i prośby, uwielbiać Go i dzię-
kować Mu. Niejednokrotnie wielkie 
modlitwy ustne – Psalmy i hymny 
z Pisma Świętego, Ojcze nasz i Zdro-
waś Maryjo – wskazują nam na to, co 
ma być prawdziwą treścią modlitwy 
i co prowadzi do kontemplacji wolnej 
od rozproszeń.

Co jest istotą rozmyślania?
Istotą rozmyślania jest modlitewne po-
szukiwanie tego, co wynika ze święte-
go tekstu lub świętego obrazu, a przez 
to badanie woli, znaków i obecności 
Boga. [2705-2708]
Świętych obrazowi tekstów nie moż-
na czytać tak, jak czyta się wiadomoś-
ci w gazecie, które nas bezpośrednio 
nie dotyczą. Trzeba nad nimi rozmyś-
lać, tzn. wznieść swoje serce ku Bogu i 
mówić Mu, że jest się teraz całkowi-
cie otwartym na to, co Bóg chce do 
mnie powiedzieć przez to, co czytam 
i rozważam. Obok Pisma Świętego 
wiele tekstów przesiąkniętych Bo-
giem nadaje się do medytacyjnego 
rozmyślania.

Co to jest kontemplacja?
Kontemplacja to miłość, milczenie, 
słuchanie i bycie przed Bogiem. 
[2709-2719, 2724]
Kontemplacja wymaga czasu, sta-
nowczości, a przede wszystkim czys-
tego serca. Jest pokornym oddaniem 
się stworzenia, które porzuca wszel-
kie maski, zawierza się miłości i ca-
łym sercem szuka swojego Boga. 
Kontemplacja często nazywana jest 
również modlitwą serca.

oprac. E. Bartelak-Przygoda
na podstawie „YOUCAT.

Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych”

piero wtedy misja głoszenia Chrystusa 
miała sens. Było to widać podczas dzie-
siątek rozmów. Bez modlitwy spotka-
nia z ludźmi były tylko pustymi poga-
duszkami.
Słyszałem wiele świadectw związa-
nych z adoracją Najświętszego Sakra-
mentu. Oto jedno z nich… Pewien al-
koholik został zaproszony na uwiel-
bienie Jezusa pod postacią Chleba. 
Wpatrywał się w Niego, gdy kapłan 
błogosławił go monstrancją z Chlebem 
Eucharystycznym. Mężczyzna w jed-
nej chwili doświadczył miłości Boga, 
co skłoniło go do modlitwy. A zanied-
bał ją całkowicie kilka lat wcześniej, 
nie mówiąc już o niedzielnej Eucharys-
tii czy spowiedzi świętej. Prosił o uz-
drowienie z nałogu i jego prośba zos-
tała spełniona. Dzisiaj dzieli się swoim 
świadectwem nagrywając chrześcijań-
ski hip-hop. I nawet żona do niego wró-
ciła. Takich świadectw można przeczy-
tać czy usłyszeć masę. 
A może przydałoby się również twoje 
ś
wiadectwo? Zatem zachęcam do ado-

racji Najświętszego Sakramentu – war-
to zacząć nawet od kilku minut, raz na 
kilka dni. Bóg daje czas łaski, ale po-
trzeba trudu. U nas w kaplicy św. Euge-
niusza adoracja jest w każdy piątek 
(8:30 – 18:00) i niedzielę (13:00 – 
18:30) oraz pierwszą sobotę miesiąca 
(8:30 – 18:00). Wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu odbywa się również 

Oczywiście to może być również mał-
żonek i to w zupełnie innym wieku. Za-
kochani ludzie potrafią wpatrywać się 
w siebie. Ten kto kocha Jezusa i chce 
modlić się, otrzyma od Niego siły do ta-
kiej właśnie modlitwy, wpatrywania 
się. Przyznaję, że taka modlitwa przy-
chodzi mi trudno, ale daje ona wiele. 
I to jest druga sprawa – czas łaski. Po 
adoracji zawsze byłem jakiś inny. I nie 
chodzi o ból kolan czy różnego rodzaju 
uczucia. Myślę, że mogę to nazwać du-
chowym umocnieniem i poczuciem by-
cia kochanym. A to jest fantastyczne 
i nikt tego nie może zabrać. Po takiej 
modlitwie wypełnianie obowiązków 
czy rozwiązywanie problemów jest 
o wiele łatwiejsze. Nawet z ludźmi 
można się o wiele łatwiej dogadać. U-
czestnicząc w ewangelizacji Wood-
stocku na Przystanku Jezus, zanim wy-
chodziliśmy na pole, zawsze spędzaliś-
my czas z Jezusem, na adoracji. Do-

o. Dawid Grabowski OMI

Nie chcę, nie potrafię, nie umiem się 
modlić – kilka słów o trudnościach 

w modlitwie
Każdy, kto wchodzi na drogę modlitwy, 
niezależnie od stanu (nawet kapłan!) 
czy wykonywanego zawodu, wkrótce 
zmierzy się z problemem trudności 
i przeszkód na modlitwie. Nic nie czu-
ję, modlitwa nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, nudzę się, nie chce mi się, to 
najczęstsze argumenty tych, którzy 
z modlitwy rezygnują. Z reguły towa-
rzyszy temu zdziwienie czy zaskocze-
nie, że mimo dobrych chęci pojawiają 
się nie chciane trudności. Czy rzeczy-
wiście są one czymś wyjątkowym i zas-
kakującym? Jeden w wielkich mis-
trzów modlitwy, Ewagriusz z Pontu, 
napisał: Wszelka walka pomiędzy ludź-
mi a duchami nieczystymi toczy się 
właśnie o modlitwę duchową. Modlit-
wa jest bowiem dziełem specyficznie 
ludzkim, którego demony zazdroszczą 
człowiekowi, tłumaczy dalej Ewa-

griusz: Demon bardzo zazdrości czło-
wiekowi, który się modli, i używa wszel-
kich sposobów, by nie osiągnął zamie-
rzonego celu. Nie przestaje więc za po-
mocą pamięci wzbudzać myśli o róż-
nych sprawach, a za pomocą ciała 
wzniecać wszystkie namiętności, tak 
aby przeszkodzić – na ile to możliwe – 
w jego wspaniałym biegu i wędrówce 
ku Bogu.
Nasze trudności na modlitwie są prze-
jawem walki duchowej, która toczy się 
między człowiekiem, który przez mod-
litwę pragnie zbliżyć się do Boga 
a złym duchem, który pragnie odciąg-
nąć człowieka do Boga. Takie spoj-
rzenie na modlitwę stawia trudności 
w zupełnie innym świetle. Nie są one 
przypadkowymi przeszkodami, ale 
przemyślanymi i zaplanowanymi dzia-
łaniami złego, który pragnie za wszelką 

cenę oderwać nas od Boga.
Poniżej kilka najważniejszych prze-
szkód, jakich doświadczamy na mod-
litwie.

Nie mogę się modlić
Zawsze możesz się modlić, nawet jeśli 
nie potra?sz przez cały czas skupić 
wewnętrznej uwagi. Modlitwa, podob-
nie jak miłość, jest wyborem, decyzją, 
aktem woli. Bądź przed Bogiem tak 
długo, jak to sobie zaplanowałeś. Jeśli 
akceptujesz w sobie chęć modlitwy, to 
znaczy, że już się modlisz. Wydaje ci 
się, że mówisz w próżnię. Co możesz 
wiedzieć na ten temat? Bóg bardzo 
pragnie, żebyś do Niego mówił, lecz 
jeszcze bardziej chce, żebyś Go słu-
chał. Słowo Boże jest przy tobie, byś je 
rozważał i żebyś się nim karmił. Nie 
szukaj w modlitwie odczuwalnego za-
dowolenia. Jesteś tu dla Boga, dlatego 
że Bóg jest Bogiem. Modlitwa nie słu-
ży niczemu innemu poza spotkaniem 
się z Bogiem w pełnej miłości relacji. 
Nie spodziewaj się, że otrzymasz coś 
nadzwyczajnego lub że doznasz jakie-
gokolwiek wrażenia. Bóg tu jest i to 
wystarczy.

Nic nie odczuwam
Odczucia rodzą się z poznania zmysło-
wego, a modlitwa jest przebywaniem 
w obecności niedającego się poznać 
zmysłami Boga, dlatego jest rzeczą zu-
pełnie normalną, że czasami nic nie od-
czuwasz. Ten właśnie fakt poeta i mis-
tyk, św. Jan od Krzyża, nazywa „ciem-
ną nocą”; nocą, która pobudza naszą 
wiarę do wiary w to, czego nie widać; 
nocą, przez którą nasz rozum nie może 
w pełni pojąć tajemnicy Boga; nocą 
sprawiającą, że Bóg znajduje się poza 
tym, co jesteśmy w stanie o Nim po-
wiedzieć i zrozumieć. 
Nie martw się, wszyscy wielcy święci 
znali doświadczenie oschłości na mod-
litwie. Święta Teresa z Lisieux mówi 
o ciemnym tunelu czy też o gęstej 
mgle, które nie pozwalały jej się cie-
szyć wiarą. Jest to często tylko faza 
przejściowa. Zawsze po nocy nastaje 
dzień, po zimie wiosna, po smutku ra-
dość, po mroku światłość, po śmierci 
zmartwychwstanie. Wiedz, że Pan Bóg 
jest przy tobie w czasie posuchy tak sa-
mo, jak w czasie urodzajnego deszczu.
Jeśli wytrwasz w tym stanie rzeczy, Pan 
Bóg wynagrodzi ci to w inny sposób. 
Zamieni twoje pragnienie w dar, uczyni 
cię wolnym i pozwoli ci się stać tym, 
kim naprawdę jesteś. Odkryjesz, że Je-
go nieobecność jest bardziej doskonałą 
formą obecności. Staniesz się bliższy 

Jego tajemnicy. Twoja wiara będzie 
głębsza, a twoja miłość bardziej inten-
sywna. Odzyskasz czas, który wydawał 
ci się stracony, dlatego że kochający 
w tobie Duch sprawi, że staniesz się 
bardziej skuteczny. Oto cuda, jakich 
dokona w tobie Pan Bóg, jeśli wytr-
wasz w modlitwie. Może ci w tym po-
móc powtarzanie imienia Jezus, rozwa-
żanie psalmów, przyjmowanie sakra-
mentów, odmawianie różańca, oczeki-
wanie w ciszy, słuchanie rad wielkich 
mistrzów modlitwy.

Nic się nie dzieje
Co się dzieje, kiedy wystawiasz swoje 
ciało na słońce? Ogrzewa się jego pro-
mieniami. Podobnie jest z modlitwą; 
wystawiasz się na Boga po to, by dać 
się kochać i spalać od wewnątrz. 
W czasie modlitwy zawsze coś się 
dzieje, ale by dostrzec cuda, jakich Pan 
dokonał, potrzeba oczu wiary. Bez wia-

ry i miłości modlitwa może ci się wy-
dać ucieczką od świata, stratą czasu, 
pustką. A jednak błogosławiona jest 
strata czasu otwierająca codzienność 
na bezinteresowność, przerwa, która u-
możliwia ponowne rzucenie się w wir 
akcji.
Nie ma pustki w tym, co należy do Bo-
ga. Twój brak odczuć nie oznacza braku 
Bożego działania. Modlitwa jest zaw-
sze skuteczna, nawet jeśli pozornie ni-
czego nie wnosi. Jest chwilą czuwania 
przerywającą działanie. Modlitwa jest 
absolutnie bezinteresowna, nie da się 
jej przeliczyć, ponieważ modlisz się 
dlatego, że kochasz.

Nudzę się
Co mnie nudzi? Gotowe formułki, któ-
rych powtarzanie studzi zapał. Świado-

mość tego, że tkwię w próżni, w ocze-
kiwaniu na Boga, który nie przybywa, 
któremu nie mam nic do powiedzenia. 
A przecież nie chodzi tu o to, co robię, 
ale o Tego, którego mam słuchać i ko-
chać.
Czy nie powinieneś zgodzić się na nudę 
przed Bogiem? Modlitwa polega cza-
sem także na nudzeniu się przed Bo-
giem, z miłości. W ten sposób, niczego 
się nie spodziewając, całą nadzieję po-
kładasz w łasce Bożej.
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Dlaczego powinniśmy prosić Boga 
za innymi ludźmi?

Podobnie jak Abraham prosił za 
mieszkańców Sodomy, Jezus modlił się 
za swoich uczniów, pierwotny Kościół 
„nie troszczył się tylko o swoje własne 
sprawy, ale także o innych” (Flp 2, 4), 
tak samo chrześcijanie powinni modlić 
się za wszystkich – za ludzi bliskich ich 
sercu, za ludzi jedynie spotykanych, 
a nawet za wrogów. [2634-2636,2647]
Im człowiek bardziej uczy się modlić, 
tym głębiej czuje, że jest częścią du-
chowej rodziny, od której emanuje siła 
modlitwy. Z całą moją troską o ludzi, 
których kocham, stoję pośrodku rodzi-
ny ludzkiej, mogę zaczerpnąć sił 
z modlitwy innych i przyzywać Bożej 
pomocy dla innych.

Dlaczego powinniśmy dziękować 
Bogu?

Wszystko to, czym jesteśmy i co mamy, 
pochodzi od Boga. Paweł powie: „Co 
masz, czegoś nie otrzymał?” (1 Kor 
4,7). Dziękczynienie Bogu, Dawcy 
wszelkiego dobra, uszczęśliwia. 
[2637-2638, 2648]
Największą modlitwą dziękczynną 
jest  Eucharystia (gr. dziękczynienie) 
Jezusa, podczas której On, przemie-
niwszy chleb i wino – dary wyobraża-
jące całe stworzenie, składa je Bogu 
w ofierze. Wszelkie dziękczynienie 
chrześcijańskie jest złączeniem się 
z tym Jezusowym hymnem dziękczy-
nienia. Również i my zostajemy prze-
mienieni i zbawieni przez Jezusa, mo-
żemy zatem z głębi serca podziękować 
Bogu, wyrażając to w wieloraki spo-
sób.

Co to znaczy uwielbiać Boga ?
Bóg nie potrzebuje aplauzu. Ale my 
potrzebujemy, żeby spontanicznie wy-
razić Bogu naszą radość serca. Uwiel-
biamy Boga za to, że istnieje i że jest 
dobry. Przez to już teraz przyłączamy 
się do wiecznego hymnu uwielbienia 
aniołowi świętych w niebie. [2639-
2642]

Czy istnieją rożne sposoby 
modlitwy?

Tak, istnieje modlitwa ustna, rozmyś-
lanie i kontemplacja. Wszystkie trzy 
rodzaje modlitwy zakładają skupienie 
serca. [2699, 2721]

Co to jest modlitwa ustna ?
W pierwszej kolejności modlitwa jest 
wzniesieniem się serca ku Bogu. 
A jednak nawet Jezus uczył modlić się 

słowami. W modlitwie Ojcze nasz jak 
w testamencie pozostawił nam wzór 
doskonałej modlitwy ustnej. [2700-
2704, 2722]
Podczas modlitwy powinniśmy nie 
tylko myśleć o sprawach pobożnych. 
Powinniśmy wypowiadać to, co leży 
nam na sercu, przedstawiać Bogu na-
sze żale i prośby, uwielbiać Go i dzię-
kować Mu. Niejednokrotnie wielkie 
modlitwy ustne – Psalmy i hymny 
z Pisma Świętego, Ojcze nasz i Zdro-
waś Maryjo – wskazują nam na to, co 
ma być prawdziwą treścią modlitwy 
i co prowadzi do kontemplacji wolnej 
od rozproszeń.

Co jest istotą rozmyślania?
Istotą rozmyślania jest modlitewne po-
szukiwanie tego, co wynika ze święte-
go tekstu lub świętego obrazu, a przez 
to badanie woli, znaków i obecności 
Boga. [2705-2708]
Świętych obrazowi tekstów nie moż-
na czytać tak, jak czyta się wiadomoś-
ci w gazecie, które nas bezpośrednio 
nie dotyczą. Trzeba nad nimi rozmyś-
lać, tzn. wznieść swoje serce ku Bogu i 
mówić Mu, że jest się teraz całkowi-
cie otwartym na to, co Bóg chce do 
mnie powiedzieć przez to, co czytam 
i rozważam. Obok Pisma Świętego 
wiele tekstów przesiąkniętych Bo-
giem nadaje się do medytacyjnego 
rozmyślania.

Co to jest kontemplacja?
Kontemplacja to miłość, milczenie, 
słuchanie i bycie przed Bogiem. 
[2709-2719, 2724]
Kontemplacja wymaga czasu, sta-
nowczości, a przede wszystkim czys-
tego serca. Jest pokornym oddaniem 
się stworzenia, które porzuca wszel-
kie maski, zawierza się miłości i ca-
łym sercem szuka swojego Boga. 
Kontemplacja często nazywana jest 
również modlitwą serca.

oprac. E. Bartelak-Przygoda
na podstawie „YOUCAT.

Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych”

piero wtedy misja głoszenia Chrystusa 
miała sens. Było to widać podczas dzie-
siątek rozmów. Bez modlitwy spotka-
nia z ludźmi były tylko pustymi poga-
duszkami.
Słyszałem wiele świadectw związa-
nych z adoracją Najświętszego Sakra-
mentu. Oto jedno z nich… Pewien al-
koholik został zaproszony na uwiel-
bienie Jezusa pod postacią Chleba. 
Wpatrywał się w Niego, gdy kapłan 
błogosławił go monstrancją z Chlebem 
Eucharystycznym. Mężczyzna w jed-
nej chwili doświadczył miłości Boga, 
co skłoniło go do modlitwy. A zanied-
bał ją całkowicie kilka lat wcześniej, 
nie mówiąc już o niedzielnej Eucharys-
tii czy spowiedzi świętej. Prosił o uz-
drowienie z nałogu i jego prośba zos-
tała spełniona. Dzisiaj dzieli się swoim 
świadectwem nagrywając chrześcijań-
ski hip-hop. I nawet żona do niego wró-
ciła. Takich świadectw można przeczy-
tać czy usłyszeć masę. 
A może przydałoby się również twoje 
ś
wiadectwo? Zatem zachęcam do ado-

racji Najświętszego Sakramentu – war-
to zacząć nawet od kilku minut, raz na 
kilka dni. Bóg daje czas łaski, ale po-
trzeba trudu. U nas w kaplicy św. Euge-
niusza adoracja jest w każdy piątek 
(8:30 – 18:00) i niedzielę (13:00 – 
18:30) oraz pierwszą sobotę miesiąca 
(8:30 – 18:00). Wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu odbywa się również 

Oczywiście to może być również mał-
żonek i to w zupełnie innym wieku. Za-
kochani ludzie potrafią wpatrywać się 
w siebie. Ten kto kocha Jezusa i chce 
modlić się, otrzyma od Niego siły do ta-
kiej właśnie modlitwy, wpatrywania 
się. Przyznaję, że taka modlitwa przy-
chodzi mi trudno, ale daje ona wiele. 
I to jest druga sprawa – czas łaski. Po 
adoracji zawsze byłem jakiś inny. I nie 
chodzi o ból kolan czy różnego rodzaju 
uczucia. Myślę, że mogę to nazwać du-
chowym umocnieniem i poczuciem by-
cia kochanym. A to jest fantastyczne 
i nikt tego nie może zabrać. Po takiej 
modlitwie wypełnianie obowiązków 
czy rozwiązywanie problemów jest 
o wiele łatwiejsze. Nawet z ludźmi 
można się o wiele łatwiej dogadać. U-
czestnicząc w ewangelizacji Wood-
stocku na Przystanku Jezus, zanim wy-
chodziliśmy na pole, zawsze spędzaliś-
my czas z Jezusem, na adoracji. Do-

o. Dawid Grabowski OMI

Nie chcę, nie potrafię, nie umiem się 
modlić – kilka słów o trudnościach 

w modlitwie
Każdy, kto wchodzi na drogę modlitwy, 
niezależnie od stanu (nawet kapłan!) 
czy wykonywanego zawodu, wkrótce 
zmierzy się z problemem trudności 
i przeszkód na modlitwie. Nic nie czu-
ję, modlitwa nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, nudzę się, nie chce mi się, to 
najczęstsze argumenty tych, którzy 
z modlitwy rezygnują. Z reguły towa-
rzyszy temu zdziwienie czy zaskocze-
nie, że mimo dobrych chęci pojawiają 
się nie chciane trudności. Czy rzeczy-
wiście są one czymś wyjątkowym i zas-
kakującym? Jeden w wielkich mis-
trzów modlitwy, Ewagriusz z Pontu, 
napisał: Wszelka walka pomiędzy ludź-
mi a duchami nieczystymi toczy się 
właśnie o modlitwę duchową. Modlit-
wa jest bowiem dziełem specyficznie 
ludzkim, którego demony zazdroszczą 
człowiekowi, tłumaczy dalej Ewa-

griusz: Demon bardzo zazdrości czło-
wiekowi, który się modli, i używa wszel-
kich sposobów, by nie osiągnął zamie-
rzonego celu. Nie przestaje więc za po-
mocą pamięci wzbudzać myśli o róż-
nych sprawach, a za pomocą ciała 
wzniecać wszystkie namiętności, tak 
aby przeszkodzić – na ile to możliwe – 
w jego wspaniałym biegu i wędrówce 
ku Bogu.
Nasze trudności na modlitwie są prze-
jawem walki duchowej, która toczy się 
między człowiekiem, który przez mod-
litwę pragnie zbliżyć się do Boga 
a złym duchem, który pragnie odciąg-
nąć człowieka do Boga. Takie spoj-
rzenie na modlitwę stawia trudności 
w zupełnie innym świetle. Nie są one 
przypadkowymi przeszkodami, ale 
przemyślanymi i zaplanowanymi dzia-
łaniami złego, który pragnie za wszelką 

cenę oderwać nas od Boga.
Poniżej kilka najważniejszych prze-
szkód, jakich doświadczamy na mod-
litwie.

