
nr (111) 239 WAKACJE 2016r.



str. 2 str. 3

Drodzy Parafianie!
Z biurka O. Proboszcza

Wakacje 2016

„…przy Sercu Jezusowym serce 
człowieka uczy się poznawać, jaki 
jest prawdziwy i jedyny sens jego ży-
cia i jego przeznaczenie: przy Sercu 
Jezusowym serce człowieka nabiera 
zdolności miłowania”. 

(Jan Paweł II)
W kończącym się miesiącu przypom-
nijmy sobie dwanaście obietnic, jakie 
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Ala-
coque dotyczących czcicieli Jego Ser-
ca:
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 godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsię-

wzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źró-

dło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do dos-

konałości.
9. Będę błogosławił domom, w których 

wizerunek Serca mojego będzie 
czczony.

10. Osoby, które będą to nabożeństwo 
rozszerzały, będą miały imię swoje 
wypisane w Sercu moim.

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc 

nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca 

mojego przyrzekam tym wszystkim, 
którzy będą komunikować w pierw-
sze piątki miesiąca przez dziewięć 
miesięcy z rzędu w intencji wyna-
grodzenia, 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. 

Podziękowania
Czerwiec to dla naszego Zgromadzenia 
również czas zmian, które w tym roku 
nie ominęły i naszej parafii oraz klasz-
toru. Jak już wiemy z naszej wspólnoty 
odchodzi wikary o. Grzegorz Nowak 
i o. Superior Jarosław Szotkiewicz. Oj-
cu Grzegorzowi dziękujemy za spra-
wowaną Eucharystię, homilie oraz licz-
ne spowiedzi. Składamy serdeczne 
„Bóg zapłać” za czas poświęcony gru-
pom parafialnym, prowadzoną kate-
chezę w szkołach. Za budowanie 
wspólnoty klasztornej. Dziękujemy 
również ojcu Superiorowi Jarosławowi 
za wszelką posługę w naszej parafii 
i klasztorze, za 9 lat bycia superiorem 
i ekonomem. Dziękujemy za głoszenie 
Słowa Bożego, przeprowadzone reko-
lekcje i misje parafialne. Dziękujemy 
za przeprowadzoną misję w naszej pa-
rafii. Za pomoc w parafii w sakramen-
cie pojednania i Eucharystii.  Życzymy 
ojcom, aby Chrystusowe kapłaństwo 
upływało według słów św. Jana Pawła 
II: „Ostatecznie zawsze potrzebny lu-
dziom okaże się tylko kapłan świadom 
pełnego sensu swego kapłaństwa: ka-
płan, który głęboko wierzy, który od-
ważnie wyznaje, który żarliwie się mo-
dli, który z całym przekonaniem nau-
cza, który służy, który wdraża w swe ży-

cie program ośmiu błogosławieństw, 
który umie bezinteresownie miłować, 
który jest bliski wszystkim – a w szcze-
gólności najbardziej potrzebującym”. 
Niech Jezus Chrystus obdarza Was 
swoim Błogosławieństwem oraz wy-
trwałością w dalszej posłudze kapłań-
skiej, a Maryja – Matka Kapłanów 
niech obdarza swoją Matczyną miłoś-
cią. 

Kontynuujemy czas obchodów 200 
–lecia i 65–lecia istnienia naszej para-
fii. Dziękuję wszystkim parafianom 
i gościom za przygotowanie uroczys-
tości oraz wspólną modlitwę, która od-
była się 5 czerwca na mszy św. o godz. 
11.00. Dziękuję za obecność Ordyna-
riuszowi Diecezjalnemu bp. Tadeuszo-
wi Lityńskiemu oraz Prowincjałowi 
Oblatów o. Antoniemu Bochm. Wyra-
zy wdzięczności składam wszystkim 
parafianom i gościom za złożone ofiary 
na dwa oblackie witraże. 
Trwa już od dwóch tygodni remont ka-
plicy bocznej. W przeżywanym obec-
nie roku Miłosierdzia pragniemy, aby 
zaistniała możliwość stałej adoracji Pa-
na Jezusa. Jest wiele spraw, które nale-
ży powierzać Sercu Bożemu przez ręce 
Maryi.
„Najprościej rzecz ujmując, adoracja 

jest sposobem wyznawania, okazywa-
nia miłości. Któż, kto kocha, nie uwiel-
bia adorować ukochanej osoby Któż 
nie uwielbia być adorowanym Nikt nie 
jest bardziej godny adoracji i uwiel-
bienia, niż sam Bóg, który jest Miłością 
doskonałą. Adorowanie Boga jest za-
chwytem nad Jego doskonałością, mi-
łosierdziem, pięknem. Jest kochaniem, 
byciem blisko, dzieleniem się, oddawa-
niem, zawierzaniem, słuchaniem, ciszą. 
Ciszą, która mówi wiele, bo jest głosem 
samego Boga. Bardzo często mam wy-
rzuty sumienia z powodu mojego zago-
nienia i „zapętlenia” codziennymi 
sprawami. W natłoku różnych obowiąz-
ków i czynności łatwo zapomnieć o roz-
mowie z Bogiem – najlepszym przyja-
cielem. A przecież jest o czym rozma-
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zdrowia, wytrwałości oraz uśmiechu na każdy dzień,
bo to właśnie uśmiech kruszy lody ludzkich serc, dodaje otuchy i nadziei.

Życzymy spełnienia wszystkich Waszych marzeń, odwagi oraz siły,
by pokonać każde piętrzące się trudności i dojść do wyznaczonego celu.

Maryja niech Was umacnia i prowadzi do Jezusa.
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wiać. Tylko Jemu mogę powiedzieć 
o wszystkim, bez obawy o to, że zostanę 
wyśmiana, niezrozumiana czy potępio-
na. On wysłuchuje każdego, jak najbar-
dziej troskliwy ojciec, pełen cierpliwoś-
ci i miłości. A kiedy nie wiemy, jakich u-
żyć słów, by wyrazić to, co czujemy, nie 
mówmy nic, uwielbiając Go w milcze-
niu. Wstępujmy do kościoła nie tylko 
z okazji coniedzielnej mszy, by adoro-

wać Jezusa żywego, obecnego w Eu-
charystii – jednej z największych tajem-
nic naszej wiary. Zazwyczaj przycho-
dzimy do Boga wtedy, kiedy spotyka nas 
jakieś nieszczęście w myśl powiedze-
nia: „Jak trwoga, to do Boga”. To nie 
tak. Jezus, nasz Pan, godny jest naj-
głębszego uwielbienia. On czeka, byś-
my przyklęknęli, pochylili głowę i od-
dali Mu pokłon w największej czci i po-

korze, dziękując za Jego doskonałość 
i dobroć. Trzeba nam na chwilę zapom-
nieć o wszystkim, by móc dojść do Nie-
go i w największym skupieniu wiernie 
przy Nim trwać”. Magda Anioł
Wszystkim parafianom i gościom ży-
czymy na czas wakacji dużo słońca 
i błogosławieństwa Bożego. Niech 
czas wypoczynku odnowi siły do dal-
szej pracy.

O. Proboszcz

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

 (Papież Franciszek)

W niniejszym artykule chcemy kontynuować 
nasze rozważanie na temat różnych oblicz miło-
sierdzia, jakimi są uczynki miłosierne co do 
ciała. Owocem uczynków miłosierdzia są łaski dla tego, kto 
je praktykuje. W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus mówi: 
dawajcie, a będzie wam dane. Zatem praktykując dzieła mi-
łosierdzia realizujemy wolę Bożą, dajemy innym coś od sie-
bie, a Pan obiecuje nam, że również da nam to, czego będzie-
my potrzebowali.
Z drugiej strony dobre uczynki są jednym ze sposobów za-
dośćuczynienia, jakie pozostaje w naszej duszy z powodu 
naszych już odpuszczonych grzechów. Uczynki miłosier-
dzia są, co oczywiste, również dobrymi uczynkami. Jedno 
z Ośmiu Błogosławieństw brzmi: Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Ponadto uczynki miłosierdzia pomagają nam w drodze do 
Nieba, ponieważ upodabniają nas do Jezusa, który jest na-
szym wzorem, który nauczył nas, jaka powinna być nasza 
postawa wobec innych. Ewangelia Mateuszowa przytacza 
następujące słowa Chrystusa: Nie gromadźcie sobie skarbów 
na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują 
się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 
mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, 
i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce 
twoje. Stosując się do tego nauczania Pana wymieniamy do-
bra doczesne na wieczne, które to mają rzeczywistą wartość.
Uczynków miłosiernych wobec ciała jest siedem. Pokrótce 
przyjrzymy się każdemu z nich.
Głodnych nakarmić i spragnionych napoić. Bo byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić. Te dwa pierwsze uczynki 
wzajemnie się uzupełniają i odnoszą się do po-
mocy jaką powinniśmy starać się zapewnić 
w zakresie żywności i innych dóbr najbardziej 
potrzebującym, tym którzy nie mają nawet tego, 
co niezbędne, aby móc odżywiać się każdego 
dnia. Jezus, zgodnie z Ewangelią św. Łukasza, 
zaleca: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da 
temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 
samo czyni (Łk 3,11).
Nagich przyodziać. Byłem nagi, a przyodzia-
liście Mnie. Ten uczynek miłosierdzia ma na ce-

lu zaradzenie innej podstawowej potrzebie: odzież, ubranie. 
Wielokrotnie pomaga się nam w tym dzięki zbiórce ubrań, 
które organizują parafie lub inne ośrodki. Kiedy oddajemy 
nasze ubranie dobrym jest rozważenie, co możemy dać z te-
go co nam zbywa lub czego już nie używamy, jednak rów-
nież możemy dać coś z tego co nadal jest użyteczne. W liście 
św. Jakuba zachęca się nas do bycia hojnymi: Jeśli na przy-
kład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codzien-
nego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, o-
grzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego 
koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? (Jk 
2, 15-16).
Podróżnych w dom przyjąć. Byłem przybyszem, a przyję-
liście Mnie. W starożytności dać schronienie podróżnym by-
ło sprawą życia i śmierci, z powodu ryzyka i komplikacji 
towarzyszących przemieszczaniu się. Zasadniczo obecnie 
na co dzień nie spotykamy się z tą sytuacją. Jednak, mimo to, 
może zdarzyć się, że przyjdzie nam przyjąć kogoś do na-
szego domu, nie tyle przez samą gościnność wobec przy-
jaciół czy rodziny, ale z powodu prawdziwej konieczności. 
Te sytuacje zostały uwzględnione w sformułowaniu bez-
domnym dać dach nad głową, które znajdziemy w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego (por. KKK 2447).
Więźniów pocieszać. Byłem w więzieniu, a przyszliście do 
Mnie. Polega na odwiedzaniu uwięzionych i wyświadczaniu 
im nie tylko pomocy materialnej, ale także opieki duchowej, 