Nie mogę się modlić
Zawsze możesz się modlić, nawet jeśli 
nie potra?sz przez cały czas skupić 
wewnętrznej uwagi. Modlitwa, podob-
nie jak miłość, jest wyborem, decyzją, 
aktem woli. Bądź przed Bogiem tak 
długo, jak to sobie zaplanowałeś. Jeśli 
akceptujesz w sobie chęć modlitwy, to 
znaczy, że już się modlisz. Wydaje ci 
się, że mówisz w próżnię. Co możesz 
wiedzieć na ten temat? Bóg bardzo 
pragnie, żebyś do Niego mówił, lecz 
jeszcze bardziej chce, żebyś Go słu-
chał. Słowo Boże jest przy tobie, byś je 
rozważał i żebyś się nim karmił. Nie 
szukaj w modlitwie odczuwalnego za-
dowolenia. Jesteś tu dla Boga, dlatego 
że Bóg jest Bogiem. Modlitwa nie słu-
ży niczemu innemu poza spotkaniem 
się z Bogiem w pełnej miłości relacji. 
Nie spodziewaj się, że otrzymasz coś 
nadzwyczajnego lub że doznasz jakie-
gokolwiek wrażenia. Bóg tu jest i to 
wystarczy.

Nic nie odczuwam
Odczucia rodzą się z poznania zmysło-
wego, a modlitwa jest przebywaniem 
w obecności niedającego się poznać 
zmysłami Boga, dlatego jest rzeczą zu-
pełnie normalną, że czasami nic nie od-
czuwasz. Ten właśnie fakt poeta i mis-
tyk, św. Jan od Krzyża, nazywa „ciem-
ną nocą”; nocą, która pobudza naszą 
wiarę do wiary w to, czego nie widać; 
nocą, przez którą nasz rozum nie może 
w pełni pojąć tajemnicy Boga; nocą 
sprawiającą, że Bóg znajduje się poza 
tym, co jesteśmy w stanie o Nim po-
wiedzieć i zrozumieć. 
Nie martw się, wszyscy wielcy święci 
znali doświadczenie oschłości na mod-
litwie. Święta Teresa z Lisieux mówi 
o ciemnym tunelu czy też o gęstej 
mgle, które nie pozwalały jej się cie-
szyć wiarą. Jest to często tylko faza 
przejściowa. Zawsze po nocy nastaje 
dzień, po zimie wiosna, po smutku ra-
dość, po mroku światłość, po śmierci 
zmartwychwstanie. Wiedz, że Pan Bóg 
jest przy tobie w czasie posuchy tak sa-
mo, jak w czasie urodzajnego deszczu.
Jeśli wytrwasz w tym stanie rzeczy, Pan 
Bóg wynagrodzi ci to w inny sposób. 
Zamieni twoje pragnienie w dar, uczyni 
cię wolnym i pozwoli ci się stać tym, 
kim naprawdę jesteś. Odkryjesz, że Je-
go nieobecność jest bardziej doskonałą 
formą obecności. Staniesz się bliższy 

Jego tajemnicy. Twoja wiara będzie 
głębsza, a twoja miłość bardziej inten-
sywna. Odzyskasz czas, który wydawał 
ci się stracony, dlatego że kochający 
w tobie Duch sprawi, że staniesz się 
bardziej skuteczny. Oto cuda, jakich 
dokona w tobie Pan Bóg, jeśli wytr-
wasz w modlitwie. Może ci w tym po-
móc powtarzanie imienia Jezus, rozwa-
żanie psalmów, przyjmowanie sakra-
mentów, odmawianie różańca, oczeki-
wanie w ciszy, słuchanie rad wielkich 
mistrzów modlitwy.

Nic się nie dzieje
Co się dzieje, kiedy wystawiasz swoje 
ciało na słońce? Ogrzewa się jego pro-
mieniami. Podobnie jest z modlitwą; 
wystawiasz się na Boga po to, by dać 
się kochać i spalać od wewnątrz. 
W czasie modlitwy zawsze coś się 
dzieje, ale by dostrzec cuda, jakich Pan 
dokonał, potrzeba oczu wiary. Bez wia-

ry i miłości modlitwa może ci się wy-
dać ucieczką od świata, stratą czasu, 
pustką. A jednak błogosławiona jest 
strata czasu otwierająca codzienność 
na bezinteresowność, przerwa, która u-
możliwia ponowne rzucenie się w wir 
akcji.
Nie ma pustki w tym, co należy do Bo-
ga. Twój brak odczuć nie oznacza braku 
Bożego działania. Modlitwa jest zaw-
sze skuteczna, nawet jeśli pozornie ni-
czego nie wnosi. Jest chwilą czuwania 
przerywającą działanie. Modlitwa jest 
absolutnie bezinteresowna, nie da się 
jej przeliczyć, ponieważ modlisz się 
dlatego, że kochasz.

Nudzę się
Co mnie nudzi? Gotowe formułki, któ-
rych powtarzanie studzi zapał. Świado-

mość tego, że tkwię w próżni, w ocze-
kiwaniu na Boga, który nie przybywa, 
któremu nie mam nic do powiedzenia. 
A przecież nie chodzi tu o to, co robię, 
ale o Tego, którego mam słuchać i ko-
chać.
Czy nie powinieneś zgodzić się na nudę 
przed Bogiem? Modlitwa polega cza-
sem także na nudzeniu się przed Bo-
giem, z miłości. W ten sposób, niczego 
się nie spodziewając, całą nadzieję po-
kładasz w łasce Bożej.
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o. Mariusz Urbański OMI

Poznaj największy cud
Catalina Rivas „Tajemnica Mszy Świętej”
OJCZE NASZ
Kiedy mieliśmy odmawiać „Ojcze nasz”, przemówił Pan po 
raz pierwszy w czasie celebracji:
„Poczekaj, chcę, abyś się modliła z największym skupie-
niem, do jakiego jesteś zdolna, i abyś w tym momencie przy-
pomniała sobie osobę lub osoby, które wyrządziły ci najwięk-
szą krzywdę w czasie twojego życia, abyś je przytuliła do 
piersi i powiedziała im z całego serca:
W imię Jezusa przebaczam ci i życzę ci pokoju. W Imię Jezu-
sa proszę cię o to, abyś mi przebaczył i abyś też pragnął mo-
jego pokoju. Jeśli ta osoba zasługuje na pokój, otrzyma go 
wraz z wielkim dobrem. Jeśli ta osoba nie jest zdolna otwo-
rzyć się na pokój, pokój ten powróci do twojego serca. Nie 
chcę, abyś otrzymywała i dawała znak pokoju innym oso-
bom, kiedy nie jesteś zdolna przebaczyć i odczuć pokój naj-
pierw w swoim sercu.”

Pan kontynuował:
„Uważajcie na to, co czynicie. Powtarzacie w Ojcze nasz od-
puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom. Jeśli jesteście zdolni przebaczyć, ale nie zapomnieć 
– jak mówią niektórzy – stawiacie warunki Bożemu przeba-
czeniu. Mówicie: przebacz mi tylko tak, jak ja jestem zdolny 
przebaczyć, nie więcej.”
Nie wiem, jak mam wyrazić mój ból, bo zdaję sobie sprawę, 
w jakim stopniu możemy zranić Pana i jak możemy krzyw-
dzić samych siebie z powodu żywienia tylu uraz, złych uczuć 
i z powodu innych złych rzeczy, które rodzą się z komplek-
sów i drażliwości. Przebaczałam, przebaczałam z serca i pro-
siłam o przebaczenie dla wszystkich, którzy mnie kiedyś 
zranili, aby odczuć pokój Pański.
ZNAK POKOJU
Celebrans powiedział: „Obdarz nas pokojem i jednością”, 
a potem: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. Nagle 
zobaczyłam, że pomiędzy niektórymi – ale nie wszystkimi – 
osobami, które przekazywały sobie znak pokoju, ukazywało 
się intensywne światło. Wiedziałam, że to Jezus i niemal 
rzuciłam się, by uścisnąć osobę, która była obok mnie. 
Prawdziwie odczułam uścisk Pana w tym świetle. To On 
mnie uścisnął, aby dać mi Swój pokój, gdyż w tym momen-
cie byłam zdolna przebaczyć i wyrzucić z mojego serca 
wszelki żal do innych osób. Jezus pragnie dzielić z nami tę 
chwilę radości, ściskając nas, aby życzyć nam Swego Po-
koju.

oprac. o. Dawid Grabowski OMI
ciąg dalszy w kolejnym numerze „Oblackiego Echa”

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LIPIEC 2017
Intencja ewangelizacyjna:

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego
świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA SIERPIEŃ 2017
Intencja ogólna:

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu 
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Nie łam sobie głowy wymyśla-
niem tego, co należałoby Bogu 
powiedzieć, mów to, co ci przy-
chodzi do głowy. Już samo 
zwykłe mamrotanie zachwyca 
serce Ojca. Modlitwa odziera 
cię z ciebie samego, sprawia, że 
przestajesz się na sobie koncen-
trować.

Zbyt często się rozpraszam
Rozproszenia w czasie modlit-
wy są czymś normalnym, to 
znak, że żyjemy i że nasza wyo-
braźnia pracuje. W przeciwień-
stwie do decyzji o modlitwie, rozpro-
szenia często nie są wyrazem naszej 
woli. Przylatują i odlatują jak muchy, 
które nie pozwalają nam się skupić tak, 
jakbyśmy tego chcieli. Rozproszenia są 
okazją do modlitwy. Sam najlepiej bę-
dziesz umiał zamienić je w prośbę, 
modlitwę wstawienniczą, dziękczynną 
lub przebłagalną.

Co pomaga w tej walce duchowej o mo-
dlitwę? Przede wszystkim dbanie o nie-
ustanną czystość serca. Przeszkodą 
w modlitwie, wynikającą z naszej wi-
ny, może być grzech zalegający w ser-
cu, zwłaszcza grzech ciężki. Inną prze-

szkodą jest brak przebaczenia, brak na-
wet chęci przebaczenia temu, który nas 
skrzywdził. Innym środkiem, który 
może nam pomóc jest post połączony 
z jałmużną. Są to środki, do których za-
chęca nas sam Jezus. 
Najważniejszą jednak rzeczą jest wier-
ność modlitwie, nie ustawanie pomimo 
pojawiających się przeszkód. Nawet 
jeśli uciekniesz na najbardziej odległe 
pustkowie, szybko spostrzeżesz, że 
największą przeszkodą w modlitwie 
jesteś ty sam. Na drodze modlitwy po-
zostajemy zawsze uczniami, ponieważ 
nie wiemy jak się modlić; dlatego bez 
przerwy zaczynamy od nowa, oczywiś-

cie z pomocą Ducha Świętego. 
To On jest prawdziwym mis-
trzem modlitwy, dlatego dobrze 
jest Go zawsze zaprosić na po-
czątku modlitwy. Jedyną rze-
czą, która może nam pomóc 
w trwaniu na modlitwie, jest żar 
pokornej i ufnej miłości, pokła-
dającej całą nadzieję w Bogu. 
Jeśli naprawdę Go kochamy, bę-
dziemy się modlić. Jeśli Bóg 
jest częścią naszego życia, to 
z pomocą silnej wiary, gwał-
townej nadziei i żarliwej miłoś-
ci stoczymy o modlitwę praw-

dziwą walkę. Sama modlitwa bowiem 
jest walką, która toczy się przez cały 
czas. Dzięki sile słowa Bożego, które 
podtrzymuje naszą modlitwę, musimy 
przezwyciężyć ociężałość, lenistwo, 
przygnębienie, rutynę. Musimy stawić 
czoło temu niejasnemu wrażeniu, że 
modląc się, tracimy czas, że nie wiemy, 
co powiedzieć ani co zrobić, kiedy roz-
proszenia depczą nam po piętach. Mu-
simy przezwyciężyć tę pokusę, która 
nam mówi, że w czasie modlitwy nic 
się nie dzieje, że Bóg nas nie słyszy, że 
nas nie wysłuchuje.

Jako małżonkowie modlimy się razem od pierwszego dnia naszego małżeństwa. Wynikało to z potrzeby serca. Było dla nas 
naturalne by wspólnie stawać przed Bożym obliczem, bo zawsze mamy za co dziękować i o co prosić. Niestety, czas naszej 
modlitwy to najczęściej ostatni moment dnia – tuż przed zaśnięciem, a to oznacza, że często jesteśmy zmęczeni i nasza 
modlitwa nie jest taka jak byśmy chcieli, żeby była. To, że modlimy się razem, dodatkowo wzmacnia nasze poczucie bycia 
małżonkiem. Wspólna modlitwa, wyrażanie tych samych czy podobnych obaw, pragnień cementuje nasze małżeństwo. 
Dzięki wspólnej modlitwie lepiej się poznajemy. To właśnie modląc się razem ukazujemy sobie nawzajem swoje wnętrze. 
Jednym ze zobowiązań wynikających z bycia w domowym Kościele jest 
modlitwa rodzinna. Codziennie wieczorem, tuż przed snem klękamy 
wspólnie z dziećmi by wyrazić nasze obawy, dziękczynienia, prośby, a tak-
że by za coś przeprosić. Po słowach modlitwy naszych dzieci możemy uz-
mysłowić sobie co dla nich jest ważne, co zaprząta ich głowy, z jakimi pro-
blemami się borykają i co sprawia im najwięcej radości. Modlitwa naszych 
dzieci może być dla nas przykładem jak stawać się dzieckiem w oczach 
Boga. Jak w prosty, pozbawiony kalkulacji sposób, bez owijania w baweł-
nę, wyrazić swoje obawy, dziękczynienia czy po prostu przeprosić za to co 
było złe.

Kolacja (modlitwa) we dwoje – świadectwo 
małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła

Olimpia i Piotr Girul

OBLICZA MARYI – nowenna nie do odparcia
Zanim o nowennie, której tytuł po-
party jest licznymi świadectwami osób, 
które ją odmawiały, kilka słów o his-
torii jej powstania.
16 października 2002 roku, został opu-
blikowany list apostolski Jana Pawła II 
o różańcu Rosarium Virginis Mariae. 
Ten piękny dokument o naszej Matce 
Papież zamknął modlitwą ułożoną 
przez mało znanego bł. Bartolo Longo, 
którego wcześniej sam beatyfikował 
w 1980 roku. Ten świecki błogosławio-
ny musiał być bliski sercu naszemu Pa-
pieżowi, skoro zasłużył sobie na tak 
wielkie wyróżnienie. Oddajmy zatem 
głos naszemu Rodakowi: Powierzam 
ten list apostolski czułym dłoniom Ma-
ryi Panny, korząc się w duchu przed Jej 
obrazem we wspaniałym sanktuarium 
wzniesionym dla Niej przez bł. Bartło-
mieja Longo, apostoła różańca. Chęt-
nie wypowiadam jego wzruszające sło-
wa, jakimi kończy on słynną suplikę do 
Królowej Różańca Świętego: «O bło-
gosławiony różańcu Maryi, słodki łań-
cuchu, który łączysz nas z Bogiem; wię-
zi miłości, która nas jednoczysz z anio-
łami; wieżo ocalenia od napaści pie-
kła; bezpieczny porcie w morskiej kata-

strofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Bę-
dziesz nam pociechą w godzinie kona-
nia. Tobie ostatni pocałunek gasnącego 
życia. A ostatnim akcentem naszych 
warg będzie Twoje słodkie imię, o Kró-
lowo Różańca z Pompei, o Matko nasza 
droga, o Ucieczko grzeszników, 
o Władczyni, Pocieszycielko strapio-
nych. Bądź wszędzie błogosławiona, 
dziś i zawsze, na ziemi i w niebie».
Historia nowenny ma swoje początki 
w Pompejach, pod koniec XIX wieku, 
kiedy to tereny doliny Pompei zamiesz-
kiwała garstka katolików. Było to spo-
wodowane wcześniejszym spustosze-
niem, jakie zasiała szalejąca malaria. 
Na ten teren, wydawałoby się opusz-
czony przez Boga, przybył w 1872 roku 
Bartolo Longo. 9 października, wędru-
jąc po okolicy usłyszał wyraźny głos, 
który powiedział do niego: Jeśli szu-
kasz zbawienia, zachęcaj ludzi do od-
mawiania różańca. To jest obietnica sa-
mej Maryi. Od tej chwili stał się apos-
tołem różańca. Zakładał bractwa różań-
cowe, zorganizował misje ludowe pro-
mujące różaniec, a wkrótce z pomocą 
miejscowego biskupa przyczynił się do 
wybudowania nowego kościoła, gdzie 

umieszczono niezbyt ładny obraz Mat-
ki Bożej. Jednak Boża łaska spływa 
w ubóstwie i nie potrzebuje okazałości, 
lecz serc przepełnionych wiarą. Wkrót-
ce przed obliczem Matki zaczyna się 
dokonywać coraz więcej cudów i zapo-
mniane do tej pory Pompeje, zaczynają 
przyciągać tłumy.
Szczególnym, cudownym wydarze-
niem, które miało wpływ na powstanie 
nowenny, jest historia uzdrowienia 
młodej mieszkanki Neapolu, Fortuny 
Agrelli, która cierpiała na nieuleczalną 
chorobę. 16 lutego 1884 roku Fortuna 
rozpoczęła nowennę różańcową w in-
tencji wyzdrowienia. W dniu 3 marca 
ukazała się jej Matka Boża, siedząca na 
tronie, z różańcem w dłoni i powiedzia-
ła, że aby uzyskać to, o co prosi, winna 
odprawić jeszcze trzy nowenny różań-
cowe. I rzeczywiście, po ich odprawie-
niu została uzdrowiona. Matka Boża 
ukazała się jej jeszcze raz, mówiąc: Kto 
pragnie uzyskać ode mnie łaski, winien 
odprawić trzy nowenny różańcowe po-
łączone z błaganiem i trzy nowenny 
dziękczynne. W ten sposób narodziła 
się nowenna pompejańska nazywana 
nowenną nie do odparcia.
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Poznaj największy cud
Catalina Rivas „Tajemnica Mszy Świętej”
OJCZE NASZ
Kiedy mieliśmy odmawiać „Ojcze nasz”, przemówił Pan po 
raz pierwszy w czasie celebracji:
„Poczekaj, chcę, abyś się modliła z największym skupie-
niem, do jakiego jesteś zdolna, i abyś w tym momencie przy-
pomniała sobie osobę lub osoby, które wyrządziły ci najwięk-
szą krzywdę w czasie twojego życia, abyś je przytuliła do 
piersi i powiedziała im z całego serca:
W imię Jezusa przebaczam ci i życzę ci pokoju. W Imię Jezu-
sa proszę cię o to, abyś mi przebaczył i abyś też pragnął mo-
jego pokoju. Jeśli ta osoba zasługuje na pokój, otrzyma go 
wraz z wielkim dobrem. Jeśli ta osoba nie jest zdolna otwo-
rzyć się na pokój, pokój ten powróci do twojego serca. Nie 
chcę, abyś otrzymywała i dawała znak pokoju innym oso-
bom, kiedy nie jesteś zdolna przebaczyć i odczuć pokój naj-
pierw w swoim sercu.”

Pan kontynuował:
„Uważajcie na to, co czynicie. Powtarzacie w Ojcze nasz od-
puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom. Jeśli jesteście zdolni przebaczyć, ale nie zapomnieć 
– jak mówią niektórzy – stawiacie warunki Bożemu przeba-
czeniu. Mówicie: przebacz mi tylko tak, jak ja jestem zdolny 
przebaczyć, nie więcej.”
Nie wiem, jak mam wyrazić mój ból, bo zdaję sobie sprawę, 
w jakim stopniu możemy zranić Pana i jak możemy krzyw-
dzić samych siebie z powodu żywienia tylu uraz, złych uczuć 
i z powodu innych złych rzeczy, które rodzą się z komplek-
sów i drażliwości. Przebaczałam, przebaczałam z serca i pro-
siłam o przebaczenie dla wszystkich, którzy mnie kiedyś 
zranili, aby odczuć pokój Pański.
ZNAK POKOJU
Celebrans powiedział: „Obdarz nas pokojem i jednością”, 
a potem: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. Nagle 
zobaczyłam, że pomiędzy niektórymi – ale nie wszystkimi – 
osobami, które przekazywały sobie znak pokoju, ukazywało 
się intensywne światło. Wiedziałam, że to Jezus i niemal 
rzuciłam się, by uścisnąć osobę, która była obok mnie. 
Prawdziwie odczułam uścisk Pana w tym świetle. To On 
mnie uścisnął, aby dać mi Swój pokój, gdyż w tym momen-
cie byłam zdolna przebaczyć i wyrzucić z mojego serca 
wszelki żal do innych osób. Jezus pragnie dzielić z nami tę 
chwilę radości, ściskając nas, aby życzyć nam Swego Po-
koju.

oprac. o. Dawid Grabowski OMI
ciąg dalszy w kolejnym numerze „Oblackiego Echa”

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LIPIEC 2017
Intencja ewangelizacyjna:

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego
świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA SIERPIEŃ 2017
Intencja ogólna:

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu 
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Nie łam sobie głowy wymyśla-
niem tego, co należałoby Bogu 
powiedzieć, mów to, co ci przy-
chodzi do głowy. Już samo 
zwykłe mamrotanie zachwyca 
serce Ojca. Modlitwa odziera 
cię z ciebie samego, sprawia, że 
przestajesz się na sobie koncen-
trować.

Zbyt często się rozpraszam
Rozproszenia w czasie modlit-
wy są czymś normalnym, to 
znak, że żyjemy i że nasza wyo-
braźnia pracuje. W przeciwień-
stwie do decyzji o modlitwie, rozpro-
szenia często nie są wyrazem naszej 
woli. Przylatują i odlatują jak muchy, 
które nie pozwalają nam się skupić tak, 
jakbyśmy tego chcieli. Rozproszenia są 
okazją do modlitwy. Sam najlepiej bę-
dziesz umiał zamienić je w prośbę, 
modlitwę wstawienniczą, dziękczynną 
lub przebłagalną.

Co pomaga w tej walce duchowej o mo-
dlitwę? Przede wszystkim dbanie o nie-
ustanną czystość serca. Przeszkodą 
w modlitwie, wynikającą z naszej wi-
ny, może być grzech zalegający w ser-
cu, zwłaszcza grzech ciężki. Inną prze-

szkodą jest brak przebaczenia, brak na-
wet chęci przebaczenia temu, który nas 
skrzywdził. Innym środkiem, który 
może nam pomóc jest post połączony 
z jałmużną. Są to środki, do których za-
chęca nas sam Jezus. 
Najważniejszą jednak rzeczą jest wier-
ność modlitwie, nie ustawanie pomimo 
pojawiających się przeszkód. Nawet 
jeśli uciekniesz na najbardziej odległe 
pustkowie, szybko spostrzeżesz, że 
największą przeszkodą w modlitwie 
jesteś ty sam. Na drodze modlitwy po-
zostajemy zawsze uczniami, ponieważ 
nie wiemy jak się modlić; dlatego bez 
przerwy zaczynamy od nowa, oczywiś-

cie z pomocą Ducha Świętego. 
To On jest prawdziwym mis-
trzem modlitwy, dlatego dobrze 
jest Go zawsze zaprosić na po-
czątku modlitwy. Jedyną rze-
czą, która może nam pomóc 
w trwaniu na modlitwie, jest żar 
pokornej i ufnej miłości, pokła-
dającej całą nadzieję w Bogu. 
Jeśli naprawdę Go kochamy, bę-
dziemy się modlić. Jeśli Bóg 
jest częścią naszego życia, to 
z pomocą silnej wiary, gwał-
townej nadziei i żarliwej miłoś-
ci stoczymy o modlitwę praw-

dziwą walkę. Sama modlitwa bowiem 
jest walką, która toczy się przez cały 
czas. Dzięki sile słowa Bożego, które 
podtrzymuje naszą modlitwę, musimy 
przezwyciężyć ociężałość, lenistwo, 
przygnębienie, rutynę. Musimy stawić 
czoło temu niejasnemu wrażeniu, że 
modląc się, tracimy czas, że nie wiemy, 
co powiedzieć ani co zrobić, kiedy roz-
proszenia depczą nam po piętach. Mu-
simy przezwyciężyć tę pokusę, która 
nam mówi, że w czasie modlitwy nic 
się nie dzieje, że Bóg nas nie słyszy, że 
nas nie wysłuchuje.

Jako małżonkowie modlimy się razem od pierwszego dnia naszego małżeństwa. Wynikało to z potrzeby serca. Było dla nas 
naturalne by wspólnie stawać przed Bożym obliczem, bo zawsze mamy za co dziękować i o co prosić. Niestety, czas naszej 
modlitwy to najczęściej ostatni moment dnia – tuż przed zaśnięciem, a to oznacza, że często jesteśmy zmęczeni i nasza 
modlitwa nie jest taka jak byśmy chcieli, żeby była. To, że modlimy się razem, dodatkowo wzmacnia nasze poczucie bycia 
małżonkiem. Wspólna modlitwa, wyrażanie tych samych czy podobnych obaw, pragnień cementuje nasze małżeństwo. 
Dzięki wspólnej modlitwie lepiej się poznajemy. To właśnie modląc się razem ukazujemy sobie nawzajem swoje wnętrze. 
Jednym ze zobowiązań wynikających z bycia w domowym Kościele jest 
modlitwa rodzinna. Codziennie wieczorem, tuż przed snem klękamy 
wspólnie z dziećmi by wyrazić nasze obawy, dziękczynienia, prośby, a tak-
że by za coś przeprosić. Po słowach modlitwy naszych dzieci możemy uz-
mysłowić sobie co dla nich jest ważne, co zaprząta ich głowy, z jakimi pro-
blemami się borykają i co sprawia im najwięcej radości. Modlitwa naszych 
dzieci może być dla nas przykładem jak stawać się dzieckiem w oczach 
Boga. Jak w prosty, pozbawiony kalkulacji sposób, bez owijania w baweł-
nę, wyrazić swoje obawy, dziękczynienia czy po prostu przeprosić za to co 
było złe.
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OBLICZA MARYI – nowenna nie do odparcia
Zanim o nowennie, której tytuł po-
party jest licznymi świadectwami osób, 
które ją odmawiały, kilka słów o his-
torii jej powstania.
16 października 2002 roku, został opu-
blikowany list apostolski Jana Pawła II 
o różańcu Rosarium Virginis Mariae. 
Ten piękny dokument o naszej Matce 
Papież zamknął modlitwą ułożoną 
przez mało znanego bł. Bartolo Longo, 
którego wcześniej sam beatyfikował 
w 1980 roku. Ten świecki błogosławio-
ny musiał być bliski sercu naszemu Pa-
pieżowi, skoro zasłużył sobie na tak 
wielkie wyróżnienie. Oddajmy zatem 
głos naszemu Rodakowi: Powierzam 
ten list apostolski czułym dłoniom Ma-
ryi Panny, korząc się w duchu przed Jej 
obrazem we wspaniałym sanktuarium 
wzniesionym dla Niej przez bł. Bartło-
mieja Longo, apostoła różańca. Chęt-
nie wypowiadam jego wzruszające sło-
wa, jakimi kończy on słynną suplikę do 
Królowej Różańca Świętego: «O bło-
gosławiony różańcu Maryi, słodki łań-
cuchu, który łączysz nas z Bogiem; wię-
zi miłości, która nas jednoczysz z anio-
łami; wieżo ocalenia od napaści pie-
kła; bezpieczny porcie w morskiej kata-

strofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Bę-
dziesz nam pociechą w godzinie kona-
nia. Tobie ostatni pocałunek gasnącego 
życia. A ostatnim akcentem naszych 
warg będzie Twoje słodkie imię, o Kró-
lowo Różańca z Pompei, o Matko nasza 
droga, o Ucieczko grzeszników, 
o Władczyni, Pocieszycielko strapio-
nych. Bądź wszędzie błogosławiona, 
dziś i zawsze, na ziemi i w niebie».
Historia nowenny ma swoje początki 
w Pompejach, pod koniec XIX wieku, 
kiedy to tereny doliny Pompei zamiesz-
kiwała garstka katolików. Było to spo-
wodowane wcześniejszym spustosze-
niem, jakie zasiała szalejąca malaria. 
Na ten teren, wydawałoby się opusz-
czony przez Boga, przybył w 1872 roku 
Bartolo Longo. 9 października, wędru-
jąc po okolicy usłyszał wyraźny głos, 
który powiedział do niego: Jeśli szu-
kasz zbawienia, zachęcaj ludzi do od-
mawiania różańca. To jest obietnica sa-
mej Maryi. Od tej chwili stał się apos-
tołem różańca. Zakładał bractwa różań-
cowe, zorganizował misje ludowe pro-
mujące różaniec, a wkrótce z pomocą 
miejscowego biskupa przyczynił się do 
wybudowania nowego kościoła, gdzie 

umieszczono niezbyt ładny obraz Mat-
ki Bożej. Jednak Boża łaska spływa 
w ubóstwie i nie potrzebuje okazałości, 
lecz serc przepełnionych wiarą. Wkrót-
ce przed obliczem Matki zaczyna się 
dokonywać coraz więcej cudów i zapo-
mniane do tej pory Pompeje, zaczynają 
przyciągać tłumy.
Szczególnym, cudownym wydarze-
niem, które miało wpływ na powstanie 
nowenny, jest historia uzdrowienia 
młodej mieszkanki Neapolu, Fortuny 
Agrelli, która cierpiała na nieuleczalną 
chorobę. 16 lutego 1884 roku Fortuna 
rozpoczęła nowennę różańcową w in-
tencji wyzdrowienia. W dniu 3 marca 
ukazała się jej Matka Boża, siedząca na 
tronie, z różańcem w dłoni i powiedzia-
ła, że aby uzyskać to, o co prosi, winna 
odprawić jeszcze trzy nowenny różań-
cowe. I rzeczywiście, po ich odprawie-
niu została uzdrowiona. Matka Boża 
ukazała się jej jeszcze raz, mówiąc: Kto 
pragnie uzyskać ode mnie łaski, winien 
odprawić trzy nowenny różańcowe po-
łączone z błaganiem i trzy nowenny 
dziękczynne. W ten sposób narodziła 
się nowenna pompejańska nazywana 
nowenną nie do odparcia.
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Jak odmawiać
nowennę pompejańską? 

To proste. Przez 54 dni odmawiamy co-
dziennie 15 tajemnic różańca modląc 
się w jednej intencji oraz dodając do 
modlitw różańca kilka krótkich mod-
litw początkowych i końcowych.

Nowenna pompejańska
krok po kroku: 

1. Najpierw żegnamy się znakiem krzy-
ża.

2. Potem podajemy intencję i mówimy: 
„Ten różaniec odmawiam na Twoją 
cześć, Królowo Różańca świętego”.

3. Przechodzimy do modlitw początko-
wych różańca (Wierzę w Boga, Oj-
cze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała 
Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na 
początku nowenny w danym dniu.

4. Następnie odmawiamy różaniec – 
piętnaście tajemnic (można dołączyć 
także tajemnice światła i wyjdzie 
wtedy 20 tajemnic) – nie musisz 
wszystkich na raz.

5. Po skończeniu różańca modlimy się 
krótką modlitwą (błagalną lub dzięk-
czynną – zobacz niżej). Wystarczy tę 
modlitwę odmówić raz na dzień, na 
końcu różańca.

6. Na samym końcu modlimy się mod-

litwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy 
razy z ufnością i wiarą mówimy: 
„Królowo Różańca świętego, módl 
się za nami!”

Modlitwy błagalne i dziękczynne 
w nowennie pompejańskiej

1. Modlitwy końcowe w trakcie części 
błagalnej – modlimy się tą modlitwą 
przez pierwsze 27 dni nowenny.

Pomnij o miłosierna Panno Różańco-
wa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie 

słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli 
Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy 
Twojej wzywający, miał być przez Cie-
bie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą 
moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, 
ale przez święty Twój różaniec i?przez 
upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej 
świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie 
dobrotliwie. Amen.

2. Modlitwy końcowe w trakcie części 
dziękczynnej – modlimy się tą mod-
litwą przez drugie 27 dni nowenny.

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna mi-
łości? Moje całe życie poświęcam To-
bie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać 
cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świę-
tego z Pompejów, bo gdy Twojej pomo-
cy wezwałem, nawiedziła mnie łaska 
Boża. Wszędzie będę opowiadać o mi-
łosierdziu, które mi wyświadczyłaś. 
O ile zdołam będę rozszerzać nabożeń-
stwo do Różańca Świętego, wszystkim 
głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś 
się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, 
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się 
udawali. O, gdyby cały świat wiedział 
jak jesteś dobra, jaką masz litość nad 
cierpiącymi, wszystkie stworzenia 
uciekałyby się do Ciebie. Amen.

o. Mariusz Urbański OMI

Co rozumiemy przez maleficium?
Stare podręczniki teologii moralnej definiowały maleficium 
w następujący sposób: „Maleficium (z łacińskiego malum facere = 
czynić, wyrządzać zło) jest sztuką szkodzenia innym z pomocą 
szatana”. Mogą to być czary, uroki itp. Dokładnie należałoby po-
wiedzieć, że maleficium jest złem wyrządzonym przez szatana 
przy współpracy człowieka, którego nazywa się czarownikiem, 
czarnoksiężnikiem, magiem lub zaklinaczem. Człowiek, niekiedy 
nawet nieświadom tego, uprawiając czarnoksięstwo, czarną magię 
i inne formy magiczne staje do współpracy z szatanem, który wy-
korzystuje go do swych demonicznych celów. Maleficium jest za-
tem nadzwyczajnym działaniem szatana, podczas gdy człowiek 
jest tylko jego narzędziem. Czarnoksięstwo albo czarna magia jest 
więc formą ukrytej współpracy z szatanem.
Dokładniej maleficjum można określić jako nikczemne działanie 
jednej osoby przeciwko drugiej, dokonane za pośrednictwem Sza-
tana. Potocznie działanie takie określa się także mianem fattura 
dlatego, że dokonuje się przy pomocy przedmiotów w porę przy-
gotowanych i przechowywanych do tego celu, oraz rytuałów prze-
kazywanych od wieków. 
Nie należy zapominać, że Szatan nie może działać wprost przeciw-
ko jakiemuś człowiekowi, a tylko za pośrednictwem innego czło-
wieka. Reasumując, Szatana można przyjąć z wolnego wyboru lub 
może zostać sprowadzony przez kogoś, kto użyje maleficjum. Już 
na samą myśl wydaje się to straszne i niszczące. To jest jak najęcie 
mordercy, grupy bandytów i dręczycieli.
Jednak wobec tej pozornej nieuchronności zła warto powtórzyć, że 
maleficjum nic nie może zdziałać przeciwko osobom, które jedno-
czą się z Bogiem na modlitwie i które w życiu wyraźnie wybrały 
Chrystusa. Zostaliśmy wezwani do codziennego ponawiania tego 
wyboru dla nas i naszych najbliższych przez modlitwę i uczynki. 