OBLICZA MIŁOSIERDZIA
– uczynki miłosierne wobec ciała

która pomoże im w osobistej poprawie, zmianie, nauczeniu 
się zawodu, który może być przydatny kiedy zakończy się 
czas wyznaczony przez wymiar sprawiedliwości, itd. Ozna-
cza to również ratowanie niewinnych czy uprowadzonych. 
W starożytności chrześcijanie uiszczali opłatę, aby wyzwo-
lić niewolników lub ofiarowali się z zamian za niewinnych 
więźniów.
Chorych nawiedzać. Byłem chory, a odwiedziliście Mnie. 
Odnosi się do prawdziwej opieki nad chorymi i osobami 
starszymi, zarówno pod względem fizycznym jak i w ra-
mach zapewnienia towarzystwa. Najlepszym przykładem 
jest przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, który opat-
rzył ranę poszkodowanego i, nie mogąc dalej zajmować się 
nim osobiście, powierzył go trosce innej osobie, której zao-

ferował zapłatę (por. Łk 10, 30-37).
Umarłych pogrzebać. Chrystus nie miał miejsca gdzie 
mógłby być pochowany. Pewien przyjaciel, Józef z Aryma-
tei, oddał mu swój grób. Co więcej, udał się do Piłata i popro-
sił o ciało Jezusa. Również uczestniczył w tym Nikodem, 
który pomógł w pochówku (J 19, 38-42). Grzebanie umar-
łych wydaje się być zbędnym nakazem, ponieważ w prak-
tyce wszystkich się grzebie. Jednak, na przykład, w czasie 
wojny może okazać się bardzo wymagającym przykaza-
niem. Dlaczego należy dać godny pochówek ludzkiemu 
ciału? Dlatego, że ludzkie ciało było mieszkaniem Ducha 
Świętego. Wszyscy jesteśmy świątyniami Ducha Świętego 
(1 Kor 6,19).

o. Mariusz Urbański OMI

Grzech jest katem Boga i zabójcą du-
szy. Wyrywa nas z nieba i rzuca w prze-
paście piekła. A mimo to lubujemy się 
w nim! Cóż za szaleństwo! Gdybyśmy 
dobrze sobie z tego zdawali sprawę, ży-
wilibyśmy taki wstręt do grzechu, że 
nie bylibyśmy w stanie go popełnić.
Jakże jesteśmy niewdzięczni! Bóg 
pragnie naszego szczęścia. Jedynie 
w tym celu dał nam swoje przykazania. 
Prawo Boże jest czymś wielkim i szero-
kim. Król Dawid śpiewał, że znajduje 
w nim rozkosz, i że jest ono dla niego 
cenniejszym skarbem niż wszystkie in-
ne bogactwa. Cieszył się z drogi, którą 
kroczył, gdyż znajdował na niej upom-
nienia Pańskie (Por. Ps 119,14-15). 
Bóg pragnie naszego szczęścia, lecz 
my nie chcemy iść Jego drogą. Odwra-
camy się od Niego i oddajemy się diab-
łu. Uciekamy przed naszym Przyjacie-
lem i popełniamy grzech; nurzamy się 
w błocie. Raz wdepnąwszy w bagno, 
nie umiemy sami z niego wyjść. Gdy-
byśmy widzieli w tym ryzyko dla na-
szych ziemskich dóbr, prędko szuka-
libyśmy ratunku, ponieważ jednak cho-
dzi o duszę, tkwimy w bagnie.
Przychodzimy do spowiedzi, skupiając 
się przede wszystkim na wstydzie, ja-
kiego doznamy. Spowiadamy się po-
spiesznie. Wielu ludzi spowiada się, 

lecz niewielu się nawraca. Tak to jest. 
Niewielu bowiem spowiada się ze łza-
mi skruchy w oczach.
Nieszczęście nasze polega na tym, że 
nie zastanawiamy się nad swoim pos-
tępowaniem. Gdyby powiedzieć ko-
muś, kto pracuje w niedzielę, mło-
dzieńcowi, który poszedł tańcować, 
albo pijakowi wychodzącemu z gospo-
dy: „Cóżeś uczynił? Czy wiesz, że u-
krzyżowałeś Chrystusa?” odpowie-
dzieliby pewnie zdumieni, że nawet im 
to przez myśl nie przeszło. Gdyby to 
nam przyszło do głowy przed popełnie-
niem grzechu, ujrzelibyśmy całą jego 
potworność i nie bylibyśmy w stanie 
uczynić nic złego. Cóż złego uczynił 
nam Bóg, że Go tak zasmucamy, i od 
nowa skazujemy na śmierć Tego, który 
wykupił nas z piekła? Trzeba, aby 
wszyscy grzesznicy, którzy zamierzają 
oddać się swoim żądzom, spotkali na 
swej drodze Pana, jak Piotr, któremu 
On rzekł: Do Rzymu idę, by mnie 
ukrzyżowano raz wtóry. Może to dało-
by im coś do myślenia
Święci wiedzieli, jak wielką obrazą Bo-
ga jest grzech. Niektórzy z nich przez 
całe życie opłakiwali swe grzechy. 
Święty Piotr płakał nad nimi nawet 
w chwili śmierci. Święty Bernard wo-
łał: „Panie! Panie! To ja przybiłem Cię 
do krzyża!” 
Grzech jest wyrazem pogardy wobec 
Boga, gestem ukrzyżowania Go. Jakaż 
to wielka strata widzieć potępione du-
sze, które Pan nasz odkupił za cenę tak 
strasznych cierpień! Cóż złego Pan 
nam uczynił, że traktujemy Go w taki 
sposób? O, gdyby biedni potępieni mo-
gli wrócić na ziemię, gdyby mogli sta-
nąć tu zamiast nas!
Jesteśmy głupcami. Sam Bóg zwraca 
się do nas, a my przed Nim uciekamy! 
Pragnie naszego szczęścia, lecz my tym 
szczęściem gardzimy. Przykazuje nam, 

byśmy Go kochali, a my oddajemy się 
całym sercem diabłu. Czas dany nam 
na zbawienie duszy wykorzystujemy 
na to, aby ją zatracić. Wojujemy z Bo-
giem środkami, które On sam dał nam, 
byśmy nimi Mu służyli.
Gdybyśmy spojrzeli na krucyfiks, kie-
dy obrażamy Boga, usłyszelibyśmy Pa-
na pytającego nas z głębi swej boskiej 
duszy: „A zatem i ty chcesz należeć do 
grona mych wrogów? Znów chcesz 
Mnie ukrzyżować?” Spójrzcie na U-
krzyżowanego Pana i powiedzcie so-
bie: oto ile kosztowało Go odkupienie 
zniewagi, jaką moje grzechy wyrządzi-
ły Bogu. Oto Bóg przychodzi na zie-
mię, by stać się ofiarą za moje grzechy, 
Bóg cierpi, znosi udręczenia duszy i u-
miera, gdyż zechciał ponieść karę za 
nasze zbrodnie. Wpatrujmy się w krzyż 
i zobaczmy, jakim złem jest grzech i jak 
bardzo winniśmy go nienawidzić. 
Wejrzyjmy w siebie i zobaczmy, co mo-
żemy zrobić, aby zadośćuczynić za złe 
czyny, jakie popełniliśmy w naszym 
nędznym życiu.
W chwili śmierci Bóg spyta nas: „Dla-
czego Mnie tak obrażałeś, skoro tak 
bardzo cię umiłowałem?” Jakież to 
straszne! Obrażać Boga, który zawsze 
czyni nam tylko dobro, i dawać satys-
fakcję diabłu, który może nam tylko 
wyrządzać krzywdę. Istne szaleństwo!
Czyż nie jest szaleństwem, że mogąc 
kosztować już w tym życiu radości 
niebieskich przez zjednoczenie z Bo-
giem w miłości, wybierać jednak pakt 
z diabłem, przez który dobrowolnie 
skazujemy się na bycie godnym jedy-
nie piekła? Nigdy nie zrozumiemy do 
końca tego szaleństwa, nigdy dość nie 
będziemy nad nim płakać. Wydaje się, 
jakby biedni grzesznicy z taką niecier-
pliwością oczekiwali wyroku swego 
potępienia i życia wiecznego w towa-
rzystwie diabłów, że sami go na siebie 

O GRZECHU

Wakacje 2016 Wakacje 2016

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LIPIEC 2016
Intencja ogólna:

Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
Intencja misyjna:

Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną
głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.



str. 4 str. 5

Z kalendarza liturgicznego Z kalendarza liturgicznego

wiać. Tylko Jemu mogę powiedzieć 
o wszystkim, bez obawy o to, że zostanę 
wyśmiana, niezrozumiana czy potępio-
na. On wysłuchuje każdego, jak najbar-
dziej troskliwy ojciec, pełen cierpliwoś-
ci i miłości. A kiedy nie wiemy, jakich u-
żyć słów, by wyrazić to, co czujemy, nie 
mówmy nic, uwielbiając Go w milcze-
niu. Wstępujmy do kościoła nie tylko 
z okazji coniedzielnej mszy, by adoro-

wać Jezusa żywego, obecnego w Eu-
charystii – jednej z największych tajem-
nic naszej wiary. Zazwyczaj przycho-
dzimy do Boga wtedy, kiedy spotyka nas 
jakieś nieszczęście w myśl powiedze-
nia: „Jak trwoga, to do Boga”. To nie 
tak. Jezus, nasz Pan, godny jest naj-
głębszego uwielbienia. On czeka, byś-
my przyklęknęli, pochylili głowę i od-
dali Mu pokłon w największej czci i po-

korze, dziękując za Jego doskonałość 
i dobroć. Trzeba nam na chwilę zapom-
nieć o wszystkim, by móc dojść do Nie-
go i w największym skupieniu wiernie 
przy Nim trwać”. Magda Anioł
Wszystkim parafianom i gościom ży-
czymy na czas wakacji dużo słońca 
i błogosławieństwa Bożego. Niech 
czas wypoczynku odnowi siły do dal-
szej pracy.