Rzeczywiście, nie jest to obojętne, jeśli przywołamy odpowiedź, 
jakiej tłum udzielił Piłatowi (Mt 27,17): „Którego chcecie, żebym 
wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”.
Trzeba pamiętać, że ponad 95% przypadków ingerencji złego du-
cha w naszym życiu to przypadki maleficjum nie opętania, które 
jest niezwykle rzadkie. Istnieje wiele rodzajów maleficjum. Wyko-
rzystywane jest od niepamiętnych czasów i nadal praktykowane 
w ten sam sposób. Do najczęstszych należą: czar, klątwa, macum-
ba, voodoo, urok, czarodziejski napój, zatrute ciasto. Nazwy przy-
wodzą na myśl epoki i wierzenia, które wydają się należeć do 
przeszłości. W rzeczywistości chodzi o praktyki niezwykle aktu-
alne. Wystarczy dowiedzieć się, jak wygląda zasób środków jakie-
gokolwiek maga lub wróżki, żeby zrozumieć, że te rzeczy nie 
wyszły z użycia.
Trzeba zaznaczyć, że człowiek, który pada ofiarą maleficjum, jest 
niewinny. Nie można go obwiniać za skutki maleficjum, które zos-
tało na niego rzucone. Nawet jeśli stoimy wobec osoby opętanej 
przez Szatana. Bardzo ciężką winę (ks. Amorth używa właśnie 
tego wyrażenia dla określenia stopnia przewinienia) ponosi ten, 
kto dokonuje maleficjum, i ten, kto je zleca. Chodzi bowiem o oso-
by, które działają na rzecz Szatana albo które oddały się w jego ręce 
dla osiągnięcia swoich celów. Aby odpokutować takie niegodzi-
wości, potrzeba radykalnej zmiany życia, częstej modlitwy, czę-
stych uczynków miłości bliźniego i szczerego przystępowania do 
sakramentu pokuty. Wszystko to zresztą dzieje się i tak bez moż-
liwości naprawienia wyrządzonych swoimi czynami szkód. Przy-
najmniej w większości przypadków.
Maleficium nie jest ani zabobonem, ani wymysłem średniowiecza, 
jak uważają niektórzy. Jest to rzeczywistość znana przez wszystkie 
kultury i religie świata, poczynając od głębokiej starożytności po 
dzień dzisiejszy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, co jest prze-

MALEFICJUM TO DIABELSKA SZTUKA SZKODZENIA 
LUDZIOM PRZY POMOCY SZATANA

sądem, a co nadzwyczajnym działaniem złego ducha. Wszyscy eg-
zorcyści na podstawie własnego doświadczenia zgodnie twierdzą, 
że maleficium istnieje i że często trzeba całymi miesiącami, a 
nawet latami walczyć, żeby uwolnić osobę, która została zaata-
kowana za pomocą maleficium.
Zanim przejdziemy do omówienia bliżej tych spraw, najpierw 
krótkie wyjaśnienie, co to jest magia, czarnoksięstwo, satanizm, 
tajemne zaklęcia itd.., a więc to wszystko, co łączy się z malefi-
cium, szatanem i jego złem.
Satanizm to świadoma wiara w potęgę zła i kult oddawany szata-
nowi przez człowieka. Początki satanizmu sięgają XVII wieku, 
kiedy to powstały pierwsze zorganizowane grupy wyznawców zła. 
Pojedynczy sataniści istnieli jednak już w średniowieczu. Począt-
kowo satanizm był literackim tworem kultury zachodniej z różno-
rodnymi tendencjami. Jednakże z czasem, zwłaszcza od ukształ-
towania się tradycji antyklerykalno-masońskiej, stał się wyrazem 
buntu przeciw ograniczeniom religijnym i moralnym. Wraz z rady-
kalną negacją dotychczasowych struktur społecznych i powszech-
nych wartości doprowadził do powstania różnych stowarzyszeń 
antyreligijnych, między innymi do powstania tzw. ruchu lucyfery-
cznego, na którym pragnął zbudować „prawdziwy Kościół szata-
na”. We Francji satanizm był potężnym zjawiskiem, a jego wyz-
nawcy w Paryżu tworzyli coś w rodzaju okultystycznej mafii. Była 
to potworna ośmiornica podziemna, przyssana swymi mackami do 
niemal wszystkich sfer paryskiego społe-
czeństwa. Wobec głośnych swych niegodzi-
wości została w końcu wykryta przez po-
licję. W 1678 r. rozpoczęły się pierwsze a-
resztowania, kiedy to wpadł w ręce policji 
satanista Louis de Yanens. W domach sata-
nistów znaleziono obok takich trucizn, jak 
arszenik czy lulek czarny, także wysuszone 
ropuchy, spermę, krew oraz prochy zmar-
łych, używane do przygotowania napojów 
mających sprowadzić miłość lub zadać 
śmierć. Satanizm rozwijał się powoli w XIX 
w. i dotrwał do weku XX. W Anglii istniał 
Klub Piekielnego Ognia, założony przez 
Francisa Dashwooda i Johna Wilkesa. W Pa-
ryżu u schyłku XIX w. również działały gru-
py satanistów. Głośnym satanistą XIX w. był 
Boullan, który wraz ze swą małżonką Adele 
Chevalier podczas czarnej mszy odprawio-
nej w styczniu 1860 r. złożył w ofierze jedno 
ze swych dzieci. W roku 1875 Boullan zało-
żył stowarzyszenie, które przybrało nazwę 
Kościół maltański. Była to nazwa mająca 
wprowadzić w błąd społeczeństwo. Faktycznie był to kościół sata-
nistyczny, nazwany Świątynią Szatana. Samego Boullana okreś-
lono jako arcykapłana szatana, wielkiego idola mistycznej Sodo-
my. 
Dzisiaj, jak podkreśla egzorcysta o. G. Amorth, „bardzo wielu 
skłania się ku szatanowi, aby osiągnąć sukces, przyjemność, 
bogactwa – trzy największe namiętności ludzi. Szatan oferuje suk-
ces, przyjemność i bogactwa, ale zawsze jest to okupione wielkim 
cierpieniem. Widzimy zamożnych ludzi, którzy odnieśli sukces 
i wyobrażamy sobie, że są szczęśliwi. A to nieprawda, gdyż szatan 
może czynić tylko zło. W rezultacie osoby, które oddały się szata-
nowi, mają piekło już tu na ziemi i będą je mieć także w wiecz-
ności. Tutaj mają piekło ozłocone, skrywane pod maską sukcesu, 
ale później będzie... wieczny ogień (...)”.
Obok satanizmu, którego celem głównym jest adoracja szatana o-
sobowego, istnieją też inne formy, ale nawiązujące lub mocno 
związane z satanizmem. Np. forma okultystyczna, w której szatan 
pojmowany jest jako symbol buntu przeciw wszelkim regułom 
świata lub forma psychodeliczna, z wizjami szatana podczas tran-
sów wywoływanych przez odpowiednią muzykę (między innymi 
metalową) lub narkotyki (Encyklopedia Chrześcijaństwa. wstęp 
kard. J. Ratzinger, s. 661). Z kolei słów: „magia”, „czary” i „cza-
rownik” używa się często jako synonimów, przy czym słowo „ma-

gia” występuje częściej w sferze religijnej, zaś słowo „czary” – 
w sferze niereligijnej. Według Encyklopedii Chrześcijaństwa za 
„magię” uważa się ogół działań zmierzających do obudzenia i pod-
porządkowania sobie sił tajemnych, aby w sposób pośredni bądź 
bezpośredni zapanować nad światem fizycznym i duchowym. Ze 
starożytności wywodzi się i pozostaje aktualny podział na „magię” 
tzw. czarną (lub diabelską) – o ile stosowana jest w złych inten-
cjach w stosunku do innych i jeśli zmierza do wywołania zjawisk 
nadzwyczajnych z odwołaniem się do demonicznych sił zła oraz 
na „magię” białą (albo naturalną) – o ile stosowana jest w tzw. 
dobrych celach, bo chociaż wywołuje zjawiska zadziwiające, to 
jednak pozostaje w obrębie sił przyrody. Jednakże praktyki ma-
giczne pozostają w jaskrawej niezgodzie z religią, ponieważ „pod-
czas gdy w świecie magii człowiek jest panem samego siebie, siły 
zaś tajemne powinny być mu uległe, to w religii człowiek pozos-
taje dłużnikiem Boga, który jest wolny i transcendentny”. Pozosta-
je jeszcze pojęcie czarnoksięstwo, które niejednokrotnie 
utożsamia się z „magią”, co jest niesłuszne. Czarnoksięstwo bo-
wiem znacznie wykracza poza „magię”, ponieważ czarownik 
sprzymierza się z diabłem, a zatem uprawiane przy jego współ-
udziale praktyki czarnej magii mają na celu obrażanie, zanego-
wanie i odrzucenie Boga chrześcijan. 
Wracamy do pojęcia maleficium. Według egzorcysty J. Jean-
quenina maleficium jest nadzwyczajnym działaniem szatana przy 

udziale człowieka jako jego narzędzia. U-
prawiane czarna magia i czarnoksięstwo są 
formami ukrytej współpracy człowieka 
z szatanem. Jest to rzeczywistość znana 
przez wszystkie kultury i religie świata. Na-
leży pamiętać, że wszelkie magiczne rytuały 
i zaklęcia używane przez czarownika same 
w sobie nie wywołałyby żadnego skutku, 
gdyby nie użyczał im swych mocy diabeł. 
Jak pisze M. Fiori: „Czarownik zawierając 
pakt z diabłem, wchodzi w kontakt ze świa-
tem złych duchów. Stosując magiczne rytu-
ały do wywołania zła i wyrządzenia krzyw-
dy innym, staje się narzędziem szatana. De-
mon używa podporządkowanego sobie czło-
wieka do swoich celów. Celem czynów ma-
leficium jest niszczenie tego, kto jest ich o-
fiarą” (M. Fiori, Tra maleficio, patologie 
e possessionen demonica, s. 79-84). 
Czy nie ma w tym ryzyka popadnięcia 
w przesądy?
Tak, takie ryzyko rzeczywiście występuje, 
jeśli przypisujemy wszelką moc magicznym 

rytuałom i tym, którzy je praktykują. Według nauki Świętego To-
masza z Akwinu (por. Suma teologiczna, 11-11, q. 96), ludzie nie 
maja władzy nad demonami. Nie mogą więc poddawać ich swojej 
woli albo używać według własnych zachcianek. Zło nie jest two-
rzone przez magiczny rytuał sam w sobie ani przez „moce” cza-
rownika, ale przez samego diabła, który wchodzi w czyniące zło 
zamiary człowieka i działa we współpracy z nim, żeby szkodzić 
innym ludziom. Czarownik, zawierając pakt z diabłem, wchodzi z 
pewnością w kontakt ze światem złych duchów. Jednak szatan 
nikomu nie udziela swej władzy nad sobą. Stosując niektóre rytu-
ały do wywoływania sił zła, czarownik przejawia swój zamiar wy-
rządzenia zła innym, ale wzniecając działanie szatana, staje się 
w rzeczywistości jego narzędziem. Szatan używa więc człowieka 
do swoich celów (por. M. Fiori, w: Tra maieficio, patologie e pos-
sessione dernonica, s. 79-84).
W rozeznaniu tych diabelskich ataków należy działać z wielką os-
trożnością, ponieważ nawet jeśli czary są bardzo realne i z pewnoś-
cią liczniejsze niż przypadki opętania, to jednak są dosyć wyjąt-
kowe. Często z powodu przesądów, lęku albo religijnej ignorancji 
wiele osób uważa się za ofiary czarów. Tymczasem wystarczyłoby 
zagłębić się nieco w ich problemy, żeby znaleźć ich wyjaśnienie 
albo naturalną przyczynę.

Część druga artykułu ukaże się w następnym numerze naszego czasopisma.
Opracował: O. Proboszcz na podstawie zebranych materiałów przez ks. Zenona.
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Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna mi-
łości? Moje całe życie poświęcam To-
bie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać 
cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świę-
tego z Pompejów, bo gdy Twojej pomo-
cy wezwałem, nawiedziła mnie łaska 
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O ile zdołam będę rozszerzać nabożeń-
stwo do Różańca Świętego, wszystkim 
głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś 
się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, 
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się 
udawali. O, gdyby cały świat wiedział 
jak jesteś dobra, jaką masz litość nad 
cierpiącymi, wszystkie stworzenia 
uciekałyby się do Ciebie. Amen.

o. Mariusz Urbański OMI

Co rozumiemy przez maleficium?
Stare podręczniki teologii moralnej definiowały maleficium 
w następujący sposób: „Maleficium (z łacińskiego malum facere = 
czynić, wyrządzać zło) jest sztuką szkodzenia innym z pomocą 
szatana”. Mogą to być czary, uroki itp. Dokładnie należałoby po-
wiedzieć, że maleficium jest złem wyrządzonym przez szatana 
przy współpracy człowieka, którego nazywa się czarownikiem, 
czarnoksiężnikiem, magiem lub zaklinaczem. Człowiek, niekiedy 
nawet nieświadom tego, uprawiając czarnoksięstwo, czarną magię 
i inne formy magiczne staje do współpracy z szatanem, który wy-
korzystuje go do swych demonicznych celów. Maleficium jest za-
tem nadzwyczajnym działaniem szatana, podczas gdy człowiek 
jest tylko jego narzędziem. Czarnoksięstwo albo czarna magia jest 
więc formą ukrytej współpracy z szatanem.
Dokładniej maleficjum można określić jako nikczemne działanie 
jednej osoby przeciwko drugiej, dokonane za pośrednictwem Sza-
tana. Potocznie działanie takie określa się także mianem fattura 
dlatego, że dokonuje się przy pomocy przedmiotów w porę przy-
gotowanych i przechowywanych do tego celu, oraz rytuałów prze-
kazywanych od wieków. 
Nie należy zapominać, że Szatan nie może działać wprost przeciw-
ko jakiemuś człowiekowi, a tylko za pośrednictwem innego czło-
wieka. Reasumując, Szatana można przyjąć z wolnego wyboru lub 
może zostać sprowadzony przez kogoś, kto użyje maleficjum. Już 
na samą myśl wydaje się to straszne i niszczące. To jest jak najęcie 
mordercy, grupy bandytów i dręczycieli.
Jednak wobec tej pozornej nieuchronności zła warto powtórzyć, że 
maleficjum nic nie może zdziałać przeciwko osobom, które jedno-
czą się z Bogiem na modlitwie i które w życiu wyraźnie wybrały 
Chrystusa. Zostaliśmy wezwani do codziennego ponawiania tego 
wyboru dla nas i naszych najbliższych przez modlitwę i uczynki. 

Rzeczywiście, nie jest to obojętne, jeśli przywołamy odpowiedź, 
jakiej tłum udzielił Piłatowi (Mt 27,17): „Którego chcecie, żebym 
wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”.
Trzeba pamiętać, że ponad 95% przypadków ingerencji złego du-
cha w naszym życiu to przypadki maleficjum nie opętania, które 
jest niezwykle rzadkie. Istnieje wiele rodzajów maleficjum. Wyko-
rzystywane jest od niepamiętnych czasów i nadal praktykowane 
w ten sam sposób. Do najczęstszych należą: czar, klątwa, macum-
ba, voodoo, urok, czarodziejski napój, zatrute ciasto. Nazwy przy-
wodzą na myśl epoki i wierzenia, które wydają się należeć do 
przeszłości. W rzeczywistości chodzi o praktyki niezwykle aktu-
alne. Wystarczy dowiedzieć się, jak wygląda zasób środków jakie-
gokolwiek maga lub wróżki, żeby zrozumieć, że te rzeczy nie 
wyszły z użycia.
Trzeba zaznaczyć, że człowiek, który pada ofiarą maleficjum, jest 
niewinny. Nie można go obwiniać za skutki maleficjum, które zos-
tało na niego rzucone. Nawet jeśli stoimy wobec osoby opętanej 
przez Szatana. Bardzo ciężką winę (ks. Amorth używa właśnie 
tego wyrażenia dla określenia stopnia przewinienia) ponosi ten, 
kto dokonuje maleficjum, i ten, kto je zleca. Chodzi bowiem o oso-
by, które działają na rzecz Szatana albo które oddały się w jego ręce 
dla osiągnięcia swoich celów. Aby odpokutować takie niegodzi-
wości, potrzeba radykalnej zmiany życia, częstej modlitwy, czę-
stych uczynków miłości bliźniego i szczerego przystępowania do 
sakramentu pokuty. Wszystko to zresztą dzieje się i tak bez moż-
liwości naprawienia wyrządzonych swoimi czynami szkód. Przy-
najmniej w większości przypadków.
Maleficium nie jest ani zabobonem, ani wymysłem średniowiecza, 
jak uważają niektórzy. Jest to rzeczywistość znana przez wszystkie 
kultury i religie świata, poczynając od głębokiej starożytności po 
dzień dzisiejszy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, co jest prze-

MALEFICJUM TO DIABELSKA SZTUKA SZKODZENIA 
LUDZIOM PRZY POMOCY SZATANA

sądem, a co nadzwyczajnym działaniem złego ducha. Wszyscy eg-
zorcyści na podstawie własnego doświadczenia zgodnie twierdzą, 
że maleficium istnieje i że często trzeba całymi miesiącami, a 
nawet latami walczyć, żeby uwolnić osobę, która została zaata-
kowana za pomocą maleficium.
Zanim przejdziemy do omówienia bliżej tych spraw, najpierw 
krótkie wyjaśnienie, co to jest magia, czarnoksięstwo, satanizm, 
tajemne zaklęcia itd.., a więc to wszystko, co łączy się z malefi-
cium, szatanem i jego złem.
Satanizm to świadoma wiara w potęgę zła i kult oddawany szata-
nowi przez człowieka. Początki satanizmu sięgają XVII wieku, 
kiedy to powstały pierwsze zorganizowane grupy wyznawców zła. 
Pojedynczy sataniści istnieli jednak już w średniowieczu. Począt-
kowo satanizm był literackim tworem kultury zachodniej z różno-
rodnymi tendencjami. Jednakże z czasem, zwłaszcza od ukształ-
towania się tradycji antyklerykalno-masońskiej, stał się wyrazem 
buntu przeciw ograniczeniom religijnym i moralnym. Wraz z rady-
kalną negacją dotychczasowych struktur społecznych i powszech-
nych wartości doprowadził do powstania różnych stowarzyszeń 
antyreligijnych, między innymi do powstania tzw. ruchu lucyfery-
cznego, na którym pragnął zbudować „prawdziwy Kościół szata-
na”. We Francji satanizm był potężnym zjawiskiem, a jego wyz-
nawcy w Paryżu tworzyli coś w rodzaju okultystycznej mafii. Była 
to potworna ośmiornica podziemna, przyssana swymi mackami do 
niemal wszystkich sfer paryskiego społe-
czeństwa. Wobec głośnych swych niegodzi-
wości została w końcu wykryta przez po-
licję. W 1678 r. rozpoczęły się pierwsze a-
resztowania, kiedy to wpadł w ręce policji 
satanista Louis de Yanens. W domach sata-
nistów znaleziono obok takich trucizn, jak 
arszenik czy lulek czarny, także wysuszone 
ropuchy, spermę, krew oraz prochy zmar-
łych, używane do przygotowania napojów 
mających sprowadzić miłość lub zadać 
śmierć. Satanizm rozwijał się powoli w XIX 
w. i dotrwał do weku XX. W Anglii istniał 
Klub Piekielnego Ognia, założony przez 
Francisa Dashwooda i Johna Wilkesa. W Pa-
ryżu u schyłku XIX w. również działały gru-
py satanistów. Głośnym satanistą XIX w. był 
Boullan, który wraz ze swą małżonką Adele 
Chevalier podczas czarnej mszy odprawio-
nej w styczniu 1860 r. złożył w ofierze jedno 
ze swych dzieci. W roku 1875 Boullan zało-
żył stowarzyszenie, które przybrało nazwę 
Kościół maltański. Była to nazwa mająca 
wprowadzić w błąd społeczeństwo. Faktycznie był to kościół sata-
nistyczny, nazwany Świątynią Szatana. Samego Boullana okreś-
lono jako arcykapłana szatana, wielkiego idola mistycznej Sodo-
my. 
Dzisiaj, jak podkreśla egzorcysta o. G. Amorth, „bardzo wielu 
skłania się ku szatanowi, aby osiągnąć sukces, przyjemność, 
bogactwa – trzy największe namiętności ludzi. Szatan oferuje suk-
ces, przyjemność i bogactwa, ale zawsze jest to okupione wielkim 
cierpieniem. Widzimy zamożnych ludzi, którzy odnieśli sukces 
i wyobrażamy sobie, że są szczęśliwi. A to nieprawda, gdyż szatan 
może czynić tylko zło. W rezultacie osoby, które oddały się szata-
nowi, mają piekło już tu na ziemi i będą je mieć także w wiecz-
ności. Tutaj mają piekło ozłocone, skrywane pod maską sukcesu, 
ale później będzie... wieczny ogień (...)”.
Obok satanizmu, którego celem głównym jest adoracja szatana o-
sobowego, istnieją też inne formy, ale nawiązujące lub mocno 
związane z satanizmem. Np. forma okultystyczna, w której szatan 
pojmowany jest jako symbol buntu przeciw wszelkim regułom 
świata lub forma psychodeliczna, z wizjami szatana podczas tran-
sów wywoływanych przez odpowiednią muzykę (między innymi 
metalową) lub narkotyki (Encyklopedia Chrześcijaństwa. wstęp 
kard. J. Ratzinger, s. 661). Z kolei słów: „magia”, „czary” i „cza-
rownik” używa się często jako synonimów, przy czym słowo „ma-