O. Proboszcz

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

 (Papież Franciszek)

W niniejszym artykule chcemy kontynuować 
nasze rozważanie na temat różnych oblicz miło-
sierdzia, jakimi są uczynki miłosierne co do 
ciała. Owocem uczynków miłosierdzia są łaski dla tego, kto 
je praktykuje. W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus mówi: 
dawajcie, a będzie wam dane. Zatem praktykując dzieła mi-
łosierdzia realizujemy wolę Bożą, dajemy innym coś od sie-
bie, a Pan obiecuje nam, że również da nam to, czego będzie-
my potrzebowali.
Z drugiej strony dobre uczynki są jednym ze sposobów za-
dośćuczynienia, jakie pozostaje w naszej duszy z powodu 
naszych już odpuszczonych grzechów. Uczynki miłosier-
dzia są, co oczywiste, również dobrymi uczynkami. Jedno 
z Ośmiu Błogosławieństw brzmi: Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Ponadto uczynki miłosierdzia pomagają nam w drodze do 
Nieba, ponieważ upodabniają nas do Jezusa, który jest na-
szym wzorem, który nauczył nas, jaka powinna być nasza 
postawa wobec innych. Ewangelia Mateuszowa przytacza 
następujące słowa Chrystusa: Nie gromadźcie sobie skarbów 
na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują 
się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani 
mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, 
i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce 
twoje. Stosując się do tego nauczania Pana wymieniamy do-
bra doczesne na wieczne, które to mają rzeczywistą wartość.
Uczynków miłosiernych wobec ciała jest siedem. Pokrótce 
przyjrzymy się każdemu z nich.
Głodnych nakarmić i spragnionych napoić. Bo byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić. Te dwa pierwsze uczynki 
wzajemnie się uzupełniają i odnoszą się do po-
mocy jaką powinniśmy starać się zapewnić 
w zakresie żywności i innych dóbr najbardziej 
potrzebującym, tym którzy nie mają nawet tego, 
co niezbędne, aby móc odżywiać się każdego 
dnia. Jezus, zgodnie z Ewangelią św. Łukasza, 
zaleca: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da 
temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 
samo czyni (Łk 3,11).
Nagich przyodziać. Byłem nagi, a przyodzia-
liście Mnie. Ten uczynek miłosierdzia ma na ce-

lu zaradzenie innej podstawowej potrzebie: odzież, ubranie. 
Wielokrotnie pomaga się nam w tym dzięki zbiórce ubrań, 
które organizują parafie lub inne ośrodki. Kiedy oddajemy 
nasze ubranie dobrym jest rozważenie, co możemy dać z te-
go co nam zbywa lub czego już nie używamy, jednak rów-
nież możemy dać coś z tego co nadal jest użyteczne. W liście 
św. Jakuba zachęca się nas do bycia hojnymi: Jeśli na przy-
kład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codzien-
nego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, o-
grzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego 
koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? (Jk 
2, 15-16).
Podróżnych w dom przyjąć. Byłem przybyszem, a przyję-
liście Mnie. W starożytności dać schronienie podróżnym by-
ło sprawą życia i śmierci, z powodu ryzyka i komplikacji 
towarzyszących przemieszczaniu się. Zasadniczo obecnie 
na co dzień nie spotykamy się z tą sytuacją. Jednak, mimo to, 
może zdarzyć się, że przyjdzie nam przyjąć kogoś do na-
szego domu, nie tyle przez samą gościnność wobec przy-
jaciół czy rodziny, ale z powodu prawdziwej konieczności. 
Te sytuacje zostały uwzględnione w sformułowaniu bez-
domnym dać dach nad głową, które znajdziemy w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego (por. KKK 2447).
Więźniów pocieszać. Byłem w więzieniu, a przyszliście do 
Mnie. Polega na odwiedzaniu uwięzionych i wyświadczaniu 
im nie tylko pomocy materialnej, ale także opieki duchowej, 

OBLICZA MIŁOSIERDZIA
– uczynki miłosierne wobec ciała

która pomoże im w osobistej poprawie, zmianie, nauczeniu 
się zawodu, który może być przydatny kiedy zakończy się 
czas wyznaczony przez wymiar sprawiedliwości, itd. Ozna-
cza to również ratowanie niewinnych czy uprowadzonych. 
W starożytności chrześcijanie uiszczali opłatę, aby wyzwo-
lić niewolników lub ofiarowali się z zamian za niewinnych 
więźniów.
Chorych nawiedzać. Byłem chory, a odwiedziliście Mnie. 
Odnosi się do prawdziwej opieki nad chorymi i osobami 
starszymi, zarówno pod względem fizycznym jak i w ra-
mach zapewnienia towarzystwa. Najlepszym przykładem 
jest przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, który opat-
rzył ranę poszkodowanego i, nie mogąc dalej zajmować się 
nim osobiście, powierzył go trosce innej osobie, której zao-

ferował zapłatę (por. Łk 10, 30-37).
Umarłych pogrzebać. Chrystus nie miał miejsca gdzie 
mógłby być pochowany. Pewien przyjaciel, Józef z Aryma-
tei, oddał mu swój grób. Co więcej, udał się do Piłata i popro-
sił o ciało Jezusa. Również uczestniczył w tym Nikodem, 
który pomógł w pochówku (J 19, 38-42). Grzebanie umar-
łych wydaje się być zbędnym nakazem, ponieważ w prak-
tyce wszystkich się grzebie. Jednak, na przykład, w czasie 
wojny może okazać się bardzo wymagającym przykaza-
niem. Dlaczego należy dać godny pochówek ludzkiemu 
ciału? Dlatego, że ludzkie ciało było mieszkaniem Ducha 
Świętego. Wszyscy jesteśmy świątyniami Ducha Świętego 
(1 Kor 6,19).

o. Mariusz Urbański OMI
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wydają.
Nieba, piekła i czyśćca można zakosz-
tować już na ziemi. Czyściec jest w du-
szach, które jeszcze nie umarły dla sie-
bie; piekło jest w sercach bezbożników 
i bluźnierców; niebo zaś w duszach 
doskonałych, które żyją zjednoczone 
z Panem.
Człowiek żyjący w grzechu upodabnia 
się do zwierzęcia. Zwierzę nie ma rozu-
mu, kieruje się instynktem. Podobnie 
człowiek, który upodabnia się do zwie-
rzęcia, traci rozum i pozwala się kiero-
wać żądzom swego ciała. Znajduje u-
podobanie w jedzeniu, piciu i próżnoś-
ciach tego świata, które ulotne są ni-
czym wiatr. Żal mi tych biedaków, któ-
rzy gonią za wiatrem [w polu], niewiele 
zyskują, przepłacają stokrotnie swój 
marny zysk, oddają bowiem szczęście 
wieczne w zamian za nędzne przyjem-
ności tego świata.
Jak smutna jest dusza w stanie grzechu 
[ciężkiego]! Jeśli w tym stanie umrze, 
wszystkie jej zasługi przed Bogiem nie 
będą miały żadnej wartości. To dlatego 
diabeł tak się cieszy, kiedy dusza trwa 
w grzechu, wie bowiem, że pracuje ona 
dla niego i jeśli w tym stanie umrze, bę-
dzie należeć do niego. W grzechu dusza 
nasza jest parszywa, zgniła i żałosna. 
Myśl, że Bóg na nią patrzy, powinna 
sprawić, że człowiek zacznie się sam 
sobie baczniej przyglądać. Jaką przy-
jemność czerpiemy z grzechu? Żadną. 
Śnią nam się potem koszmary, że diabeł 
nas porywa i wrzuca w przepaście 
piekła. Trzymajcie się lepiej mocno 
Boga, uciekajcie się do sakramentu po-
kuty, a będziecie spać spokojnie jak 
aniołki. Jaką łaską jest budzić się w no-
cy, by się modlić. Na usta cisną się 
wówczas same słowa dziękczynienia, 
z łatwością wznosimy się ku wyżynom 
nieba, jak orzeł wzbijający się w przes-
tworza.
Spójrzcie, jak grzech degraduje czło-
wieka. Z istoty stworzonej do miłowa-
nia Boga czyni demona, który na wieki 
będzie Go przeklinał. Gdyby Adam, 
nasz praojciec, nie zgrzeszył i gdybyś-

my sami nie grzeszyli każdego dnia, 
jakże bylibyśmy szczęśliwi! Równi by-
libyśmy w szczęściu świętych w nie-
bie, a na ziemi nie byłoby nikogo nie-
szczęśliwego. Jakże to byłoby piękne!
W rzeczy samej to grzech ściąga na nas 
wszystkie klęski, głód, trzęsienia zie-
mi, pożary, gradobicia, mróz, burze 
i wszystko, co nas zasmuca i uniesz-
częśliwia.
Człowiek w stanie grzechu jest zawsze 
smutny. Cokolwiek robi, jest znudzony 
i wszystkim zniechęcony. Człowiek zaś 
cieszący się Bożym pokojem jest zaw-
sze radosny i ze wszystkiego zadowo-
lony.
Boimy się śmierci. To grzech sprawia, 
że boimy się śmierci. To grzech czyni 
śmierć okropną i straszną. To grzech 
budzi przerażenie w duszy złoczyńcy 
stającego na progu straszliwego [dlań] 
przejścia do wieczności. A jest czym się 
przerazić! Można doznać wstrząsu na 
myśl, że jest się potępionym, i to potę-
pionym przez Boga! Dlaczego? Z ja-
kiego powodu ludzie wystawiają się na 
niebezpieczeństwo potępienia przez 
Boga? Z powodu złych myśli, butelki 
wina czy paru chwil przyjemności. 
Stracić duszę, stracić niebo na zawsze 
dla paru chwil przyjemności... Ujrzy-
my wstępujących do nieba z ciałem 
i duszą naszych bliskich, ojca, matkę, 
siostrę, sąsiada, którzy żyli tuż obok 
nas, z którymi dzieliliśmy naszą co-
dzienność, lecz których nie potrafiliś-
my naśladować, podczas gdy sami 
wtrąceni zostaniemy z duszą i ciałem 
do piekła, by tam stać się pastwą diab-
łów. Wszystkie bowiem diabły, za radą 
i podszeptami których szliśmy w życiu, 
przyjdą znęcać się nad nami...