gia” występuje częściej w sferze religijnej, zaś słowo „czary” – 
w sferze niereligijnej. Według Encyklopedii Chrześcijaństwa za 
„magię” uważa się ogół działań zmierzających do obudzenia i pod-
porządkowania sobie sił tajemnych, aby w sposób pośredni bądź 
bezpośredni zapanować nad światem fizycznym i duchowym. Ze 
starożytności wywodzi się i pozostaje aktualny podział na „magię” 
tzw. czarną (lub diabelską) – o ile stosowana jest w złych inten-
cjach w stosunku do innych i jeśli zmierza do wywołania zjawisk 
nadzwyczajnych z odwołaniem się do demonicznych sił zła oraz 
na „magię” białą (albo naturalną) – o ile stosowana jest w tzw. 
dobrych celach, bo chociaż wywołuje zjawiska zadziwiające, to 
jednak pozostaje w obrębie sił przyrody. Jednakże praktyki ma-
giczne pozostają w jaskrawej niezgodzie z religią, ponieważ „pod-
czas gdy w świecie magii człowiek jest panem samego siebie, siły 
zaś tajemne powinny być mu uległe, to w religii człowiek pozos-
taje dłużnikiem Boga, który jest wolny i transcendentny”. Pozosta-
je jeszcze pojęcie czarnoksięstwo, które niejednokrotnie 
utożsamia się z „magią”, co jest niesłuszne. Czarnoksięstwo bo-
wiem znacznie wykracza poza „magię”, ponieważ czarownik 
sprzymierza się z diabłem, a zatem uprawiane przy jego współ-
udziale praktyki czarnej magii mają na celu obrażanie, zanego-
wanie i odrzucenie Boga chrześcijan. 
Wracamy do pojęcia maleficium. Według egzorcysty J. Jean-
quenina maleficium jest nadzwyczajnym działaniem szatana przy 

udziale człowieka jako jego narzędzia. U-
prawiane czarna magia i czarnoksięstwo są 
formami ukrytej współpracy człowieka 
z szatanem. Jest to rzeczywistość znana 
przez wszystkie kultury i religie świata. Na-
leży pamiętać, że wszelkie magiczne rytuały 
i zaklęcia używane przez czarownika same 
w sobie nie wywołałyby żadnego skutku, 
gdyby nie użyczał im swych mocy diabeł. 
Jak pisze M. Fiori: „Czarownik zawierając 
pakt z diabłem, wchodzi w kontakt ze świa-
tem złych duchów. Stosując magiczne rytu-
ały do wywołania zła i wyrządzenia krzyw-
dy innym, staje się narzędziem szatana. De-
mon używa podporządkowanego sobie czło-
wieka do swoich celów. Celem czynów ma-
leficium jest niszczenie tego, kto jest ich o-
fiarą” (M. Fiori, Tra maleficio, patologie 
e possessionen demonica, s. 79-84). 
Czy nie ma w tym ryzyka popadnięcia 
w przesądy?
Tak, takie ryzyko rzeczywiście występuje, 
jeśli przypisujemy wszelką moc magicznym 

rytuałom i tym, którzy je praktykują. Według nauki Świętego To-
masza z Akwinu (por. Suma teologiczna, 11-11, q. 96), ludzie nie 
maja władzy nad demonami. Nie mogą więc poddawać ich swojej 
woli albo używać według własnych zachcianek. Zło nie jest two-
rzone przez magiczny rytuał sam w sobie ani przez „moce” cza-
rownika, ale przez samego diabła, który wchodzi w czyniące zło 
zamiary człowieka i działa we współpracy z nim, żeby szkodzić 
innym ludziom. Czarownik, zawierając pakt z diabłem, wchodzi z 
pewnością w kontakt ze światem złych duchów. Jednak szatan 
nikomu nie udziela swej władzy nad sobą. Stosując niektóre rytu-
ały do wywoływania sił zła, czarownik przejawia swój zamiar wy-
rządzenia zła innym, ale wzniecając działanie szatana, staje się 
w rzeczywistości jego narzędziem. Szatan używa więc człowieka 
do swoich celów (por. M. Fiori, w: Tra maieficio, patologie e pos-
sessione dernonica, s. 79-84).
W rozeznaniu tych diabelskich ataków należy działać z wielką os-
trożnością, ponieważ nawet jeśli czary są bardzo realne i z pewnoś-
cią liczniejsze niż przypadki opętania, to jednak są dosyć wyjąt-
kowe. Często z powodu przesądów, lęku albo religijnej ignorancji 
wiele osób uważa się za ofiary czarów. Tymczasem wystarczyłoby 
zagłębić się nieco w ich problemy, żeby znaleźć ich wyjaśnienie 
albo naturalną przyczynę.

Część druga artykułu ukaże się w następnym numerze naszego czasopisma.
Opracował: O. Proboszcz na podstawie zebranych materiałów przez ks. Zenona.
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Wakacje 2017Wakacje 2017

20.05.2017
Z inicjatywy Stowarzyszenia św. Euge-
niusza de Mazenoda w naszej Parafii 
odbyła się wspólna modlitwa w intencji 
Gorzowa. 760 minut modlitwy za mias-
to w ramach jubileuszu 760-lecia. 
O godz. 8.00 miała miejsce Msza Świę-
ta, od godz. 8.45 do 18.30 czuwanie 
z nieustannym czytaniem Pisma Świę-
tego, godz. 18.30 Msza Św. i od 19.15 
do 21.00 dalsze czuwanie z czytaniem 
Pisma Świętego. Dziękujemy wszyst-
kim 47 Gorzowianom za podjęcia dy-
żurów czytania Pisma Świętego i włą-
czenie się w to dzieło. Wydarzenie ob-
jęli honorowym patronatem Biskup 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
i Prezydent Miasta. Zapraszamy za rok 
do modlitwy za nasze miasto na 761-
lecie istnienia Gorzowa!

21.05.2017
Uroczystość św. Eugeniusza de 
Mazenoda, założyciela Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Dziękczynna 
Msza św. za życie i posłannictwo 
św. Eugeniusza oraz w intencji 
Misjonarzy Oblatów M.N. wraz 
z ucałowaniem relikwii św. Eu-
geniusza została odprawiona 
o godz. 12.00. Podczas tej Mszy 
św. modliliśmy się za wszystkie 
osoby, które przynależą do Apos-
tolatu Margaretek.

27-28.05.2017
W ramach projektu PRZYSTAŃ Z RO-
DZINĄ, w Starym Dworku koło 
Skwierzyny odbył się biwak Ojciec & 
Syn – szkoła przetrwania w lesie, nauka 
rozpalania ogniska, podchody, rozkła-
danie namiotów i wiele innych atrakcji. 

27.05.2017
W tym dniu, na Mszy św. o godz.18.00, 
J. E. Ks. Bp Paweł Socha udzielił sakra-
mentu bierzmowania młodzieży z na-
szej parafii.
Zespół Szkół nr 12 zorganizował festyn 
pod hasłem „Z Zawarcia w Polskę”. 
Wśród atrakcji m.in. był bieg na 10 km, 
rodzinny bieg z nagrodami, malowanie 
twarzy, stoiska gastronomiczne.

30.05.2017
Parafia zorganizowała wyjście do kina 
na film „Teraz i w godzinę śmierci”. 
Osoby w wieku 60+ otrzymały darmo-
we bilety, ufundowane dzięki dofinan-
sowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej ze środków Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktywnoś-
ci Społecznej Osób Starszych.

05 - 06.06.2017
Dwudniowa wycieczka do Wrocławia. 
Wyjazd ten, zorganizowany przez Pa-
rafię Św. Józefa w Gorzowie Wielko-
polskim, dedykowany był osobom 
w wieku 60+ w ramach dofinansowa-
nia z programu Aktywność Społeczna 
Osób Starszych. W czasie wyjazdu 
uczestnicy wycieczki zwiedzili Stary 
Rynek, Ostrów Tumski, Panoramę Ra-
cławicką, ZOO, Afrikanum, Kolejko-
wo (największą w Polsce makietę kole-
jową) oraz Parafię NMP Królowej Po-
koju, gdzie posługują Misjonarze Ob-
laci MN w Polsce.

10.06.2017
„Jutro będzie lepiej” to performance te-
atralny zrealizowany przez aktorów Te-
atr Tygiel w reżyserii aktora Teatru im. 
J. Osterwy Artura Nełkowskiego. Sce-
nariusz – na podstawie rozmów z pio-
nierami Gorzowa zebranych na łamach 
biuletynu historycznego wydawanego 
przez Stowarzyszenie Św. Eugeniusza 
de Mazenoda w poprzednich latach- 
napisała redaktor portalu www.ego-
rzowska.pl Hanna Kaup.
W przedstawieniu wzięli udział nasi 
Parafianie: aktor Dominik Jakubczak, 
grający pierwszego powojennego Pre-
zydenta naszego miasta i Pani Janina 
Sowa, która swoją rolą we wzruszający 
sposób połączyła dawne minione lata 
pionierów Gorzowa i czasy współczes-
ne.

15.06.2017
Uroczystość Bożego Ciała. 
Tradycyjnie procesję Bożego Ciała 
przeżywaliśmy z parafią pw. Chrystusa 

Króla. Procesja rozpoczęła się  
po Mszy św. o godz. 15.00, która 
odprawiona została w naszym 
kościele. Trasa procesji przebie-
gała ulicami: Bracką, Śląską, 
Wawrzyniaka, Kolejową, Prze-
mysłową, Woskową. Po procesji 
bawiliśmy się na festynie w Para-
fii na Woskowej.

Brat, czyli Ktoś bliski…
Dla mnie Brat kojarzy się z kimś bliskim. Blis-
ki dla wszystkich: najpierw dla innych braci 
w zakonie, ale i dla wszystkich ludzi.
Bracia zakonni mają być dla świata wzorem 
ewangelicznej pracowitości: uczą, leczą, bu-
dują, uprawiają ziemię, piszą, gotują, szyją, 
sprzątają, ale na pierwszym miejscu stawiają 
Królestwo Boże. Właśnie w tym zbliżeniu się 
osób Bogu oddanych, a jednak ciężko, służeb-
nie pracujących, do innych ludzi, walczących 
o chleb codzienny, widzimy posłannictwo bra-
ci zakonnych. Nie będąc kapłanami, łatwiej na-
wiązują kontakt z otoczeniem, wśród którego 
z woli Opatrzności działają. 
W 1983 r. papież Jan Paweł II tak mówił o bra-
ciach zakonnych: „Chciałbym powiedzieć 
szczególne słowo o zakonnikach – braciach, by ich pochwa-
lić i zachęcić. Wasze powołanie, moi kochani bracia, nie jest 
łatwe, zwłaszcza z uwagi na ducha świata, który nie ceni 
ewangelicznego ubóstwa i pokornej służby. Waszym powo-
łaniem jest naśladowanie Chrystusa przez całe życie będące 
totalnym oddaniem siebie, czego na ogół świat nie ceni”. 

Dziś przyszedł czas, aby podziękować za 12-letnią posługę 

w naszej parafii wyjątkowej osobie – Bratu 
Piotrowi Obertowi OMI. Nie ma chyba na Za-
warciu nikogo, kto nie powiedziałby ciepłego 
słowa o Bracie Piotrze i nikogo, kogo smut-
kiem nie napełniła wiadomość, że kończy się 
nasz wspólny czas w tym miejscu… Gdyby 
duchownym przyznawano Oscary za ich po-
sługę, to bez wątpienia Brat Piotr dostałby taką 
statuetkę w kategorii „Oscar za najlepszą rolę 
drugoplanową”. Bo taki jest – niezwykle 
skromny, zawsze w cieniu, ale za to po mis-
trzowsku wykonujący swoje rozliczne obo-
wiązki – w kościele, w klasztorze, w parafii. 
Trudno dzisiaj wyliczyć, czym zajmował się 
Brat przez te wszystkie lata, bo zawsze był 
wszędzie tam, gdzie było coś do zrobienia. 

Zawsze blisko ludzi – czy to  w Caritas, czy w czasie rozno-
szenia opłatków, w trakcie kolędy, w kancelarii parafialnej,  
podczas codziennych rozmów na ulicy. I wreszcie w przy-
kościelnym parku, któremu oddawał całe swoje serce sadząc 
kwiaty i pielęgnując rośliny.
Jedno jest pewne – będzie nam Brata Piotra bardzo brako-
wało.

E. Bartelak-Przygoda

12 lat minęło…
czyli o parafii,  czytaniu książek i  parku przy kościele – 

rozmowa z Bratem Piotrem

– Przybył Brat do naszej parafii w 
2005 roku. 12 lat to sporo czasu, żeby 
dostrzec zmieniającą się parafię i Za-
warcie. Jakie są Brata spostrzeżenia 
w tej kwestii?

Rzeczywiście, parafia zmieniła się. 
Mam tu na myśli najpierw kościół, jako 
budowlę. Pojawiły się witraże, nowe 
okna, wyremontowano kaplicę św. Eu-

geniusza, wcześniej odnowiono ołtarze 
boczne i tabernakulum. Zmienił się też 
otaczający kościół park – pięknieje z 
każdą wiosną. Ale parafia to nie tylko 
to, co widoczne dla oka. To także du-
chowość i z tym z roku na rok wydaje 
mi się najlepiej. Jednak pomimo wielu 
wysiłków, jaki wkładają w duchową 
odnowę duszpasterze, wprowadzając 
nowe formy modlitwy, takie jak no-
wenna do Matki Bożej Rozwiązującej 
Węzły, nabożeństwa wywyższenie 
Krzyża Pańskiego w pierwszy piątek 
miesiąca, możliwość adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w każdy piątek 
i niedzielę, czy umiemy korzystać z 
tych darów?
Dzielnica Zawarcie również zmieniła 
się przez ten czas. Powstał nowy sta-
dion, kilka bloków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej, zaczynają 
się zmieniać ulice: Fabryczna i 
Towarowa. Powstał także klub 
„Przystań za Wartą”, gdzie od-
bywają się różne spotkania pod 
patronatem Stowarzyszenia św. 
Eugeniusza.
Można by wiele jeszcze wymie-
niać, ale to są te najważniejsze 
zmiany, jakie dostrzegam.

–

–

 Poza posługami zarezerwowanymi 
dla kapłanów, pełnił Brat chyba 
wszystkie możliwe obowiązki. Która 
z tych posług dawała Bratu najwięcej 
satysfakcji i dlaczego? 

Każda była inna i każda dawała wiele 
satysfakcji. Najbardziej cieszyłem się 
z tych, w których mogłem w jakiś spo-
sób pomóc innym. Do takich posług na-
leżała zakrystia oraz działalność w Ca-
ritas i domu zakonnym, gdzie poza go-
dzinami kancelarii parafialnej mogłem 
służyć pomocą. Tych radości było wie-
le każdego dnia, rozmów na ulicy, wy-
słuchania problemów.

 Sławetne są w parafii przygotowy-
wane przez Brata potrawy. Czy po-
dzieli się Brat przepisem (przepisa-
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20.05.2017
Z inicjatywy Stowarzyszenia św. Euge-
niusza de Mazenoda w naszej Parafii 
odbyła się wspólna modlitwa w intencji 
Gorzowa. 760 minut modlitwy za mias-
to w ramach jubileuszu 760-lecia. 
O godz. 8.00 miała miejsce Msza Świę-
ta, od godz. 8.45 do 18.30 czuwanie 
z nieustannym czytaniem Pisma Świę-
tego, godz. 18.30 Msza Św. i od 19.15 
do 21.00 dalsze czuwanie z czytaniem 
Pisma Świętego. Dziękujemy wszyst-
kim 47 Gorzowianom za podjęcia dy-
żurów czytania Pisma Świętego i włą-
czenie się w to dzieło. Wydarzenie ob-
jęli honorowym patronatem Biskup 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
i Prezydent Miasta. Zapraszamy za rok 
do modlitwy za nasze miasto na 761-
lecie istnienia Gorzowa!

21.05.2017
Uroczystość św. Eugeniusza de 
Mazenoda, założyciela Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Dziękczynna 
Msza św. za życie i posłannictwo 
św. Eugeniusza oraz w intencji 
Misjonarzy Oblatów M.N. wraz 
z ucałowaniem relikwii św. Eu-
geniusza została odprawiona 
o godz. 12.00. Podczas tej Mszy 
św. modliliśmy się za wszystkie 
osoby, które przynależą do Apos-
tolatu Margaretek.

27-28.05.2017
W ramach projektu PRZYSTAŃ Z RO-
DZINĄ, w Starym Dworku koło 
Skwierzyny odbył się biwak Ojciec & 
Syn – szkoła przetrwania w lesie, nauka 
rozpalania ogniska, podchody, rozkła-
danie namiotów i wiele innych atrakcji. 

27.05.2017
W tym dniu, na Mszy św. o godz.18.00, 
J. E. Ks. Bp Paweł Socha udzielił sakra-
mentu bierzmowania młodzieży z na-
szej parafii.
Zespół Szkół nr 12 zorganizował festyn 
pod hasłem „Z Zawarcia w Polskę”. 
Wśród atrakcji m.in. był bieg na 10 km, 
rodzinny bieg z nagrodami, malowanie 
twarzy, stoiska gastronomiczne.

30.05.2017
Parafia zorganizowała wyjście do kina 
na film „Teraz i w godzinę śmierci”. 
Osoby w wieku 60+ otrzymały darmo-
we bilety, ufundowane dzięki dofinan-
sowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej ze środków Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktywnoś-
ci Społecznej Osób Starszych.

05 - 06.06.2017
Dwudniowa wycieczka do Wrocławia. 
Wyjazd ten, zorganizowany przez Pa-
rafię Św. Józefa w Gorzowie Wielko-
polskim, dedykowany był osobom 
w wieku 60+ w ramach dofinansowa-
nia z programu Aktywność Społeczna 
Osób Starszych. W czasie wyjazdu 
uczestnicy wycieczki zwiedzili Stary 
Rynek, Ostrów Tumski, Panoramę Ra-
cławicką, ZOO, Afrikanum, Kolejko-
wo (największą w Polsce makietę kole-
jową) oraz Parafię NMP Królowej Po-
koju, gdzie posługują Misjonarze Ob-
laci MN w Polsce.

10.06.2017
„Jutro będzie lepiej” to performance te-
atralny zrealizowany przez aktorów Te-
atr Tygiel w reżyserii aktora Teatru im. 
J. Osterwy Artura Nełkowskiego. Sce-
nariusz – na podstawie rozmów z pio-
nierami Gorzowa zebranych na łamach 
biuletynu historycznego wydawanego 
przez Stowarzyszenie Św. Eugeniusza 
de Mazenoda w poprzednich latach- 
napisała redaktor portalu www.ego-
rzowska.pl Hanna Kaup.
W przedstawieniu wzięli udział nasi 
Parafianie: aktor Dominik Jakubczak, 
grający pierwszego powojennego Pre-
zydenta naszego miasta i Pani Janina 
Sowa, która swoją rolą we wzruszający 
sposób połączyła dawne minione lata 
pionierów Gorzowa i czasy współczes-
ne.

15.06.2017
Uroczystość Bożego Ciała. 
Tradycyjnie procesję Bożego Ciała 
przeżywaliśmy z parafią pw. Chrystusa 

Króla. Procesja rozpoczęła się  
po Mszy św. o godz. 15.00, która 
odprawiona została w naszym 
kościele. Trasa procesji przebie-
gała ulicami: Bracką, Śląską, 
Wawrzyniaka, Kolejową, Prze-
mysłową, Woskową. Po procesji 
bawiliśmy się na festynie w Para-
fii na Woskowej.

Brat, czyli Ktoś bliski…
Dla mnie Brat kojarzy się z kimś bliskim. Blis-
ki dla wszystkich: najpierw dla innych braci 
w zakonie, ale i dla wszystkich ludzi.
Bracia zakonni mają być dla świata wzorem 
ewangelicznej pracowitości: uczą, leczą, bu-
dują, uprawiają ziemię, piszą, gotują, szyją, 
sprzątają, ale na pierwszym miejscu stawiają 
Królestwo Boże. Właśnie w tym zbliżeniu się 
osób Bogu oddanych, a jednak ciężko, służeb-
nie pracujących, do innych ludzi, walczących 
o chleb codzienny, widzimy posłannictwo bra-
ci zakonnych. Nie będąc kapłanami, łatwiej na-
wiązują kontakt z otoczeniem, wśród którego 
z woli Opatrzności działają. 
W 1983 r. papież Jan Paweł II tak mówił o bra-
ciach zakonnych: „Chciałbym powiedzieć 
szczególne słowo o zakonnikach – braciach, by ich pochwa-
lić i zachęcić. Wasze powołanie, moi kochani bracia, nie jest 
łatwe, zwłaszcza z uwagi na ducha świata, który nie ceni 
ewangelicznego ubóstwa i pokornej służby. Waszym powo-
łaniem jest naśladowanie Chrystusa przez całe życie będące 
totalnym oddaniem siebie, czego na ogół świat nie ceni”. 

Dziś przyszedł czas, aby podziękować za 12-letnią posługę 

w naszej parafii wyjątkowej osobie – Bratu 
Piotrowi Obertowi OMI. Nie ma chyba na Za-
warciu nikogo, kto nie powiedziałby ciepłego 
słowa o Bracie Piotrze i nikogo, kogo smut-
kiem nie napełniła wiadomość, że kończy się 
nasz wspólny czas w tym miejscu… Gdyby 
duchownym przyznawano Oscary za ich po-
sługę, to bez wątpienia Brat Piotr dostałby taką 
statuetkę w kategorii „Oscar za najlepszą rolę 
drugoplanową”. Bo taki jest – niezwykle 
skromny, zawsze w cieniu, ale za to po mis-
trzowsku wykonujący swoje rozliczne obo-
wiązki – w kościele, w klasztorze, w parafii. 
Trudno dzisiaj wyliczyć, czym zajmował się 
Brat przez te wszystkie lata, bo zawsze był 
wszędzie tam, gdzie było coś do zrobienia. 

Zawsze blisko ludzi – czy to  w Caritas, czy w czasie rozno-
szenia opłatków, w trakcie kolędy, w kancelarii parafialnej,  
podczas codziennych rozmów na ulicy. I wreszcie w przy-
kościelnym parku, któremu oddawał całe swoje serce sadząc 
kwiaty i pielęgnując rośliny.
Jedno jest pewne – będzie nam Brata Piotra bardzo brako-
wało.

E. Bartelak-Przygoda

12 lat minęło…
czyli o parafii,  czytaniu książek i  parku przy kościele – 

rozmowa z Bratem Piotrem

– Przybył Brat do naszej parafii w 
2005 roku. 12 lat to sporo czasu, żeby 
dostrzec zmieniającą się parafię i Za-
warcie. Jakie są Brata spostrzeżenia 
w tej kwestii?

Rzeczywiście, parafia zmieniła się. 
Mam tu na myśli najpierw kościół, jako 
budowlę. Pojawiły się witraże, nowe 
okna, wyremontowano kaplicę św. Eu-

geniusza, wcześniej odnowiono ołtarze 
boczne i tabernakulum. Zmienił się też 
otaczający kościół park – pięknieje z 
każdą wiosną. Ale parafia to nie tylko 
to, co widoczne dla oka. To także du-
chowość i z tym z roku na rok wydaje 
mi się najlepiej. Jednak pomimo wielu 
wysiłków, jaki wkładają w duchową 
odnowę duszpasterze, wprowadzając 
nowe formy modlitwy, takie jak no-
wenna do Matki Bożej Rozwiązującej 
Węzły, nabożeństwa wywyższenie 
Krzyża Pańskiego w pierwszy piątek 
miesiąca, możliwość adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w każdy piątek 
i niedzielę, czy umiemy korzystać z 
tych darów?
Dzielnica Zawarcie również zmieniła 
się przez ten czas. Powstał nowy sta-
dion, kilka bloków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej, zaczynają 
się zmieniać ulice: Fabryczna i 
Towarowa. Powstał także klub 
„Przystań za Wartą”, gdzie od-
bywają się różne spotkania pod 
patronatem Stowarzyszenia św. 
Eugeniusza.
Można by wiele jeszcze wymie-
niać, ale to są te najważniejsze 
zmiany, jakie dostrzegam.

–

–

 Poza posługami zarezerwowanymi 
dla kapłanów, pełnił Brat chyba 
wszystkie możliwe obowiązki. Która 
z tych posług dawała Bratu najwięcej 
satysfakcji i dlaczego? 

Każda była inna i każda dawała wiele 
satysfakcji. Najbardziej cieszyłem się 
z tych, w których mogłem w jakiś spo-
sób pomóc innym. Do takich posług na-
leżała zakrystia oraz działalność w Ca-
ritas i domu zakonnym, gdzie poza go-
dzinami kancelarii parafialnej mogłem 
służyć pomocą. Tych radości było wie-
le każdego dnia, rozmów na ulicy, wy-
słuchania problemów.

 Sławetne są w parafii przygotowy-
wane przez Brata potrawy. Czy po-
dzieli się Brat przepisem (przepisa-



mi) na któreś z ulubionych dań?

Starałem się szukać przepisów, które są 
szybkie i proste w wykonaniu. A czy się 
podzielę? Każdy ma możliwość w do-
bie internetu coś dla siebie znaleźć. Ja 
korzystałem zawsze z gazet, które są 
dostępne u nas w kościele, jak np. Nie-
dziela.

Wiemy, że wśród rozlicznych obo-
wiązków zawsze znajdował Brat czas 
na czytanie książek. Jakie książki 
najczęściej Brat wybierał? Jaką 

– 
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książkę przeczytał Brat ostat-
nio?  
Tak, czytam i to różne książki. 
Wieczorem, po całym dniu zajęć 
starałem się poświęcić 2 godziny 
na lekturę. Lubię czytać książki 
z duchowości oblackiej – prze-
tłumaczone Listy naszego Ojca 
Założyciela, z historii Kościoła, 
historii powszechnej, wywiady – 
rzeki, z hagiografii, Pisma Świę-
tego. Ostatnio czytam Z Bratem 

naszego Boga, kard. Macharskiego, 
kazania i przemówienia na temat Br. 
Alberta Chmielowskiego, któremu 
mamy poświęcony obecny rok dusz-
pasterski.

A jakie wspomnienia wyniesie Brat 
z Gorzowa? Co najbardziej utkwi 
w pamięci? Może będzie czegoś bra-
kowało?

Wspomnienia... Kto ich nie ma? Naj-
bardziej utkwi mi w pamięci witraż św. 
Jana Pawła II, na którego ofiary zbiera-
łem w czasie opłatków, roznosząc je po 
mieszkaniach. W pamięci będę miał 
również odejścia i przybycia nowych 
oblatów do Gorzowa w czasie tych 12 
lat. A brakować będzie Was, drodzy pa-
rafianie i parku przy kościele.

Czy chciałby Brat 
przekazać coś naszym 
Czytelnikom (Parafia-
nom)?

Naszych Parafian chciał-
bym prosić tylko o jedno: 
pamiętajcie o tych, któ-
rych macie tu na co 
dzień,  jak  również  
o tych, którzy odeszli na 
inne placówki i wspom-
nijcie nas czasem dobrze.

– 

– 

– Dziękując za wszelkie dobro, któ-
rego doświadczaliśmy każdego dnia 
ze strony Brata, życzymy obfitości 
Łask Bożych, opieki Matki Najświęt-
szej, zdrowia, nieustającej radości 
i pogody ducha. Niech Duch Święty 
prowadzi, a ludzie w Gdańsku będą 
życzliwi! 

Redakcja

Ojcze Piotrze i Bracie Piotrze!
Z okazji imienin

życzymy Wam zdrowia, 
wielu Łask Bożych,

opieki Maryi Niepokalanej 
i Patrona - Świętego Piotra

oraz świętości!
Redakcja
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760 minut modlitwy za Miasto Gorzów

Tydzień po miejskich uroczystościach związanych z rocz-
nicą powierzenia Gorzowa Matce Bożej Fatimskiej oraz 
w przeddzień wspomnienia śmierci założyciela Oblatów, 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda podjęło ini-
cjatywę 760 minut modlitwy za Miasto Gorzów. 
Skąd pomysł? W tym roku nasze miasto świętuje swoje 760 
urodziny. Z tej okazji zaplanowano liczne atrakcje o charak-
terze kulturalno-rozrywkowym: festyny, wystawy, konfe-
rencje itp. Członkowie Stowarzyszenia postanowili zadbać 
również o aspekt duchowy wspólnego świętowania. Stowa-
rzyszenie ułożyło program całodziennej modlitwy przebła-
galno-dziękczynnej w intencji miasta. 
Czuwanie rozpoczęło się Eucharystią o godzinie 8.00, po 
której wyznaczone osoby czytały Nowy Testament. Nieus-
tanny dyżur czytania trwał do godz. 21.00 (z przerwą na wie-
czorną mszę świętą) i zakończył się Apelem Jasnogórskim. 
W czytanie włączyło się 47 osób. Wśród nich byli zarówno 
członkowie Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda i 
wierni Parafii św. Józefa, jak i przedstawiciele gorzowskich 
organizacji pozarządowych, młodzieży, lokalnych mediów, 

Rady Miasta, innych parafii oraz szkół. Czytający zgodnie 
przyznali, że było to wyjątkowe przeżycie. 15-minutowy dy-
żur stanowił okazję do wyciszenia się, zastanowienia nad 
swoją relacją z Bogiem i zadumą nad własną postawą wzglę-
dem Gorzowa – jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłoś-
ci. Czuwanie zakończyło się po 16 rozdziale Dziejów Apos-
tolskich. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii 
przedstawiających dzieje naszej parafii. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przys-
tąpili do wspólnej modlitwy – tym czytającym i tym słucha-
jącym. Gratulujemy odwagi do dawania świadectwa o tym, 
że wszystko czego doświadczamy zawdzięczamy Bogu. Już 
dziś zapraszamy na 761 minut modlitwy za Miasto!

Anna Jakubowska



mi) na któreś z ulubionych dań?

Starałem się szukać przepisów, które są 
szybkie i proste w wykonaniu. A czy się 
podzielę? Każdy ma możliwość w do-
bie internetu coś dla siebie znaleźć. Ja 
korzystałem zawsze z gazet, które są 
dostępne u nas w kościele, jak np. Nie-
dziela.

Wiemy, że wśród rozlicznych obo-
wiązków zawsze znajdował Brat czas 
na czytanie książek. Jakie książki 
najczęściej Brat wybierał? Jaką 

– 
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książkę przeczytał Brat ostat-
nio?  
Tak, czytam i to różne książki. 
Wieczorem, po całym dniu zajęć 
starałem się poświęcić 2 godziny 
na lekturę. Lubię czytać książki 
z duchowości oblackiej – prze-
tłumaczone Listy naszego Ojca 
Założyciela, z historii Kościoła, 
historii powszechnej, wywiady – 
rzeki, z hagiografii, Pisma Świę-
tego. Ostatnio czytam Z Bratem 

naszego Boga, kard. Macharskiego, 
kazania i przemówienia na temat Br. 
Alberta Chmielowskiego, któremu 
mamy poświęcony obecny rok dusz-
pasterski.

A jakie wspomnienia wyniesie Brat 
z Gorzowa? Co najbardziej utkwi 
w pamięci? Może będzie czegoś bra-
kowało?

Wspomnienia... Kto ich nie ma? Naj-
bardziej utkwi mi w pamięci witraż św. 
Jana Pawła II, na którego ofiary zbiera-
łem w czasie opłatków, roznosząc je po 
mieszkaniach. W pamięci będę miał 
również odejścia i przybycia nowych 
oblatów do Gorzowa w czasie tych 12 
lat. A brakować będzie Was, drodzy pa-
rafianie i parku przy kościele.

Czy chciałby Brat 
przekazać coś naszym 
Czytelnikom (Parafia-
nom)?

Naszych Parafian chciał-
bym prosić tylko o jedno: 
pamiętajcie o tych, któ-
rych macie tu na co 
dzień,  jak  również  
o tych, którzy odeszli na 
inne placówki i wspom-
nijcie nas czasem dobrze.

– 

– 

– Dziękując za wszelkie dobro, któ-
rego doświadczaliśmy każdego dnia 
ze strony Brata, życzymy obfitości 
Łask Bożych, opieki Matki Najświęt-
szej, zdrowia, nieustającej radości 
i pogody ducha. Niech Duch Święty 
prowadzi, a ludzie w Gdańsku będą 
życzliwi! 

Redakcja

Ojcze Piotrze i Bracie Piotrze!
Z okazji imienin

życzymy Wam zdrowia, 
wielu Łask Bożych,

opieki Maryi Niepokalanej 
i Patrona - Świętego Piotra

oraz świętości!
Redakcja

O - jak Oblat
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terze kulturalno-rozrywkowym: festyny, wystawy, konfe-
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galno-dziękczynnej w intencji miasta. 
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Rady Miasta, innych parafii oraz szkół. Czytający zgodnie 
przyznali, że było to wyjątkowe przeżycie. 15-minutowy dy-
żur stanowił okazję do wyciszenia się, zastanowienia nad 
swoją relacją z Bogiem i zadumą nad własną postawą wzglę-
dem Gorzowa – jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłoś-
ci. Czuwanie zakończyło się po 16 rozdziale Dziejów Apos-
tolskich. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii 
przedstawiających dzieje naszej parafii. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przys-
tąpili do wspólnej modlitwy – tym czytającym i tym słucha-
jącym. Gratulujemy odwagi do dawania świadectwa o tym, 
że wszystko czego doświadczamy zawdzięczamy Bogu. Już 
dziś zapraszamy na 761 minut modlitwy za Miasto!

Anna Jakubowska



Z życia Parafii Z życia Parafii

str. 21str. 20
Wakacje 2017Wakacje 2017

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

W sobotę, 27 maja, Ks. Bp Paweł Socha 
udzielił młodzieży naszej parafii kolej-
ny sakrament wtajemniczenia chrześ-
cijańskiego. Po trzyletnim przygoto-
waniu katechetycznym, uczestniczeniu 
w życiu liturgicznym i osobistej mod-
litwie, kandydaci zostali umocnieni da-
rami Ducha Świętego w sakramencie 
bierzmowania. Tak młodzież moty-
wowała swoje pragnienie przyjęcia 
tego sakramentu:

Chcę umocnić swoją wiarę i dopełnić 
łaskę chrztu. Dzięki temu sakramen-
towi otrzymam dary Ducha Świętego, 
które będą mi pomagały w podejmo-
waniu trudnych decyzji  oraz 
przybliżą mnie do Boga.

Milena

Chcę, aby moc Ducha Świętego oraz 
Jego dary umacniały mnie w wierze, 
pomagały we wkraczaniu w dorosłe ży-
cie i niosły radość i nadzieję ludziom, 
których Pan Bóg postawi na mej drodze 
życia.

Oliwia

Dzięki temu ściślej zjednoczę się 
z Chrystusem, stanę się odporniejszy 

na pokusy. Duch Święty umocni we 
mnie wiarę, którą będę mężnie wyz-
nawał, bronił jej i według niej żył.

Mikołaj

Chciałbym zbliżyć się do Boga, po-
czuć Jego bliskość i umocnić dara-
mi Ducha Świętego, by świadczyć 
o swojej wierze.

Arek

A tak młodzież opisała swoje refleksje 
po przyjęciu sakramentu bierzmowa-
nia:

Moje przygotowania do bierzmowania 
trwały 2 lata. W ich trakcie należało 
m.in. systematycznie chodzić do koś-
cioła. Spotykaliśmy się również grupa-
mi z ojcem, by uczestniczyć w zaję-
ciach. Podczas tych spotkań ojciec 
Mariusz uświadamiał nas w wielu 
kwestiach, tłumaczył wszystko i zaw-
sze był otwarty na wszelkie pytania 
i sugestie. Bardzo się cieszę, że mo-
głam przygotować się do tego dojrza-
łego sakramentu u boku empatycznych 
ludzi.

Dzięki zajęciom stałam się bardziej u-
duchowiona. Do wielu kwestii zaczęł-
am podchodzić bardziej refleksyjnie, a 
dzięki ćwiczonej umiejętności czytania 
Pisma Świętego, w domu chętniej do 
niego sięgałam.
Spotkanie z ks. Bp Pawłem było bardzo 
ciekawym doświadczeniem. Jego kaza-
nie było treściwe i skierowane bezpoś-
rednio do młodzieży.
Całokształt mogę ocenić bardzo pozy-

tywnie. Nie spotkałam się z szablo-
nowymi ludźmi, którzy kierują się 
jedynie ustalonymi zasadami. Spot-
kałam osoby plastyczne, otwarte na 
świat i innych ludzi.
Myślę, że sakrament bierzmowania 
umocnił mnie w wierze i jestem og-
romnie zadowolona, że mogłam do 
niego przystąpić.

Ilona

Spotkania były bardzo ciekawe, odby-
wały się w postaci luźnej rozmowy, 
a nie w postaci wykładów, dzięki czemu 
nie były nudne. Dowiedzieliśmy się na 
nich, jak wielki jest ten sakrament i ile 
dzięki niemu otrzymamy. Podczas uro-
czystości wszyscy wyglądali odświęt-
nie. Dzięki temu sakramentowi stałem 
się dojrzałym chrześcijaninem i teraz 
mogę być zarówno ojcem chrzestnym 
jak i świadkiem w innych sakramen-
tach.

Rafał

Kiedy zapisywałam się na bierzmowa-
nie prawie trzy lata temu, wiedziałam, 
że to nie jest błaha i pozorna sprawa, 

a tym bardziej rzecz, którą trzeba 
„zaliczyć”. Jest to przygotowanie 
siebie oraz przede wszystkim swojego 
serca na przyjęcie tak ważnych dla 
dorosłego chrześcijanina darów Du-
cha Świętego. Są one potrzebne do 
zrozumienia wiary i jej świadomego 
wyznawania. 
W dzisiejszych czasach, kiedy to za 
wyznawanie Chrystusa traci się 
życie, trzeba mieć ogromną odwagę. 
Nikt inny nam jej nie da, jak Duch 
Święty. Ważną sprawą jest to, że 

otrzymujemy je na całe życie, więc nie 
spodziewajmy się „cudu w Kanie” już 
pierwszego dnia .
Gdy nadszedł historyczny dzień 27 ma-
ja, wszyscy odświętnie ubrani i pełni 
zapału i radości rozpoczęliśmy Mszę 
św. pod przewodnictwem księdza bis-
kupa Pawła Sochy. Było nas sporo, bo 
aż około pięćdziesięciu. Każdy starał 
się pomóc w jakiś sposób i wypełnia-
liśmy różne funkcje, aby jeszcze bar-
dziej podkreślić wyjątkowość tego sa-
kramentu. Po pełnym rad i życiowych 
wskazówek dla młodego chrześcijani-
na kazaniu, nadeszła ta chwila, zosta-
liśmy namaszczeni krzyżmem i otrzy-
maliśmy dary Ducha Świętego. Nikt 
absolutnie nie czuł się zestresowany, 
ani zmieszany, panowała wręcz rodzin-
na atmosfera. Po zasłużonych podzię-
kowaniach dla wszystkich zaangażo-

wanych osób, Msza św. zakończyła się, 
ale jeszcze poprosiliśmy biskupa o pa-
miątkowe zdjęcie.
Dzięki temu sakramentowi jeszcze bar-
dziej zbliżyłam się do Boga i mogę li-
czyć na jego miłosierdzie. Daje on każ-
demu metaforycznego „kopniaka” do 
dzielenia się dobrocią i miłością Bożą. 
Kto inny ma głosić o nim, jak nie my. 
Nie bójmy się tego czynić. Dary Ducha 
Świętego są prawdziwym „kluczem 
piotrowym” do bram naszego Ojca.