Co byście pomyślały, moje dzieci, wi-
dząc człowieka ustawiającego wielki 
stos i gromadzącego drewno, który by 
wam powiedział: „Szykuję sobie stos, 
na którym spłonę”? I co byście powie-
dzieli, widząc, że podkłada ogień i rzu-
ca się w płomienie? Popełniając 
grzech, robimy dokładnie to samo. To 
nie Bóg wtrąca nas do piekła, wiodą nas 
tam nasze własne grzechy. Potępiony 
powie: „Utraciłem Boga, własną duszę 
i niebo. Moja wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina!” Na chwilę wyr-
wie się z płomieni, by zaraz potem 
znów spaść na rozżarzone węgle. 
Wciąż będzie czuł pragnienie poszybo-
wania w górę, gdyż zawsze będzie czuł 
potrzebę wzniesienia się do Boga Naj-
wyższego, który go stworzył, jak ptak 
zamknięty w pokoju wzlatuje pod sufit, 
uderza o powałę i spada na ziemię. 
Sprawiedliwość Boża jest sufitem, 
o który potępieni nieustannie się rozbi-
jają.
Istnienia piekła nie trzeba nikomu udo-
wadniać. Pan Jezus opowiedział ucz-
niom przypowieść o potępionym bo-
gaczu, który wołał: „Łazarzu, Łaza-
rzu!”. Doskonale wiemy, że piekło ist-
nieje, lecz żyjemy tak, jakby nie istnia-
ło. Sprzedajemy swoją duszę za kilka 
srebrników.
Odsuwamy nawrócenie na koniec ży-
cia. A któż nam zagwarantuje, że bę-
dziemy mieli dość sił i czasu w tej nie-
bezpiecznej godzinie, której lękali się 
wszyscy święci, skoro całe piekło 
wówczas staje do ostatniego ataku, wi-
dząc, że jest to jego ostatni bój o duszę?
Są też ludzie, którzy tracą wiarę 
i piekło widzą dopiero w chwili, kiedy 
stają na jego progu.
Zaprawdę, gdyby grzesznicy pomyśleli 
o wieczności, o potworności piekła, 
natychmiast by się nawrócili. Minęło 
już ponad sześć tysięcy lat od chwili, 
kiedy Kain poszedł do piekła. I nie 
przestaje tam wciągać kolejnych dusz.

w: Zapiski z Ars notatki naocznego świadka 
kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya 

Alfred Monnin SJ

O STAŁEJ SKRUSZE ZA GRZECHY
„Moją ofiarą, Boże, duch skruszony; nie gardzisz, Boże, ser-
cem pokornym i skruszonym” (Ps 51,19) 

Co to jest stała skrucha? Jest to usposobienie duszy, przez 
które ona pozostaje stale w stanie żalu za grzechy. Tak syn 
marnotrawny w przypowieści Zbawiciela, chociaż widział 
radość Ojca z powodu jego powrotu i mógł wnioskować, że 
Ojciec mu wszystko przebaczył, jednak zawsze pozostawał 

w usposobieniu, odpowiadającym jego słowom: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem” (Łk 15,21). Nie możemy 
sobie nawet wyobrazić, by podczas uroczystości przygoto-
wanych dla niego, nie górowało w jego duszy uczucie żalu. 
A jeśli później natężenie tej skruchy może się nieco zmniej-
szyło, nigdy jednak nie wygasło zupełnie, nawet wówczas, 
gdy odzyskał w rodzinie swoje dawne miejsce na stałe. 

Takie winno być usposobienie duszy, która obraziła Boga, 
która wzgardziła Jego doskonałościami i przyczyniła się do 
cierpień Zbawiciela. Jeżeli w takim usposobieniu pozosta-
nie, jest rzeczą niemożliwą, by znowu wpadła w rozmyślne 
grzechy. Między stałym skruszeniem serca, a grzechem ist-
nieje przeciwieństwo nie do pokonania. Ono czyni duszę 
zwartą i mocną w miłości ku Bogu i wstręcie do grzechu. 
Zasadniczą przeszkodą do zjednoczenia z Bogiem jest 
grzech śmiertelny, a do postępu – rozmyślny grzech pow-
szedni. Grzech powszedni popełniony z prędkości, czy ze 
słabości nie powstrzymuje nas w szukaniu Boga. Jeżeli 
natomiast dusza popełnia grzech powszedni na zimno, z roz-
mysłem, jest rzeczą niemożliwą, by czyniła postęp w dosko-
nałości, gdyż taki nastrój paraliżuje w nas działanie Boga. 
Otóż żal stały usuwa ten nastrój i umożliwia postęp. (...) Us-
tawiczne skruszenie serca nie jest przeciwne ufności i ra-
dości duchowej, ani też wylewom miłości i upodobaniu 
w Bogu. Przeciwnie wszyscy święci pełni skruchy pałali 
niezwykłą miłością Boga i napełnieni byli wielką radością 
wewnętrzną, albowiem doszli do niezwykłego zjednoczenia 
ze Stwórcą. Ufność i radość nie tylko nie znajdują prze-
szkody w skrusze, ale opierają się na niej jako na funda-
mencie mocnym. Jakież bowiem jest główne źródło skru-
chy? Świadomość, że się znieważyło Boga nieskończonej 
dobroci, a więc żal doskonały, który płynie ze szczególnych 
i bardzo czystych form miłości. Skruszenie rozbudza wiel-
koduszność i miłość, by wynagrodzić, za przeszłe uchybie-
nia, – większą gorliwość i szlachetny entuzjazm. Ona spra-

wia, że dusza już sobie nie ufa, a tylko Zbawicielowi i dla-
tego jest czujna na działanie Ducha Świętego. (...) 
Ustawiczne skruszenie serca nakłania duszę do głębokiej po-
kory i przyjmowania całej woli Bożej, w jakiejkolwiek pos-
taci by przed nami stanęła. (...) Stała skrucha jest źródłem 
miłości bliźniego. Dusza bowiem skruszona widzi swoje 
błędy i słabości i nie posądza bliźniego, będąc wyrozumiałą 
na jego usterki. Jeżeli surowo posądzamy bliźnich i łatwo 
opowiadamy ich błędy, nie ma w nas prawdziwego skrusze-
nia serca. Prawdziwy żal ożywia w nas wielkoduszność, 
podtrzymuje miłość i coraz bardziej oczyszcza duszę, by się 
mogła połączyć z Panem. On potęguje ufność w Miłosier-
dzie Boga, który pokutującym przebacza i sprowadza pokój 
wewnętrzny, radość nadziemską, a usuwa smutek i przygnę-
bienie. (...) 
Najcenniejszym owocem skruchy jest umocnienie duszy 
w walce z pokusami. (...) W walce z pokusą trzeba przede 
wszystkim czujności, a utrzymać się w niej najlepiej przez 
skruszenie serca. Dusza bowiem ożywiona tym święty uczu-
ciem ma się na baczności przed sobą, zna z doświadczenia 
swoje słabości i wzdryga się przed tym, co ją wystawia na 
niebezpieczeństwo ponownego upadku. Pod wpływem tej 
bojaźni ożywionej miłością czujnie unika wszystkiego, co 
by ją mogło odwrócić od Boga, który na nią dzień i noc 
spogląda. A ponieważ sobie nie ufa, ucieka się do Chrystusa 
i modli się w poczuciu skruchy; takie zaś usposobienie 
wzmacnia nas i odpędza napaści wroga. (...) Aby nabyć skru-
chę stałą, trzeba prosić Boga o nią, to jest bowiem tak drogo-
cenny dar, że tylko wybłagać go można. (...) 
Oprócz modlitwy stałą skruchę rozbudza rozpamiętywanie 
Męki Zbawiciela i Jego najmilszej Matki. (...) Jak Piotr po-
czuł żal za grzechy pod wpływem wzroku Jezusa, tak my od-
czujemy skruchę przy rozważaniu Jego Męki. Ten wzrok U-
krzyżowanego przenika aż do głębi duszę i kruszy ją żalem, 
bo daje zrozumienie, że grzech był przyczyną wszystkich 
cierpień Najmiłosierniejszego Zbawiciela. 
Gdy spoglądając w przeszłość spostrzeżemy mnóstwo róż-
nych naszych uchybień, przypomnijmy, że ilekroć grzesznik 
przez żal otrzymuje przebaczanie, tylekroć Aniołowie w nie-
bie wysławiają nieskończone Miłosierdzie Boże. (...)

Sł. B. ks. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje. 
O stałej skrusze z grzechy, AAB, T. LVII, mps, s. 283-287

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Według katechizmu wyróżniamy 6 
grzechów przeciw Duchowi Święte-
mu. Pan Jezus powiedział, że ten ro-
dzaj grzechu jest szczególnie niebez-
pieczny, bo sprowadza na duszę stan 
zatwardziałości, która czyni ją niez-
dolną do przyjęcia Bożego przeba-
czenia. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 
grzechom przeciw Duchowi Święte-
mu. 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei 
Miłosierdzia Bożego.

To pierwszy z grzechów przeciw Du-
chowi Świętemu, tak jak podają nasze 
popularne katechizmy. Bywają tacy lu-
dzie, którzy mówią: „Dlaczego mam 
pokutować w tak młodym wieku? Jak 
się zestarzeję, to się będę dużo modlił, 

a Pan Bóg jest miłosierny, to mi na 
pewno wybaczy”. I tak bardzo często 
dopuszczają się bardzo ciężkich grze-
chów, w nadziei, że Pan Bóg im wyba-
czy, bo jest miłosierny.
Nie wolno jednak zapominać, że Bóg 
jest także sprawiedliwy, bo za dobre 
wynagradza, a za złe karze. Żaden do-
bry uczynek nie pozostaje bez nagrody 
i żaden zły bez kary.
Grzeszyć, dlatego, że Bóg jest miłosier-
ny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu 
i lekceważeniem Jego dobroci. 

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce 
Bożej.

Ktoś na przykład nie chce dać się skło-
nić do pokuty za grzechy, bo uważa, że 
dla niego nie ma już litości. Stan taki 

nazywamy rozpaczą. Jako że grzech 
ten zamyka drogę do zbawienia, jest 
grzechem przeciw Duchowi Świętemu. 
Tak samo jest, gdy ktoś dobrowolnie 
wątpi, że łaska Boża może go ocalić.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie 

chrześcijańskiej.
Są tacy ludzie, którzy oszukują swoje 
sumienie. Mówią np. „Ja w Boga wie-
rzę, nikomu nic złego nie robię, wierzę 
w to, czego uczą w Kościele, ale za nic 
nie uwierzę, by Bóg mógł być tak suro-
wy, żeby mnie karać za to, że żyję bez 
ślubu”. Jeśli ktoś utwierdza się w takim 
stanie, przeżyje całe życie w grzechu 
śmiertelnym i w końcu umrze bez po-
kuty i żalu. Wiadomo, że śmierć w ta-
kim stanie oznacza potępienie wieczne.

Wakacje 2016 Wakacje 2016
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wydają.
Nieba, piekła i czyśćca można zakosz-
tować już na ziemi. Czyściec jest w du-
szach, które jeszcze nie umarły dla sie-
bie; piekło jest w sercach bezbożników 
i bluźnierców; niebo zaś w duszach 
doskonałych, które żyją zjednoczone 
z Panem.
Człowiek żyjący w grzechu upodabnia 
się do zwierzęcia. Zwierzę nie ma rozu-
mu, kieruje się instynktem. Podobnie 
człowiek, który upodabnia się do zwie-
rzęcia, traci rozum i pozwala się kiero-
wać żądzom swego ciała. Znajduje u-
podobanie w jedzeniu, piciu i próżnoś-
ciach tego świata, które ulotne są ni-
czym wiatr. Żal mi tych biedaków, któ-
rzy gonią za wiatrem [w polu], niewiele 
zyskują, przepłacają stokrotnie swój 
marny zysk, oddają bowiem szczęście 
wieczne w zamian za nędzne przyjem-
ności tego świata.
Jak smutna jest dusza w stanie grzechu 
[ciężkiego]! Jeśli w tym stanie umrze, 
wszystkie jej zasługi przed Bogiem nie 
będą miały żadnej wartości. To dlatego 
diabeł tak się cieszy, kiedy dusza trwa 
w grzechu, wie bowiem, że pracuje ona 
dla niego i jeśli w tym stanie umrze, bę-
dzie należeć do niego. W grzechu dusza 
nasza jest parszywa, zgniła i żałosna. 
Myśl, że Bóg na nią patrzy, powinna 
sprawić, że człowiek zacznie się sam 
sobie baczniej przyglądać. Jaką przy-
jemność czerpiemy z grzechu? Żadną. 
Śnią nam się potem koszmary, że diabeł 
nas porywa i wrzuca w przepaście 
piekła. Trzymajcie się lepiej mocno 
Boga, uciekajcie się do sakramentu po-
kuty, a będziecie spać spokojnie jak 
aniołki. Jaką łaską jest budzić się w no-
cy, by się modlić. Na usta cisną się 
wówczas same słowa dziękczynienia, 
z łatwością wznosimy się ku wyżynom 
nieba, jak orzeł wzbijający się w przes-
tworza.
Spójrzcie, jak grzech degraduje czło-
wieka. Z istoty stworzonej do miłowa-
nia Boga czyni demona, który na wieki 
będzie Go przeklinał. Gdyby Adam, 
nasz praojciec, nie zgrzeszył i gdybyś-

my sami nie grzeszyli każdego dnia, 
jakże bylibyśmy szczęśliwi! Równi by-
libyśmy w szczęściu świętych w nie-
bie, a na ziemi nie byłoby nikogo nie-
szczęśliwego. Jakże to byłoby piękne!
W rzeczy samej to grzech ściąga na nas 
wszystkie klęski, głód, trzęsienia zie-
mi, pożary, gradobicia, mróz, burze 
i wszystko, co nas zasmuca i uniesz-
częśliwia.
Człowiek w stanie grzechu jest zawsze 
smutny. Cokolwiek robi, jest znudzony 
i wszystkim zniechęcony. Człowiek zaś 
cieszący się Bożym pokojem jest zaw-
sze radosny i ze wszystkiego zadowo-
lony.
Boimy się śmierci. To grzech sprawia, 
że boimy się śmierci. To grzech czyni 
śmierć okropną i straszną. To grzech 
budzi przerażenie w duszy złoczyńcy 
stającego na progu straszliwego [dlań] 
przejścia do wieczności. A jest czym się 
przerazić! Można doznać wstrząsu na 
myśl, że jest się potępionym, i to potę-
pionym przez Boga! Dlaczego? Z ja-
kiego powodu ludzie wystawiają się na 
niebezpieczeństwo potępienia przez 
Boga? Z powodu złych myśli, butelki 
wina czy paru chwil przyjemności. 
Stracić duszę, stracić niebo na zawsze 
dla paru chwil przyjemności... Ujrzy-
my wstępujących do nieba z ciałem 
i duszą naszych bliskich, ojca, matkę, 
siostrę, sąsiada, którzy żyli tuż obok 
nas, z którymi dzieliliśmy naszą co-
dzienność, lecz których nie potrafiliś-
my naśladować, podczas gdy sami 
wtrąceni zostaniemy z duszą i ciałem 
do piekła, by tam stać się pastwą diab-
łów. Wszystkie bowiem diabły, za radą 
i podszeptami których szliśmy w życiu, 
przyjdą znęcać się nad nami...

Co byście pomyślały, moje dzieci, wi-
dząc człowieka ustawiającego wielki 
stos i gromadzącego drewno, który by 
wam powiedział: „Szykuję sobie stos, 
na którym spłonę”? I co byście powie-
dzieli, widząc, że podkłada ogień i rzu-
ca się w płomienie? Popełniając 
grzech, robimy dokładnie to samo. To 
nie Bóg wtrąca nas do piekła, wiodą nas 
tam nasze własne grzechy. Potępiony 
powie: „Utraciłem Boga, własną duszę 
i niebo. Moja wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina!” Na chwilę wyr-
wie się z płomieni, by zaraz potem 
znów spaść na rozżarzone węgle. 
Wciąż będzie czuł pragnienie poszybo-
wania w górę, gdyż zawsze będzie czuł 
potrzebę wzniesienia się do Boga Naj-
wyższego, który go stworzył, jak ptak 
zamknięty w pokoju wzlatuje pod sufit, 
uderza o powałę i spada na ziemię. 
Sprawiedliwość Boża jest sufitem, 
o który potępieni nieustannie się rozbi-
jają.
Istnienia piekła nie trzeba nikomu udo-
wadniać. Pan Jezus opowiedział ucz-
niom przypowieść o potępionym bo-
gaczu, który wołał: „Łazarzu, Łaza-
rzu!”. Doskonale wiemy, że piekło ist-
nieje, lecz żyjemy tak, jakby nie istnia-
ło. Sprzedajemy swoją duszę za kilka 
srebrników.
Odsuwamy nawrócenie na koniec ży-
cia. A któż nam zagwarantuje, że bę-
dziemy mieli dość sił i czasu w tej nie-
bezpiecznej godzinie, której lękali się 
wszyscy święci, skoro całe piekło 
wówczas staje do ostatniego ataku, wi-
dząc, że jest to jego ostatni bój o duszę?
Są też ludzie, którzy tracą wiarę 
i piekło widzą dopiero w chwili, kiedy 
stają na jego progu.
Zaprawdę, gdyby grzesznicy pomyśleli 
o wieczności, o potworności piekła, 
natychmiast by się nawrócili. Minęło 
już ponad sześć tysięcy lat od chwili, 
kiedy Kain poszedł do piekła. I nie 
przestaje tam wciągać kolejnych dusz.

w: Zapiski z Ars notatki naocznego świadka 
kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya 

Alfred Monnin SJ

O STAŁEJ SKRUSZE ZA GRZECHY
„Moją ofiarą, Boże, duch skruszony; nie gardzisz, Boże, ser-
cem pokornym i skruszonym” (Ps 51,19) 

Co to jest stała skrucha? Jest to usposobienie duszy, przez 
które ona pozostaje stale w stanie żalu za grzechy. Tak syn 
marnotrawny w przypowieści Zbawiciela, chociaż widział 
radość Ojca z powodu jego powrotu i mógł wnioskować, że 
Ojciec mu wszystko przebaczył, jednak zawsze pozostawał 

w usposobieniu, odpowiadającym jego słowom: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem” (Łk 15,21). Nie możemy 
sobie nawet wyobrazić, by podczas uroczystości przygoto-
wanych dla niego, nie górowało w jego duszy uczucie żalu. 
A jeśli później natężenie tej skruchy może się nieco zmniej-
szyło, nigdy jednak nie wygasło zupełnie, nawet wówczas, 
gdy odzyskał w rodzinie swoje dawne miejsce na stałe. 

Takie winno być usposobienie duszy, która obraziła Boga, 
która wzgardziła Jego doskonałościami i przyczyniła się do 
cierpień Zbawiciela. Jeżeli w takim usposobieniu pozosta-
nie, jest rzeczą niemożliwą, by znowu wpadła w rozmyślne 
grzechy. Między stałym skruszeniem serca, a grzechem ist-
nieje przeciwieństwo nie do pokonania. Ono czyni duszę 
zwartą i mocną w miłości ku Bogu i wstręcie do grzechu. 
Zasadniczą przeszkodą do zjednoczenia z Bogiem jest 
grzech śmiertelny, a do postępu – rozmyślny grzech pow-
szedni. Grzech powszedni popełniony z prędkości, czy ze 
słabości nie powstrzymuje nas w szukaniu Boga. Jeżeli 
natomiast dusza popełnia grzech powszedni na zimno, z roz-
mysłem, jest rzeczą niemożliwą, by czyniła postęp w dosko-
nałości, gdyż taki nastrój paraliżuje w nas działanie Boga. 
Otóż żal stały usuwa ten nastrój i umożliwia postęp. (...) Us-
tawiczne skruszenie serca nie jest przeciwne ufności i ra-
dości duchowej, ani też wylewom miłości i upodobaniu 
w Bogu. Przeciwnie wszyscy święci pełni skruchy pałali 
niezwykłą miłością Boga i napełnieni byli wielką radością 
wewnętrzną, albowiem doszli do niezwykłego zjednoczenia 
ze Stwórcą. Ufność i radość nie tylko nie znajdują prze-
szkody w skrusze, ale opierają się na niej jako na funda-
mencie mocnym. Jakież bowiem jest główne źródło skru-
chy? Świadomość, że się znieważyło Boga nieskończonej 
dobroci, a więc żal doskonały, który płynie ze szczególnych 
i bardzo czystych form miłości. Skruszenie rozbudza wiel-
koduszność i miłość, by wynagrodzić, za przeszłe uchybie-
nia, – większą gorliwość i szlachetny entuzjazm. Ona spra-