Weronika

Wszystko zaczęło się 3 lata temu. Co 
miesiąc spotykaliśmy się na integracyj-
nych, przyjemnych, ale przede 

wszystkim przygotowu-
jących zajęciach. W ten 
wyczekiwany dzień, 27 
maja, poczułam radość 
oraz rzeczywiste uczucie 
zesłania Ducha Świętego. 
Było to coś niesamowite-
go. Przez ten sakrament 
poczułam się dojrzalsza 
w mojej wierze. Uroczys-
tość poprowadził biskup 
Paweł Socha. Słowo Boże 
z jego ust było dla nas dro-
gowskazem w dalszym 
życiu. Udzielił nam cennych rad, które 
zapamiętam na długo.

Oliwia

„BĄDŹMY RAZEM” DZIEŃ DZIECKA – ROKITNO
Dnia 4 czerwca br. kilkuosobowa grupa rodziców, wraz 
z 24 dziećmi z naszej oraz zaprzyjaźnionej parafii Chry-
stusa Króla, udała się na kolejne już obchody Dnia 
Dziecka do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słu-
chającej w Rokitnie. Przewodnikiem duchowym był Oj-
ciec Dawid. Na tegoroczne obchody Diecezjalnego Fes-
tynu Rodzinnego, pod hasłem „Bądźmy razem”, przyby-
ło około 4,5 tysiąca dzieci i rodziców. Podczas Eucha-
rystii wszystkie dzieci zostały zawierzone Matce Bożej 
Rokitniańskiej. Na uczestników festynu czekały liczne 
nagrody i atrakcje, konkursy z nagrodami oraz drobne 
przekąski. Wszystko to odbywało się w rytmie głośnej, 
tanecznej muzyki na rokitniańskich błoniach. Najwięk-
szą i chyba najbardziej oczekiwaną atrakcją imprezy by-
ła kąpiel w strumieniach wody ze strażackich sikawek. Całe szczęście, że dopisała nam super pogoda! 
Wszyscy wracaliśmy z Rokitna napełnieni Duchem Świętym, z radością w sercach i uśmiechem na twarzach… Na pewno w 
kolejnym roku będziemy chcieli znowu wziąć udział w tak fajnej imprezie!

Katarzyna Błaszczyk

Surwiwalowy biwak ojciec & syn
Szaleństwo biwakowania opanowało ojców i synów. 
W dniach 27-28 maja 2017 r. dwudziestu jeden uczestników 
wzięło udział w „szkole przetrwania” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda w Gorzowie 
Wlkp. Celem wyprawy było przede wszystkim budowanie 
silnej i zdrowej więzi pomiędzy ojcem i synem, ponieważ re-
lacje te są niezwykle istotne dla rozwoju chłopców. 
Początek wyprawy godzina 10.00. Jechaliśmy autokarem, 
a Stary Dworek koło Skwierzyny wydawał się tak odległy, 

ponieważ nie mogliśmy doczekać się atrakcji, które przygo-
towali organizatorzy.  
Na pierwszy plan poszło terenoznawstwo. Podział na 3 dru-
żyny okazał się dobrym sposobem do rywalizacji. My tatu-
siowie lubimy rywalizację...
Przed nami było wiele zadań, z którymi poradziliśmy sobie 
znakomicie. Chodziliśmy przez chaszcze, przeprawialiśmy 
się przez rzekę, szukaliśmy ukrytych miejsc, a drogę wska-
zywał nam kompas i mapa, którą każda drużyna otrzymała 
na starcie. Wreszcie wszyscy dotarliśmy na miejsce, zdoby-
wając po drodze ukryte punkty. 
Nawet nie wiedziałem, że most zwodzony obrotowy w Sta-
rym Dworku jest z 1936 roku! – mówił jeden z ojców. Zresz-
tą, większość z nas nie wiedziała.
Kiedy wszystkie drużyny dotarły na teren obozowiska, 
wspólnie z synami zabraliśmy się za rozbijanie namiotów. 
Spanie na karimacie i w śpiworze okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przy 
organizacji kuchni polowej będziemy się tak fajnie bawić. 
Wspólne jedzenie posiłków zbliżyło nas, ojców i synów, do 
siebie. Dzięki temu, jedzenie smakowało wyśmienicie. 
Zawody strzeleckie to było coś, na co czekaliśmy z utęsknie-
niem. Organizatorzy przeszli samych siebie. Strzelaliśmy 
z łuków i z broni krótkiej. Drużynowy paintball pozostawił 
po sobie ślady w postaci nieszkodliwych siniaków. 
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Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

W sobotę, 27 maja, Ks. Bp Paweł Socha 
udzielił młodzieży naszej parafii kolej-
ny sakrament wtajemniczenia chrześ-
cijańskiego. Po trzyletnim przygoto-
waniu katechetycznym, uczestniczeniu 
w życiu liturgicznym i osobistej mod-
litwie, kandydaci zostali umocnieni da-
rami Ducha Świętego w sakramencie 
bierzmowania. Tak młodzież moty-
wowała swoje pragnienie przyjęcia 
tego sakramentu:

Chcę umocnić swoją wiarę i dopełnić 
łaskę chrztu. Dzięki temu sakramen-
towi otrzymam dary Ducha Świętego, 
które będą mi pomagały w podejmo-
waniu trudnych decyzji  oraz 
przybliżą mnie do Boga.

Milena

Chcę, aby moc Ducha Świętego oraz 
Jego dary umacniały mnie w wierze, 
pomagały we wkraczaniu w dorosłe ży-
cie i niosły radość i nadzieję ludziom, 
których Pan Bóg postawi na mej drodze 
życia.

Oliwia

Dzięki temu ściślej zjednoczę się 
z Chrystusem, stanę się odporniejszy 

na pokusy. Duch Święty umocni we 
mnie wiarę, którą będę mężnie wyz-
nawał, bronił jej i według niej żył.

Mikołaj

Chciałbym zbliżyć się do Boga, po-
czuć Jego bliskość i umocnić dara-
mi Ducha Świętego, by świadczyć 
o swojej wierze.

Arek

A tak młodzież opisała swoje refleksje 
po przyjęciu sakramentu bierzmowa-
nia:

Moje przygotowania do bierzmowania 
trwały 2 lata. W ich trakcie należało 
m.in. systematycznie chodzić do koś-
cioła. Spotykaliśmy się również grupa-
mi z ojcem, by uczestniczyć w zaję-
ciach. Podczas tych spotkań ojciec 
Mariusz uświadamiał nas w wielu 
kwestiach, tłumaczył wszystko i zaw-
sze był otwarty na wszelkie pytania 
i sugestie. Bardzo się cieszę, że mo-
głam przygotować się do tego dojrza-
łego sakramentu u boku empatycznych 
ludzi.

Dzięki zajęciom stałam się bardziej u-
duchowiona. Do wielu kwestii zaczęł-
am podchodzić bardziej refleksyjnie, a 
dzięki ćwiczonej umiejętności czytania 
Pisma Świętego, w domu chętniej do 
niego sięgałam.
Spotkanie z ks. Bp Pawłem było bardzo 
ciekawym doświadczeniem. Jego kaza-
nie było treściwe i skierowane bezpoś-
rednio do młodzieży.
Całokształt mogę ocenić bardzo pozy-

tywnie. Nie spotkałam się z szablo-
nowymi ludźmi, którzy kierują się 
jedynie ustalonymi zasadami. Spot-
kałam osoby plastyczne, otwarte na 
świat i innych ludzi.
Myślę, że sakrament bierzmowania 
umocnił mnie w wierze i jestem og-
romnie zadowolona, że mogłam do 
niego przystąpić.

Ilona

Spotkania były bardzo ciekawe, odby-
wały się w postaci luźnej rozmowy, 
a nie w postaci wykładów, dzięki czemu 
nie były nudne. Dowiedzieliśmy się na 
nich, jak wielki jest ten sakrament i ile 
dzięki niemu otrzymamy. Podczas uro-
czystości wszyscy wyglądali odświęt-
nie. Dzięki temu sakramentowi stałem 
się dojrzałym chrześcijaninem i teraz 
mogę być zarówno ojcem chrzestnym 
jak i świadkiem w innych sakramen-
tach.

Rafał

Kiedy zapisywałam się na bierzmowa-
nie prawie trzy lata temu, wiedziałam, 
że to nie jest błaha i pozorna sprawa, 

a tym bardziej rzecz, którą trzeba 
„zaliczyć”. Jest to przygotowanie 
siebie oraz przede wszystkim swojego 
serca na przyjęcie tak ważnych dla 
dorosłego chrześcijanina darów Du-
cha Świętego. Są one potrzebne do 
zrozumienia wiary i jej świadomego 
wyznawania. 
W dzisiejszych czasach, kiedy to za 
wyznawanie Chrystusa traci się 
życie, trzeba mieć ogromną odwagę. 
Nikt inny nam jej nie da, jak Duch 
Święty. Ważną sprawą jest to, że 

otrzymujemy je na całe życie, więc nie 
spodziewajmy się „cudu w Kanie” już 
pierwszego dnia .
Gdy nadszedł historyczny dzień 27 ma-
ja, wszyscy odświętnie ubrani i pełni 
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aż około pięćdziesięciu. Każdy starał 
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dziej podkreślić wyjątkowość tego sa-
kramentu. Po pełnym rad i życiowych 
wskazówek dla młodego chrześcijani-
na kazaniu, nadeszła ta chwila, zosta-
liśmy namaszczeni krzyżmem i otrzy-
maliśmy dary Ducha Świętego. Nikt 
absolutnie nie czuł się zestresowany, 
ani zmieszany, panowała wręcz rodzin-
na atmosfera. Po zasłużonych podzię-
kowaniach dla wszystkich zaangażo-

wanych osób, Msza św. zakończyła się, 
ale jeszcze poprosiliśmy biskupa o pa-
miątkowe zdjęcie.
Dzięki temu sakramentowi jeszcze bar-
dziej zbliżyłam się do Boga i mogę li-
czyć na jego miłosierdzie. Daje on każ-
demu metaforycznego „kopniaka” do 
dzielenia się dobrocią i miłością Bożą. 
Kto inny ma głosić o nim, jak nie my. 
Nie bójmy się tego czynić. Dary Ducha 
Świętego są prawdziwym „kluczem 
piotrowym” do bram naszego Ojca.

Weronika

Wszystko zaczęło się 3 lata temu. Co 
miesiąc spotykaliśmy się na integracyj-
nych, przyjemnych, ale przede 

wszystkim przygotowu-
jących zajęciach. W ten 
wyczekiwany dzień, 27 
maja, poczułam radość 
oraz rzeczywiste uczucie 
zesłania Ducha Świętego. 
Było to coś niesamowite-
go. Przez ten sakrament 
poczułam się dojrzalsza 
w mojej wierze. Uroczys-
tość poprowadził biskup 
Paweł Socha. Słowo Boże 
z jego ust było dla nas dro-
gowskazem w dalszym 
życiu. Udzielił nam cennych rad, które 
zapamiętam na długo.

Oliwia

„BĄDŹMY RAZEM” DZIEŃ DZIECKA – ROKITNO
Dnia 4 czerwca br. kilkuosobowa grupa rodziców, wraz 
z 24 dziećmi z naszej oraz zaprzyjaźnionej parafii Chry-
stusa Króla, udała się na kolejne już obchody Dnia 
Dziecka do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słu-
chającej w Rokitnie. Przewodnikiem duchowym był Oj-
ciec Dawid. Na tegoroczne obchody Diecezjalnego Fes-
tynu Rodzinnego, pod hasłem „Bądźmy razem”, przyby-
ło około 4,5 tysiąca dzieci i rodziców. Podczas Eucha-
rystii wszystkie dzieci zostały zawierzone Matce Bożej 
Rokitniańskiej. Na uczestników festynu czekały liczne 
nagrody i atrakcje, konkursy z nagrodami oraz drobne 
przekąski. Wszystko to odbywało się w rytmie głośnej, 
tanecznej muzyki na rokitniańskich błoniach. Najwięk-
szą i chyba najbardziej oczekiwaną atrakcją imprezy by-
ła kąpiel w strumieniach wody ze strażackich sikawek. Całe szczęście, że dopisała nam super pogoda! 
Wszyscy wracaliśmy z Rokitna napełnieni Duchem Świętym, z radością w sercach i uśmiechem na twarzach… Na pewno w 
kolejnym roku będziemy chcieli znowu wziąć udział w tak fajnej imprezie!

Katarzyna Błaszczyk

Surwiwalowy biwak ojciec & syn
Szaleństwo biwakowania opanowało ojców i synów. 
W dniach 27-28 maja 2017 r. dwudziestu jeden uczestników 
wzięło udział w „szkole przetrwania” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda w Gorzowie 
Wlkp. Celem wyprawy było przede wszystkim budowanie 
silnej i zdrowej więzi pomiędzy ojcem i synem, ponieważ re-
lacje te są niezwykle istotne dla rozwoju chłopców. 
Początek wyprawy godzina 10.00. Jechaliśmy autokarem, 
a Stary Dworek koło Skwierzyny wydawał się tak odległy, 

ponieważ nie mogliśmy doczekać się atrakcji, które przygo-
towali organizatorzy.  
Na pierwszy plan poszło terenoznawstwo. Podział na 3 dru-
żyny okazał się dobrym sposobem do rywalizacji. My tatu-
siowie lubimy rywalizację...
Przed nami było wiele zadań, z którymi poradziliśmy sobie 
znakomicie. Chodziliśmy przez chaszcze, przeprawialiśmy 
się przez rzekę, szukaliśmy ukrytych miejsc, a drogę wska-
zywał nam kompas i mapa, którą każda drużyna otrzymała 
na starcie. Wreszcie wszyscy dotarliśmy na miejsce, zdoby-
wając po drodze ukryte punkty. 
Nawet nie wiedziałem, że most zwodzony obrotowy w Sta-
rym Dworku jest z 1936 roku! – mówił jeden z ojców. Zresz-
tą, większość z nas nie wiedziała.
Kiedy wszystkie drużyny dotarły na teren obozowiska, 
wspólnie z synami zabraliśmy się za rozbijanie namiotów. 
Spanie na karimacie i w śpiworze okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przy 
organizacji kuchni polowej będziemy się tak fajnie bawić. 
Wspólne jedzenie posiłków zbliżyło nas, ojców i synów, do 
siebie. Dzięki temu, jedzenie smakowało wyśmienicie. 
Zawody strzeleckie to było coś, na co czekaliśmy z utęsknie-
niem. Organizatorzy przeszli samych siebie. Strzelaliśmy 
z łuków i z broni krótkiej. Drużynowy paintball pozostawił 
po sobie ślady w postaci nieszkodliwych siniaków. 
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Niektórzy pewnie poczuli się jak Apacze, wypluwając 
strzałki z dmuchawki. Przy każdym stanowisku czuwał in-
struktor, gdyby kogoś poniosła fantazja.  – Bardzo podobał 
mi się paintball i gotowanie wody na herbatę w metalowym 
garnku na ognisku. Herbata z owoców sosny była prze-
pyszna – mówił jeden z uczestników, 10-letni Adam.  
Wieczorne ognisko, smaczna kiełbaska i śmiechy do nocy 
pokazały, że wszyscy bardzo dobrze bawiliśmy się. Nawią-
zaliśmy szczególne więzi z naszymi synami, spędzając ze 
sobą i tylko ze sobą czas.
Najfajniejsza była noc w namiocie – mówił inny surwiwalo-
wiec. Rzeczywiście spanie w namiocie sprawiło frajdę nie 
tylko dzieciom, ale i tatusiom. 
Niedziela upłynęła pod znakiem ratownictwa medycznego. 
Chłopcy uczyli się reanimacji na fantomach. Tatusiowie 
przy okazji przypomnieli sobie, ile wdechów i ucisków 
klatki piersiowej należy wykonać podczas reanimacji. 
Na zakończenie dwudniowej, wspaniałej przygody odbyła 
się Msza Św. Polowa. Odprawiona została w pięknej scenerii 
lasu, szumu drzew i śpiewie ptaków. Wszystko to wywarło 
niezapomniane wrażenia na uczestnikach surwiwalu. 

Biwak udał się znakomicie. Wracaliśmy wykończeni, ale 
szczęśliwi. Nawet pogoda dopisała… specjalnie zamówiona 
przez ojca Dawida.

Z życia Parafii Z życia Parafii

Krzysztof Markowski z synem

Aktywni gorzowianie

W dniach 5-6 czerwca br. 40 seniorów 
z naszego miasta brało udział w wy-
cieczce do Wrocławia. Wśród nich zna-
leźli się m.in. uczestnicy Domu u Obla-
tów, członkowie chóru Wesoła Siódem-
ka i seniorzy zrzeszeni w „Złotym Kło-
sie”. Dwudniowy pobyt w stolicy Dol-
nego Śląska dostarczył wszystkim wie-
lu wrażeń. 

Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty 
w Kolejkowie, które słynie z najwięk-
szej w Polsce makiety kolejowej. Może 
się wydawać, że to ciekawostka wyłą-
cznie dla dzieci, ale również dorośli ba-
wili się tam świetnie. Idealnie odwzo-
rowane miniatury budynków, pojaz-
dów i ludzi tworzą obrazy kilku miast. 
Kolejnym punktem na mapie wyciecz-
ki był Ostrów Tumski, gdzie pod okiem 
pani przewodnik uczestnicy dotarli 
w urokliwe zakątki Wrocławia, pozna-
jąc jednocześnie ich historię. Kilka mi-
nut po godzinie 15.00 rozpoczął się rejs 
statkiem po Odrze. Była to godzina re-
laksu połączonego z podziwianiem 
miejskiej architektury. W ramach pod-
sumowania dnia pierwszego seniorzy 
udali się do Panoramy Racławickiej na 
półgodzinny seans. We wtorek rano u-
czestnicy wyjazdu mieli okazję zwie-
dzić Stary Rynek, gdzie spacerom 
i konsumpcji lodów wydawało się nie 
być końca. W południe seniorzy dotarli 

do wrocławskiego ZOO. 
Wnętrze Af-rykarium 
obfitowało w egzotyczną 
roślinność i zwierzęta: kolorowe ry-by 
pływające nad głowami zwiedzają-
cych, ogromne hipopotamy, piękny 
wodospad i ściany udekorowane kwia-
tami. Pobyt we Wrocławiu zakończył 
się dziękczynną Mszą Świętą w tamtej-
szej oblackiej Parafii. 

Anna Jakubowska

Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadania Aktywni 
gorzowianie realizowanego w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014 – 2020.