wia, że dusza już sobie nie ufa, a tylko Zbawicielowi i dla-
tego jest czujna na działanie Ducha Świętego. (...) 
Ustawiczne skruszenie serca nakłania duszę do głębokiej po-
kory i przyjmowania całej woli Bożej, w jakiejkolwiek pos-
taci by przed nami stanęła. (...) Stała skrucha jest źródłem 
miłości bliźniego. Dusza bowiem skruszona widzi swoje 
błędy i słabości i nie posądza bliźniego, będąc wyrozumiałą 
na jego usterki. Jeżeli surowo posądzamy bliźnich i łatwo 
opowiadamy ich błędy, nie ma w nas prawdziwego skrusze-
nia serca. Prawdziwy żal ożywia w nas wielkoduszność, 
podtrzymuje miłość i coraz bardziej oczyszcza duszę, by się 
mogła połączyć z Panem. On potęguje ufność w Miłosier-
dzie Boga, który pokutującym przebacza i sprowadza pokój 
wewnętrzny, radość nadziemską, a usuwa smutek i przygnę-
bienie. (...) 
Najcenniejszym owocem skruchy jest umocnienie duszy 
w walce z pokusami. (...) W walce z pokusą trzeba przede 
wszystkim czujności, a utrzymać się w niej najlepiej przez 
skruszenie serca. Dusza bowiem ożywiona tym święty uczu-
ciem ma się na baczności przed sobą, zna z doświadczenia 
swoje słabości i wzdryga się przed tym, co ją wystawia na 
niebezpieczeństwo ponownego upadku. Pod wpływem tej 
bojaźni ożywionej miłością czujnie unika wszystkiego, co 
by ją mogło odwrócić od Boga, który na nią dzień i noc 
spogląda. A ponieważ sobie nie ufa, ucieka się do Chrystusa 
i modli się w poczuciu skruchy; takie zaś usposobienie 
wzmacnia nas i odpędza napaści wroga. (...) Aby nabyć skru-
chę stałą, trzeba prosić Boga o nią, to jest bowiem tak drogo-
cenny dar, że tylko wybłagać go można. (...) 
Oprócz modlitwy stałą skruchę rozbudza rozpamiętywanie 
Męki Zbawiciela i Jego najmilszej Matki. (...) Jak Piotr po-
czuł żal za grzechy pod wpływem wzroku Jezusa, tak my od-
czujemy skruchę przy rozważaniu Jego Męki. Ten wzrok U-
krzyżowanego przenika aż do głębi duszę i kruszy ją żalem, 
bo daje zrozumienie, że grzech był przyczyną wszystkich 
cierpień Najmiłosierniejszego Zbawiciela. 
Gdy spoglądając w przeszłość spostrzeżemy mnóstwo róż-
nych naszych uchybień, przypomnijmy, że ilekroć grzesznik 
przez żal otrzymuje przebaczanie, tylekroć Aniołowie w nie-
bie wysławiają nieskończone Miłosierdzie Boże. (...)

Sł. B. ks. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje. 
O stałej skrusze z grzechy, AAB, T. LVII, mps, s. 283-287

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Według katechizmu wyróżniamy 6 
grzechów przeciw Duchowi Święte-
mu. Pan Jezus powiedział, że ten ro-
dzaj grzechu jest szczególnie niebez-
pieczny, bo sprowadza na duszę stan 
zatwardziałości, która czyni ją niez-
dolną do przyjęcia Bożego przeba-
czenia. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 
grzechom przeciw Duchowi Święte-
mu. 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei 
Miłosierdzia Bożego.

To pierwszy z grzechów przeciw Du-
chowi Świętemu, tak jak podają nasze 
popularne katechizmy. Bywają tacy lu-
dzie, którzy mówią: „Dlaczego mam 
pokutować w tak młodym wieku? Jak 
się zestarzeję, to się będę dużo modlił, 

a Pan Bóg jest miłosierny, to mi na 
pewno wybaczy”. I tak bardzo często 
dopuszczają się bardzo ciężkich grze-
chów, w nadziei, że Pan Bóg im wyba-
czy, bo jest miłosierny.
Nie wolno jednak zapominać, że Bóg 
jest także sprawiedliwy, bo za dobre 
wynagradza, a za złe karze. Żaden do-
bry uczynek nie pozostaje bez nagrody 
i żaden zły bez kary.
Grzeszyć, dlatego, że Bóg jest miłosier-
ny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu 
i lekceważeniem Jego dobroci. 

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce 
Bożej.

Ktoś na przykład nie chce dać się skło-
nić do pokuty za grzechy, bo uważa, że 
dla niego nie ma już litości. Stan taki 

nazywamy rozpaczą. Jako że grzech 
ten zamyka drogę do zbawienia, jest 
grzechem przeciw Duchowi Świętemu. 
Tak samo jest, gdy ktoś dobrowolnie 
wątpi, że łaska Boża może go ocalić.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie 

chrześcijańskiej.
Są tacy ludzie, którzy oszukują swoje 
sumienie. Mówią np. „Ja w Boga wie-
rzę, nikomu nic złego nie robię, wierzę 
w to, czego uczą w Kościele, ale za nic 
nie uwierzę, by Bóg mógł być tak suro-
wy, żeby mnie karać za to, że żyję bez 
ślubu”. Jeśli ktoś utwierdza się w takim 
stanie, przeżyje całe życie w grzechu 
śmiertelnym i w końcu umrze bez po-
kuty i żalu. Wiadomo, że śmierć w ta-
kim stanie oznacza potępienie wieczne.
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4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć 
lub zazdrościć.

W Starym Testamencie mamy przykład 
króla Saula, który zazdrościł Dawidowi 
łaski i upodobania Bożego. Zazdrościł 
do tego stopnia, że usiłował go zabić. 
Tymczasem łaska Boża jest dobrowol-
nym Bożym darem i powinniśmy być 
wdzięczni Bogu, że Swoich łask uży-
cza nam i naszym bliźnim.

5. Przeciwko zbawiennym 
natchnieniom mieć zatwardziale 

serce.
Przypuśćmy, że ktoś popadł w grzechy 
śmiertelne. Brnie z jednego grzechu 
ciężkiego w drugi. Ale Boże miłosier-
dzie chce go ratować, bo może ktoś mo-
dli się za niego. Pan Bóg przypomina 
wtedy takiemu grzesznikowi o nagro-
dzie i karze wiecznej, czasem stawia na 
jego drodze kogoś, kto go wzywa do 
opamiętania. Wszystko na próżno. 
Grzesznik taki prawie siłą tłumi w so-
bie myśli o Bogu i życiu wiecznym, bo 
na przykład chce zaimponować swoje-
mu bezbożnemu towarzystwu albo boi 

się, że będzie musiał zrezygnować 
z popełniania takiego czy innego grze-
chu, do którego już jest mocno przy-
wiązany.
Zresztą powody mogą być różne. Jed-
nak uporczywe odrzucanie myśli o po-
kucie, prowadzi do zatwardziałości su-
mienia i w efekcie do śmierci w grze-
chu śmiertelnym.

6. Odkładać pokutę aż do śmierci.
Iluż to się zawiodło i przegrało swoje 
życie na wieki, bo liczyli na to, że dopó-
ki śmierć jest daleko, to można grze-
szyć. „Jak śmierć będzie blisko, to się 
nawrócę” – mówili sobie. A tymczasem 
śmierć przyszła niespodziewanie, wca-

od kaplicy i klasztoru przekazał im p. Finiarz. Następnego 
dnia o. Gocyła odprawił pierwszą Mszę św. w kaplicy pw. 
Św. Józefa. Oblaci przede wszystkim dokonali zabezpiecze-
nia kaplicy oraz remontu klasztoru. W budynku po 1945 r. 
przeprowadzono niewielki zmiany. W przyziemiu urządzo-
no salę katechetyczną, natomiast na I piętrze wprowadzono 
część nowego wyposażenia.
O. Gocyła zaangażował się w pracę duszpasterską – rozpo-
czął regularną naukę katechezy w gimnazjum. Wkrótce 
w Gorzowie Wlkp. pojawiają się następni Oblaci: o. Józef 
Mańkowski i o. Władysław Sypniewski. Dom przy ul. Brac-
kiej wraz z kaplicą stanowił rodzaj bazy wypadowej Ojców 
Oblatów w tym mieście. O. Henryk Gocyła postanowił 
przejąć kościół poprotestancki przy ul. Woskowej. W trakcie 
spotkania z Administratorem apostolskim ks. dr E. Nowic-

kim 9 listopada 1945 r. uzyskał jego zgodę. W związku z tym 
oo. Mańkowski i Sypniewski zabezpieczyli świątynię, 
a następnie nadzorowali najpilniejsze prace remontowe. 
W dniu 25 grudnia 1945 r. kościół został poświęcony. 
W marcu 1946 r. erygowana została parafia pw. Chrystusa 
Króla. W lipcu 1947 r. Prowincjał mianował o. Stanisława 
Geneję OMI dyrektorem domów w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Brackiej i Woskowej.
Praca Oblatów w tym mieście rozwijała się w dwóch kie-
runkach: przy ul. Woskowej istniała parafia pw. Chrystusa 
Króla, która opieką duszpasterską obejmowała całe Zamoś-
cie. Natomiast przy ul. Brackiej istniał dom misjonarski. 
Sytuacja uległa drobnej zmianie, gdy w sierpniu 1951 r. przy 
kaplicy Św. Józefa erygowano parafię.