PARAFIA W SIECI
Od dziś wydarzenia z naszej parafii św. Józefa będzie można 

śledzić na bieżąco na nowej stronie internetowej:
www.gorzow.oblaci.pl

Jednocześnie przypinamy, że można także poznawać historię 
naszej parafii na fb:

web.facebook.com/historia.jozefgorzow

Zapraszamy również na stronę Stowarzyszenia św. Eugeniusza:
www.eugeniusz.com.pl

Serce, w duchowym znaczeniu tego słowa, oznacza bo-
gactwo życia wewnętrznego człowieka, zdolność do 
kochania przez niego innych ludzi i otwarcia się na 
najdoskonalszy wymiar Miłości, do którego zostało 
stworzone. Zwykło się mówić, że nasze szczęście ukry-
te jest w sercu i jego szczęściu. Serce ściśnięte, pora-
nione i zamknięte na innych, blokuje drogę do radości 
i spełnienia całej spójnej istocie, jaką jest człowiek, 
wraz ze swoją duszą, duchem i wszystkimi władzami 
umysłowymi. Istnieją Dwa Serca, tak ściśle ze sobą 
połączone, że jedno z Nich nie potrafi żyć bez drugiego. 
To One uczą nas doskonałej miłości. Serce Jezusa i Ser-
ce Maryi. Kult tych Dwóch Serc od wielu stuleci należy 
do skarbów Kościoła Katolickiego, choć sam termin 
„Przymierze Dwóch Serc” wprowadził dopiero nasz 
wielki rodak – Jan Paweł II.
Miesiąc czerwiec w tradycji kościelnej poświęcony jest 
czci Najświętszego Serca Jezusa. Jest ono znakiem Bo-
żej miłości do człowieka, miłości tak wielkiej, że nie 
cofa się nawet przed cierpieniem i śmiercią. Bóg cierpi 
i umiera, by przekonać nas, że naprawdę jesteśmy 
przez Niego bezgranicznie kochani.
W tradycji biblijnej krew uważano za pierwiastek ży-
cia, za siedzibę duszy, a jej przelanie oznaczało nie 
tylko śmierć, ale miało również walor ekspiacyjny: by-
ło przebłaganiem za czyjeś grzechy. Stanowiło też nie-
odłączny element kultu sprawowanego w Izraelu, m.in. 
zawierania przymierza, jak chociażby w opisie wyda-
rzeń pod Synajem: „Mojżesz wziął krew i pokropił nią 
lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z 
wami” (Wj 24,8). Ewangelista Jan, przytaczając opis 
przebicia boku Jezusa, wskazuje nie tylko na fizyczną 
śmierć Jezusa, ale także ofiarę ekspiacyjną Jezusa zło-
żoną za grzechy świata, która jest zarazem nowym 
przymierzem zawartym między Bogiem a ludźmi. Pot-
wierdza to wcześniejsza refleksja o podobieństwie do 
cierpiącego niewinnie Sługi Jahwe z Księgi Izajasza 
oraz opis wieczerzy paschalnej z Wieczernika: „To jest 
moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Zawarcie nowego 
przymierza domaga się więc przelania krwi. A zatem 
Chrystus musiał umrzeć, by ustanowić Nowe Przymie-
rze.
Dnia 13 maja 1917 roku, w samo południe, troje dzieci: 
Łucja (lat 10), jej brat cioteczny Franciszek (lat 9) i Hia-
cynta (siostra Franciszka lat 7) w odległości 3 km od Fa-
timy pasło swoje owce. Nagle ujrzały silny błysk ognia, 
na kształt potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa 
razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do do-
mu ze swymi owcami. Wtedy ujrzały na dębie postać 
Matki Bożej i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przy-
chodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cier-
pienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadość-
uczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jes-
teście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu 
Sercu?”

Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba 
i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty 
i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy 
ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: „Moje 
Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze 
odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu 
Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. 
Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to 
z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łą-
czności z Niepokalanym Sercem Maryi»”.
Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim 
wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę 
i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od 
ognia wiecznego. Zażądała także, aby w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta 
wynagradzająca. W końcu poleciła: „Gdy będziecie od-
mawiać różaniec, to na końcu dodajcie: O Jezu, strzeż 
nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, 
wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, któ-
re wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Nie-
pokalanego Serca Maryi”.
My, wszyscy ludzie (nie tylko chrześcijanie), należymy 
do Jezusa, ponieważ jest naszym Stworzycielem i Zba-
wicielem. Jako chrześcijanie jeszcze bardziej należymy 
do Niego poprzez Chrzest. Przynależność do Jezusa 
mamy potwierdzić i zawsze odnawiać poprzez osobistą 
decyzję. Pamiętajmy, że nie należymy jedynie do Jezu-
sa, ale również do Maryi, ponieważ Ona jest naszą Mat-
ką duchową, zgodnie z testamentem Jezusa pozosta-
wionym swoim uczniom na krzyżu. Każdego, kto się 
odda Sercu Maryi, Ona oddaje Sercu Jezusa. Maryja 
jest najkrótszą drogą do Jezusa, Pośredniczką i Wsta-
wienniczką przy Nim. Przymierze Dwóch Serc jest ot-
warte. Ma stać się Przymierzem trzech Serc. Jedno 
z nich jest twoim sercem. Przymierze Serc polega na 
„zamianie serc” na podobieństwo Jezusa i Maryi. To 
konieczność odwrócenia się od grzechu. To obowiązek 
codziennego nawrócenia się, bo postawa Serca ży-
jącego, by ratować grzeszników, zaczyna się od nasze-
go własnego nawrócenia. Jeżeli świadomie oddajemy 
się Sercu i Maryi, również Oni oddają się nam w nowy 
sposób. Chodzi tu o przymierze dwóch miłości. Kiedy 
oddamy się Jezusowi i Maryi, jesteśmy Ich własnością. 
Będą dbać o nas, jak o Swoją własność.

Przymierze dwóch Serc ma połączyć się z Twoim!

Przygotował: o. Proboszcz
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Jednocześnie przypinamy, że można także poznawać historię 
naszej parafii na fb:

web.facebook.com/historia.jozefgorzow

Zapraszamy również na stronę Stowarzyszenia św. Eugeniusza:
www.eugeniusz.com.pl

Serce, w duchowym znaczeniu tego słowa, oznacza bo-
gactwo życia wewnętrznego człowieka, zdolność do 
kochania przez niego innych ludzi i otwarcia się na 
najdoskonalszy wymiar Miłości, do którego zostało 
stworzone. Zwykło się mówić, że nasze szczęście ukry-
te jest w sercu i jego szczęściu. Serce ściśnięte, pora-
nione i zamknięte na innych, blokuje drogę do radości 
i spełnienia całej spójnej istocie, jaką jest człowiek, 
wraz ze swoją duszą, duchem i wszystkimi władzami 
umysłowymi. Istnieją Dwa Serca, tak ściśle ze sobą 
połączone, że jedno z Nich nie potrafi żyć bez drugiego. 
To One uczą nas doskonałej miłości. Serce Jezusa i Ser-
ce Maryi. Kult tych Dwóch Serc od wielu stuleci należy 
do skarbów Kościoła Katolickiego, choć sam termin 
„Przymierze Dwóch Serc” wprowadził dopiero nasz 
wielki rodak – Jan Paweł II.
Miesiąc czerwiec w tradycji kościelnej poświęcony jest 
czci Najświętszego Serca Jezusa. Jest ono znakiem Bo-
żej miłości do człowieka, miłości tak wielkiej, że nie 
cofa się nawet przed cierpieniem i śmiercią. Bóg cierpi 
i umiera, by przekonać nas, że naprawdę jesteśmy 
przez Niego bezgranicznie kochani.
W tradycji biblijnej krew uważano za pierwiastek ży-
cia, za siedzibę duszy, a jej przelanie oznaczało nie 
tylko śmierć, ale miało również walor ekspiacyjny: by-
ło przebłaganiem za czyjeś grzechy. Stanowiło też nie-
odłączny element kultu sprawowanego w Izraelu, m.in. 
zawierania przymierza, jak chociażby w opisie wyda-
rzeń pod Synajem: „Mojżesz wziął krew i pokropił nią 
lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z 
wami” (Wj 24,8). Ewangelista Jan, przytaczając opis 
przebicia boku Jezusa, wskazuje nie tylko na fizyczną 
śmierć Jezusa, ale także ofiarę ekspiacyjną Jezusa zło-
żoną za grzechy świata, która jest zarazem nowym 
przymierzem zawartym między Bogiem a ludźmi. Pot-
wierdza to wcześniejsza refleksja o podobieństwie do 
cierpiącego niewinnie Sługi Jahwe z Księgi Izajasza 
oraz opis wieczerzy paschalnej z Wieczernika: „To jest 
moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Zawarcie nowego 
przymierza domaga się więc przelania krwi. A zatem 
Chrystus musiał umrzeć, by ustanowić Nowe Przymie-
rze.
Dnia 13 maja 1917 roku, w samo południe, troje dzieci: 
Łucja (lat 10), jej brat cioteczny Franciszek (lat 9) i Hia-
cynta (siostra Franciszka lat 7) w odległości 3 km od Fa-
timy pasło swoje owce. Nagle ujrzały silny błysk ognia, 
na kształt potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa 
razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do do-
mu ze swymi owcami. Wtedy ujrzały na dębie postać 
Matki Bożej i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przy-
chodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cier-
pienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadość-
uczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jes-
teście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu 
Sercu?”

Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba 
i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty 
i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy 
ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: „Moje 
Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze 
odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu 
Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. 
Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to 
z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łą-
czności z Niepokalanym Sercem Maryi»”.
Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim 
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szą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta 
wynagradzająca. W końcu poleciła: „Gdy będziecie od-
mawiać różaniec, to na końcu dodajcie: O Jezu, strzeż 
nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, 
wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, któ-
re wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Nie-
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wionym swoim uczniom na krzyżu. Każdego, kto się 
odda Sercu Maryi, Ona oddaje Sercu Jezusa. Maryja 
jest najkrótszą drogą do Jezusa, Pośredniczką i Wsta-
wienniczką przy Nim. Przymierze Dwóch Serc jest ot-
warte. Ma stać się Przymierzem trzech Serc. Jedno 
z nich jest twoim sercem. Przymierze Serc polega na 
„zamianie serc” na podobieństwo Jezusa i Maryi. To 
konieczność odwrócenia się od grzechu. To obowiązek 
codziennego nawrócenia się, bo postawa Serca ży-
jącego, by ratować grzeszników, zaczyna się od nasze-
go własnego nawrócenia. Jeżeli świadomie oddajemy 
się Sercu i Maryi, również Oni oddają się nam w nowy 
sposób. Chodzi tu o przymierze dwóch miłości. Kiedy 
oddamy się Jezusowi i Maryi, jesteśmy Ich własnością. 
Będą dbać o nas, jak o Swoją własność.

Przymierze dwóch Serc ma połączyć się z Twoim!

Przygotował: o. Proboszcz



Z życia Parafii

Kruche trójkąty z dżemem
Składniki:
500 g mąki
250 g margaryny
150 g cukru
2 jajka
2 łyżki gęstej śmietany
3 łyżki proszku do pieczenia
Nadzienie: ulubiony dżem, mogą być też owoce lub nu-
tella

Z podanych składników szybko zagnieść ciasto. Zawi-
nąć w folię i włożyć do lodówki na około 30 – 45 minut. 
Po tym czasie wyjąć ciasto, rozwałkować na grubość 
około 2-3 mm podsypując mąką. Z ciasta wykrawać 
kwadraty, na których ułożyć dżem, owoce lub nutellę. 
Złożyć kwadrat na połowę tak, by utworzył się trójkąt. 
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni około 15 
minut. Po wyciągnięciu i wystygnięciu posypać cuk-
rem pudrem lub polukrować. W moim domu takie 
ciasteczka znikają w oka mgnieniu .
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Teraz i w godzinę śmierci
„Różaniec 

– skromne narzędzie wielkiej mocy”

„Teraz i w godzinę śmierci”, dzieło 
Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka, 
obejrzałam razem z innymi osobami 
zainteresowanymi tym filmem, tylko 
dzięki wykupieniu całego seansu przez 
gorzowskie parafie. Sprawa jest bar-
dzo poważna, bo zrodziła we mnie pe-
symistyczne refleksje. Filmy, które nie 
są „kasowe” wyświetlane są w godzi-
nach nie do zaakceptowania dla pracu-
jących zawodowo. Czemu tak jest? 
Nie wiem… Całe szczęście, że są lu-
dzie, którym zależy…

Ale ja nie o tym… W wypełnionej po 
brzegi  sali kinowej obejrzałam film 
o globalnej, uniwersalnej wymowie, 
prawdziwy obraz naszego współczes-
nego świata. A z pozoru wydawać by się mogło, że to 
przecież tylko dokument, religijny „landszafcik” 
z Matką Boską Różańcową, coś co można sprzedawać 
w sklepach z dewocjonaliami. 
A jednak to jedno z ważniejszych dzieł, które dane mi 
było zobaczyć w życiu. W wielu momentach zbierało 
mi się na płacz, a po chwili przepełniało mnie uczucie 

radości. 
Oto historia amerykańskiego protes-
tanta, który stracił wiarę, bo prosił Bo-
ga, by coś się nie stało, a to się stało. 
Przybywa do Medjugorie i przeżywa 
cud Komunii świętej. Oto dla kontras-
tu: amerykański żołnierz, który dzięki 
swojej oddanej Panu Bogu babci nie 
rozstaje się z Różańcem i podczas woj-
ny w Afganistanie trafiony pociskiem 
w brzuch, ze świętymi koralikami 
z krzyżykiem w jednej dłoni i swoimi 
wnętrznościami w drugiej, potrafił 
podbiec do helikoptera i uratować ży-
cie, a po powrocie do ojczyzny… wia-
rę nagle stracić.
Jednak film Pilisa i Walusiaka przez 
pryzmat prywatnych historii ukazuje 

przede wszystkim globalne procesy, polityczne prze-
miany, rewolucje i metamorfozy państw i sojuszy... pod 
wpływem fatimskiej modlitwy. Krucjata różańcowa 
jako walka... bez walki, wielka batalia za pomocą mie-
cza – różańca, bitwa bez użycia jakiejkolwiek formy 
przemocy, bo do zwycięstwa wystarczy szept… szept 
tysięcy ust, dzięki któremu Rosjanie bez powodu 

opuszczają Austrię i nie wiedzieć dlaczego przestają 
okupować kraj, a filipiński dyktator Marcos nagle traci 
władzę. 
Czy to samo wydarzy  się na Ukrainie? 
Albo czarne demony islamskiej sekty Boko Haram ata-
kujące chrześcijan w Nigerii, porywające miejscowe 
kobiety, mordujące mężczyzn. Albo świadectwo Im-
maculee Ilibagiza, przedstawicielki  plemienia Tutsi 
mordowanego w Rwandzie przez inne plemię Hutu, 
która dzięki sile modlitwy różańcowej ocalała wraz 
z innymi kobietami, chroniąc się przez wiele miesięcy 
w maleńkiej łazience (polecam jej wspomnienia zawar-
te w książkach „Ocalona, by mówić” oraz „Ocalona, by 
przebaczyć”).
Terroryzm zyskał też kolejnych religijnych „wojowni-

Życie jest jak piłka…
W miniony weekend reprezentacja 
ministrantów z naszej parafii wzięła 
udział w Piłkarskich Mistrzostwach 
Parafii Oblackich, które odbyły się 
w seminarium w Obrze. Nasza re-
prezentacja liczyła 12 ministrantów 

oraz dwóch opiekunów – ojca Da-
wida oraz mnie – taty Janka. Ogó-
łem przyjechało około 200 zawod-
ników oraz kibiców. Wszyscy 
spragnieni zwycięstwa!!! Były dru-
żyny z Wrocławia, Kodnia, Siedlec 
(z ojcem Karolem!!!), Katowic, Lu-
blińca, Iławy no i z Obry. Rozgryw-
ki rozegrano systemem grupowym. 

Każdy mecz trwał 12 minut i odby-
wał się w sali gimnastycznej w za-
przyjaźnionej szkole. Niestety na 
swój pierwszy mecz nasza drużyna 
wylosowała zwycięzców turnieju 
(Kodeń). Mimo wielkiego poświę-
cenia mecz zakończył się zwycięs-
twem drużyny przeciwnej. Starcie 
z kolejną drużyną  okazało się dla 
nas zwycięskie. Wszystko rozstrzy-
gnęło się w ostatnim meczu fazy 
grupowej, który pomimo znaczącej 
przewagi przegraliśmy. Humorów 
nie poprawiły nawet lody ani wizyta 
w muzeum parowozów. Dopiero 
potrójna dawka zupy pomidorowej 

sprawiła poprawę nastrojów. Po po-
łudniu (sobota) był  czas na uro-
czystą Mszę Świętą, adorację, spo-
wiedź – myślę, że są to bardzo waż-
ne elementy naszego spotkania  
w Obrze. Gdy piszę tą relację w so-
botni wieczór, drużyny piłkarskie 
zamieniły się w drużyny kibiców 
i ogladają/śpią na meczu Polska – 
Rumunia. Jutro ogłoszenie zwy-
cięzców Mistrzostw. Ja już wiem, 
kto zwyciężył – to ci, co przyjechali 
i uczestniczyli w tych piłkarskich 
rekolekcjach Oblatów. Pozdrawiam 
z Obry

Piotr Kaźmierczyk

ków”... rodem z Polski. To dwaj franciszkańscy mę-
czennicy, błogosławieni ojcowie Michał Tomaszek 
i Zbigniew Strzałkowski, którzy zginęli w Peru z rąk 
marksistowskich oprawców z różańcem w ręku. Ginąc 
pokonują zło na pokojowy, różańcowy sposób. I wresz-
cie scena, gdy franciszkanin z Polski pojechał z Różań-
cem z relikwiami Braci do Brukseli tuż po zamachu 
w porcie lotniczym w 2016 roku. Podchodzi do miejsca 
hołdu składanego ofiarom zbrodniczego ataku i obser-
wuje stos kwiatów, maskotek i innych rzeczy i żadnego 
tam nie ma znaku Boga. Pustka. Franciszkanin podcho-
dzi do ściany z napisami i pisze: PAX ET BONUM. 
Pokój i dobro. 

Polecam!

Dobre kruche ciasto to podstawa wielu wypieków. Można z niego zrobić w zasadzie wszystko: szarlotki, cias-
teczka, makowce, tarty na słodko i na słono, wszelakie ciasta z owocami... A największą jego zaletą jest  to, że robi 
się błyskawicznie, niemalże samo ̆ .
Dziś dwa przepisy z wykorzystaniem sprawdzonego przeze mnie ciasta kruchego.

Tarta z borówką kaukaską
Z połowy podanych wyżej składników zagnieść ciasto 
i podobnie jak w przypadku ciasteczek włożyć do lo-
dówki. Potem podzielić na dwie części: jedna ma być 
nieco większa od drugiej. Pierwszą, większą rozwał-
kować i wyłożyć nią wysmarowaną tłuszczem i wysy-
paną bułką formę do tarty. Na ciasto wysypać borówki 
kaukaskie wymieszane z niewielką ilością cukru (bo-
rówka kaukaska ma w sobie nieco goryczki, więc cu-
kier nieco ten smak złagodzi). Drugą część rozwałko-
wać cienko i pociąć na cienkie paseczki, z których uło-
żyć kratkę na owocach. Piec w piekarniku w tempe-
raturze 180 stopni przez około 45 minut. Po wysty-
gnięciu posypać cukrem pudrem. PYCHOTA! I można 
ją zrobić z każdymi sezonowymi owocami 
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Z oblackiej kancelarii

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 

12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
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, praktykującymi ka-

tolikami (bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Ży-
jący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzest-
nymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 19.15 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed 

planowanym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regular-
ne odwiedziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te 
należy zgłosić w biurze parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ka-
płanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakon-
nych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich za-
troskanych o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla doros-
łych i młodzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w na-
szych rodzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

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

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

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

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

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świę-
tej o godz. 8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 
18.00

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

POGRZEB
Dostarczyć akt zgonu i poświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakra-
mentach.
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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych 

przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeń-
stwo konkordatowe).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 
293 541).

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)

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

Chrzest przyjęli:

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

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

Czesława Kuśmierz
Leszek Polański

Bogusław Siurko
Jan Libelt

Zofia Żabno
Konstancja Rzepecka

Michał Wiśniewski
Alan Dawidowicz

Kacper Adrian Ciężki
Bartłomiej Okonek
Michalina Jaworska

Karolina Justyna Mastyga

Kronika parafialna

str. 26
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