Za: www.pch24.pl

O – jak Oblat

Historia Klasztoru przy ulicy Brackiej 7 
w Gorzowie Wielkopolskim

Po zakończeniu I wojny światowej, postanowiono w Land-
sbergu utworzyć drugą katolicką placówkę duszpasterską. 
Została ona zlokalizowana w południowej, przemysłowej 
dzielnicy miasta. Działka w formie regularnego prostokąta 
znajdowała się przy Bömische-Strasse (wcześniej Schützen-
Strasse). 
Zabudowę działki rozpoczęto od postawienia baraku, prze-
niesionego z rosyjskiego obozu jenieckiego w Czarnem. Po 
wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, obiekt ten zos-
tał poświęcony 25 października 1925 r. jako kaplica pw. Św. 
Józefa.
Już w następnym roku rozpoczęto prace projektowe klasz-
toru Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Pierwszy projekt (datowany na 4 sierpnia.1926 r.) na 
zlecenie zakonników przybyłych do Landsberga z Hiltrup, 
wykonał Hans Schlicht z Wrocławia. Został on jednak od-
rzucony przez inwestora. Nowy projekt (datowany na 31 
marca 1927 r.) sporządził Felix Halbach z Berlina. W 1927 r. 
rozpoczęto budowę klasztoru, pełniącego jednocześnie fun-
kcję domu parafialnego.
28.08.1927 r. Otto Peschke wykonał projekt kanalizacji o-
biektu. Prawdopodobnym budowniczym klasztoru był Leo 
Seelig – mistrz murarski z Landsberga. W 1928 r. wybudo-
wał obok opisywanego obiektu budynek gospodarczy.
Pierwotnie kaplica pw. Św. Józefa była kościołem na terenie 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Landsbergu. Od marca 
1927 r. była to już samodzielna placówka duszpasterska pod 
zarządem Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Klasztor Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa ist-
niał do końca stycznia 1945 roku. Wówczas niemieccy za-
konnicy opuścili miasto. Pozostawili jednak kompletne wy-
posażenie kaplicy i klasztoru. 

Prymas Polski kard. August Hlond 15 sierpnia 1945 r. usta-
nowił Administrację Apostolską Kamieńską, Lubuską i Pra-
łatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Administrato-
rem apostolskim został ks. dr Edmund Nowicki. To właśnie 
on 30 września 1945 r. skierował na ręce O. Prowincjała Bro-
nisława Wilkowskiego propozycję, aby Oblaci podjęli się 
pracy na terenie Gorzowa Wlkp. Źródła nie są jednak zgod-
ne, co do formy, w jakiej Administrator apostolski zwrócił 
się do Prowincjała. Obok słowa „propozycja” pojawia się 
także „prośba”, a nawet znajdujemy wzmiankę o „ofiaro-
waniu” Oblatom domu w Gorzowie Wlkp. Mieli oni objąć 
następujące obowiązki: urządzić przy ul. Brackiej dom reko-
lekcyjny dla inteligencji, wydawać tygodnik religijny, na-
uczać religii w gimnazjum i zająć się duszpasterstwem na te-
renie Zawarcia. Mimo braków personalnych Prowincjał pos-
tanowił posłać  o. Henryka Gocyłę OMI i br. Albina Dudę 
OMI. Przybyli oni na miejsce 3 października 1945 r. Klucze 

le nie czekała na starość ani chorobę. 
Pomyślmy, iluż to ludzi wychodzi rano 
w zdrowiu ze swego domu, by do niego 
już nigdy nie wrócić. Śmierć przycho-
dzi nagle i niespodziewanie: zawał ser-
ca, wylew krwi do mózgu, wypadek... 
Przyczyn może być mnóstwo. Jakże 
bardzo oszukują się ci, którzy nawet nie 
pomyślą o pokucie za swoje grzechy, 
bo liczą na to, że będą żyć długo... 
A tymczasem ona przyjdzie jak zło-
dziej, kiedy się jej nikt nie spodziewa 
i nie ma czasu na nawrócenie w ostat-
niej chwili.
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu 
są wyjątkowo niebezpieczne, bo bez-
pośrednio narażają nas na utratę wiecz-
nego zbawienia. Wszystkie prowadzą 
do zatwardziałości serca, a więc stanu, 
w którym człowiek nie jest zdolny ża-
łować za swe grzechy albo z rozpaczy, 
albo z niewiary i cynizmu. Bóg stawia 
na drodze ludzi o zatwardziałych ser-
cach osoby, które przypominają im 
o Bożym Miłosierdziu.

oprac. Paweł Krawczyk
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O potrzebie modlitwy, ufności w Bożą Opatrzność 
i pogłębianiu przyjaźni z Panem Jezusem

– wywiad z Ojcem Grzegorzem
4 lata temu na łamach „Oblackiego 
Echa” Ojciec Grzegorz napisał:
Ojciec Prowincjał skierował mnie 
do naszej parafii w Gorzowie. Nie 
wiem jeszcze dokładnie jakie będę 
miał odpowiedzialności. Pragnę jak 
najlepiej służyć wspólnocie para-
fialnej i dzielić się z dziećmi, mło-
dzieżą i starszymi moją wiarą, która 
wyrasta również z duchowości ob-
lackiej i misyjnej. Chcę być wszyst-
kim dla wszystkich. Myślę, że razem 
będziemy się ubogacać i wspierać 
w tym kroczeniu za Panem Jezusem. 
Proszę św. Józefa – Patrona parafii, 
abym był dobrym ojcem duszpaste-
rzem oraz św. Eugeniusza de Maze-
noda – Założyciela Oblatów, aby 
moje serce ciągle pałało zapałem 
misyjnym. Niech Maryja Niepoka-
lana – Gwiazda Nowej Ewangeliza-
cji wstawia się za nami wszystkimi 
u Jezusa Chrystusa. 

Dziś nadszedł czas rozstania. Po-
prosiliśmy Ojca Grzegorza o kilka 
słów refleksji…
Redakcja: Po czterech latach ka-

płańskiej posługi w naszej parafii 
nadszedł czas rozstania. Podobno 
pierwsza parafia najbardziej za-
pada w serce… Jakie uczucia Oj-
cu dzisiaj towarzyszą?
O. Grzegorz: Żal odjeżdżać. Chcia-
łoby się jeszcze posłużyć naszej 
Wspólnocie. Jesteście wspaniali 
i takich Was zapamiętam. W nasze 
życie misjonarskie wpisana jest dro-
ga, coraz to nowe miejsca i ludzie, 
których spotykamy, aby im głosić 
Pana Jezusa. 
Czuję też radość z posługi w Gorzo-
wie i zaufanie Bogu, który stawia 
przede mną nowe cele. Jest we mnie 
zapewnienie o modlitwie i prośba 
o modlitwę. 
Co było Ojcu szczególnie bliskie 
w parafii Świętego Józefa?
Z czym najtrudniej się rozsta-
wać?
Najtrudniej rozstać się z konkretny-
mi ludzi, z którymi związałem się 
przez wspólną pracę i zaangażowa-
nie. Doświadczyłem w parafii dużo 
życzliwości i zwykłej ludzkiej sym-
patii. Za to pragnę szczególnie każ-

demu z osobna podziękować, szcze-
gólnie dzieciom i ministrantom, 
którym służyłem.   
Miał Ojciec w parafii wiele obo-
wiązków. Ale szczególnie bliskie 
były Ojcu właśnie dzieci oraz mi-
nistranci…
Dzieci są darem od Boga. One uczą 
nas dorosłych właściwej postawy 
prostoty przed Bogiem. Mamy się 
stawać jak one, aby wejść do Kró-
lestwa Bożego. Dzieci kocham za tę 
właśnie prostotę serca, radość i en-
tuzjazm. Czuję szczególną wdzię-
czność Panu Jezusowi, że dał mi 
możliwość służby dzieciom. Modlę 
się, aby wzrastały w wierze i miłoś-
ci. Myślę, że jest to również modlit-
wa każdego rodzica. Pracujemy 
przecież wspólnie na większą chwa-
łę Boga.  
Z jakimi nadziejami przechodzi 
Ojciec do nowych obowiązków? 
Czy Ojciec wie, czym się będzie 
tam zajmował? 
Ufam Bożej Opatrzności. Ona mnie 
prowadzi przez życie. Czeka mnie 
niejedno wyzwanie. Przecież to no-
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4. Bliźniemu Łaski Bożej nie życzyć 
lub zazdrościć.

W Starym Testamencie mamy przykład 
króla Saula, który zazdrościł Dawidowi 
łaski i upodobania Bożego. Zazdrościł 
do tego stopnia, że usiłował go zabić. 
Tymczasem łaska Boża jest dobrowol-
nym Bożym darem i powinniśmy być 
wdzięczni Bogu, że Swoich łask uży-
cza nam i naszym bliźnim.

5. Przeciwko zbawiennym 
natchnieniom mieć zatwardziale 

serce.
Przypuśćmy, że ktoś popadł w grzechy 
śmiertelne. Brnie z jednego grzechu 
ciężkiego w drugi. Ale Boże miłosier-
dzie chce go ratować, bo może ktoś mo-
dli się za niego. Pan Bóg przypomina 
wtedy takiemu grzesznikowi o nagro-
dzie i karze wiecznej, czasem stawia na 
jego drodze kogoś, kto go wzywa do 
opamiętania. Wszystko na próżno. 
Grzesznik taki prawie siłą tłumi w so-
bie myśli o Bogu i życiu wiecznym, bo 
na przykład chce zaimponować swoje-
mu bezbożnemu towarzystwu albo boi 

się, że będzie musiał zrezygnować 
z popełniania takiego czy innego grze-
chu, do którego już jest mocno przy-
wiązany.
Zresztą powody mogą być różne. Jed-
nak uporczywe odrzucanie myśli o po-
kucie, prowadzi do zatwardziałości su-
mienia i w efekcie do śmierci w grze-
chu śmiertelnym.

6. Odkładać pokutę aż do śmierci.
Iluż to się zawiodło i przegrało swoje 
życie na wieki, bo liczyli na to, że dopó-
ki śmierć jest daleko, to można grze-
szyć. „Jak śmierć będzie blisko, to się 
nawrócę” – mówili sobie. A tymczasem 
śmierć przyszła niespodziewanie, wca-

od kaplicy i klasztoru przekazał im p. Finiarz. Następnego 
dnia o. Gocyła odprawił pierwszą Mszę św. w kaplicy pw. 
Św. Józefa. Oblaci przede wszystkim dokonali zabezpiecze-
nia kaplicy oraz remontu klasztoru. W budynku po 1945 r. 
przeprowadzono niewielki zmiany. W przyziemiu urządzo-
no salę katechetyczną, natomiast na I piętrze wprowadzono 
część nowego wyposażenia.
O. Gocyła zaangażował się w pracę duszpasterską – rozpo-
czął regularną naukę katechezy w gimnazjum. Wkrótce 
w Gorzowie Wlkp. pojawiają się następni Oblaci: o. Józef 
Mańkowski i o. Władysław Sypniewski. Dom przy ul. Brac-
kiej wraz z kaplicą stanowił rodzaj bazy wypadowej Ojców 
Oblatów w tym mieście. O. Henryk Gocyła postanowił 
przejąć kościół poprotestancki przy ul. Woskowej. W trakcie 
spotkania z Administratorem apostolskim ks. dr E. Nowic-

kim 9 listopada 1945 r. uzyskał jego zgodę. W związku z tym 
oo. Mańkowski i Sypniewski zabezpieczyli świątynię, 
a następnie nadzorowali najpilniejsze prace remontowe. 
W dniu 25 grudnia 1945 r. kościół został poświęcony. 
W marcu 1946 r. erygowana została parafia pw. Chrystusa 
Króla. W lipcu 1947 r. Prowincjał mianował o. Stanisława 
Geneję OMI dyrektorem domów w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Brackiej i Woskowej.
Praca Oblatów w tym mieście rozwijała się w dwóch kie-
runkach: przy ul. Woskowej istniała parafia pw. Chrystusa 
Króla, która opieką duszpasterską obejmowała całe Zamoś-
cie. Natomiast przy ul. Brackiej istniał dom misjonarski. 
Sytuacja uległa drobnej zmianie, gdy w sierpniu 1951 r. przy 
kaplicy Św. Józefa erygowano parafię.

Za: www.pch24.pl

O – jak Oblat

Historia Klasztoru przy ulicy Brackiej 7 
w Gorzowie Wielkopolskim

Po zakończeniu I wojny światowej, postanowiono w Land-
sbergu utworzyć drugą katolicką placówkę duszpasterską. 
Została ona zlokalizowana w południowej, przemysłowej 
dzielnicy miasta. Działka w formie regularnego prostokąta 
znajdowała się przy Bömische-Strasse (wcześniej Schützen-
Strasse). 
Zabudowę działki rozpoczęto od postawienia baraku, prze-
niesionego z rosyjskiego obozu jenieckiego w Czarnem. Po 
wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, obiekt ten zos-
tał poświęcony 25 października 1925 r. jako kaplica pw. Św. 
Józefa.
Już w następnym roku rozpoczęto prace projektowe klasz-
toru Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Pierwszy projekt (datowany na 4 sierpnia.1926 r.) na 
zlecenie zakonników przybyłych do Landsberga z Hiltrup, 
wykonał Hans Schlicht z Wrocławia. Został on jednak od-
rzucony przez inwestora. Nowy projekt (datowany na 31 
marca 1927 r.) sporządził Felix Halbach z Berlina. W 1927 r. 
rozpoczęto budowę klasztoru, pełniącego jednocześnie fun-
kcję domu parafialnego.
28.08.1927 r. Otto Peschke wykonał projekt kanalizacji o-
biektu. Prawdopodobnym budowniczym klasztoru był Leo 
Seelig – mistrz murarski z Landsberga. W 1928 r. wybudo-
wał obok opisywanego obiektu budynek gospodarczy.
Pierwotnie kaplica pw. Św. Józefa była kościołem na terenie 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Landsbergu. Od marca 
1927 r. była to już samodzielna placówka duszpasterska pod 
zarządem Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Klasztor Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa ist-
niał do końca stycznia 1945 roku. Wówczas niemieccy za-
konnicy opuścili miasto. Pozostawili jednak kompletne wy-
posażenie kaplicy i klasztoru. 

Prymas Polski kard. August Hlond 15 sierpnia 1945 r. usta-
nowił Administrację Apostolską Kamieńską, Lubuską i Pra-
łatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Administrato-
rem apostolskim został ks. dr Edmund Nowicki. To właśnie 
on 30 września 1945 r. skierował na ręce O. Prowincjała Bro-
nisława Wilkowskiego propozycję, aby Oblaci podjęli się 
pracy na terenie Gorzowa Wlkp. Źródła nie są jednak zgod-
ne, co do formy, w jakiej Administrator apostolski zwrócił 
się do Prowincjała. Obok słowa „propozycja” pojawia się 
także „prośba”, a nawet znajdujemy wzmiankę o „ofiaro-
waniu” Oblatom domu w Gorzowie Wlkp. Mieli oni objąć 
następujące obowiązki: urządzić przy ul. Brackiej dom reko-
lekcyjny dla inteligencji, wydawać tygodnik religijny, na-
uczać religii w gimnazjum i zająć się duszpasterstwem na te-
renie Zawarcia. Mimo braków personalnych Prowincjał pos-
tanowił posłać  o. Henryka Gocyłę OMI i br. Albina Dudę 
OMI. Przybyli oni na miejsce 3 października 1945 r. Klucze 

le nie czekała na starość ani chorobę. 
Pomyślmy, iluż to ludzi wychodzi rano 
w zdrowiu ze swego domu, by do niego 
już nigdy nie wrócić. Śmierć przycho-
dzi nagle i niespodziewanie: zawał ser-
ca, wylew krwi do mózgu, wypadek... 
Przyczyn może być mnóstwo. Jakże 
bardzo oszukują się ci, którzy nawet nie 
pomyślą o pokucie za swoje grzechy, 
bo liczą na to, że będą żyć długo... 
A tymczasem ona przyjdzie jak zło-
dziej, kiedy się jej nikt nie spodziewa 
i nie ma czasu na nawrócenie w ostat-
niej chwili.
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu 
są wyjątkowo niebezpieczne, bo bez-
pośrednio narażają nas na utratę wiecz-
nego zbawienia. Wszystkie prowadzą 
do zatwardziałości serca, a więc stanu, 
w którym człowiek nie jest zdolny ża-
łować za swe grzechy albo z rozpaczy, 
albo z niewiary i cynizmu. Bóg stawia 
na drodze ludzi o zatwardziałych ser-
cach osoby, które przypominają im 
o Bożym Miłosierdziu.

oprac. Paweł Krawczyk
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O potrzebie modlitwy, ufności w Bożą Opatrzność 
i pogłębianiu przyjaźni z Panem Jezusem

– wywiad z Ojcem Grzegorzem
4 lata temu na łamach „Oblackiego 
Echa” Ojciec Grzegorz napisał:
Ojciec Prowincjał skierował mnie 
do naszej parafii w Gorzowie. Nie 
wiem jeszcze dokładnie jakie będę 
miał odpowiedzialności. Pragnę jak 
najlepiej służyć wspólnocie para-
fialnej i dzielić się z dziećmi, mło-
dzieżą i starszymi moją wiarą, która 
wyrasta również z duchowości ob-
lackiej i misyjnej. Chcę być wszyst-
kim dla wszystkich. Myślę, że razem 
będziemy się ubogacać i wspierać 
w tym kroczeniu za Panem Jezusem. 
Proszę św. Józefa – Patrona parafii, 
abym był dobrym ojcem duszpaste-
rzem oraz św. Eugeniusza de Maze-
noda – Założyciela Oblatów, aby 
moje serce ciągle pałało zapałem 
misyjnym. Niech Maryja Niepoka-
lana – Gwiazda Nowej Ewangeliza-
cji wstawia się za nami wszystkimi 
u Jezusa Chrystusa. 

Dziś nadszedł czas rozstania. Po-
prosiliśmy Ojca Grzegorza o kilka 
słów refleksji…
Redakcja: Po czterech latach ka-

płańskiej posługi w naszej parafii 
nadszedł czas rozstania. Podobno 
pierwsza parafia najbardziej za-
pada w serce… Jakie uczucia Oj-
cu dzisiaj towarzyszą?
O. Grzegorz: Żal odjeżdżać. Chcia-
łoby się jeszcze posłużyć naszej 
Wspólnocie. Jesteście wspaniali 
i takich Was zapamiętam. W nasze 
życie misjonarskie wpisana jest dro-
ga, coraz to nowe miejsca i ludzie, 
których spotykamy, aby im głosić 
Pana Jezusa. 
Czuję też radość z posługi w Gorzo-
wie i zaufanie Bogu, który stawia 
przede mną nowe cele. Jest we mnie 
zapewnienie o modlitwie i prośba 
o modlitwę. 
Co było Ojcu szczególnie bliskie 
w parafii Świętego Józefa?
Z czym najtrudniej się rozsta-
wać?
Najtrudniej rozstać się z konkretny-
mi ludzi, z którymi związałem się 
przez wspólną pracę i zaangażowa-
nie. Doświadczyłem w parafii dużo 
życzliwości i zwykłej ludzkiej sym-
patii. Za to pragnę szczególnie każ-

demu z osobna podziękować, szcze-
gólnie dzieciom i ministrantom, 
którym służyłem.   
Miał Ojciec w parafii wiele obo-
wiązków. Ale szczególnie bliskie 
były Ojcu właśnie dzieci oraz mi-
nistranci…
Dzieci są darem od Boga. One uczą 
nas dorosłych właściwej postawy 
prostoty przed Bogiem. Mamy się 
stawać jak one, aby wejść do Kró-
lestwa Bożego. Dzieci kocham za tę 
właśnie prostotę serca, radość i en-
tuzjazm. Czuję szczególną wdzię-
czność Panu Jezusowi, że dał mi 
możliwość służby dzieciom. Modlę 
się, aby wzrastały w wierze i miłoś-
ci. Myślę, że jest to również modlit-
wa każdego rodzica. Pracujemy 
przecież wspólnie na większą chwa-
łę Boga.  
Z jakimi nadziejami przechodzi 
Ojciec do nowych obowiązków? 
Czy Ojciec wie, czym się będzie 
tam zajmował? 
Ufam Bożej Opatrzności. Ona mnie 
prowadzi przez życie. Czeka mnie 
niejedno wyzwanie. Przecież to no-
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Ojcze Grzegorzu!
Ciężko nam uwierzyć, że musimy się rozstać. Przez ostatnie dwa lata, od kiedy spotykamy 
się w klasztorze przy Brackiej, byłeś naszym oddanym Przyjacielem i mamy nadzieję, że 
nim pozostaniesz. Pragniemy podziękować Ci za wspólnie spędzony czas:
– za nasze tradycyjne piątkowe śniadania przy zupie mlecznej i opowieściach o posłudze 

kapłańskiej,
– za wspólne słuchanie i rozważanie Pisma Świętego,
 za ekspresowe, pełne ciepłych słów i spojrzeń odwiedziny w drodze do szkoły lub ze 
sklepu,
 za to, że z uśmiechem na twarzy dźwigałeś ciężkie worki ziemniaków, za wspólne świę-
towanie urodzin,

a przede wszystkim za posługę przy Ołtarzu i w konfesjonale.
Prosimy Cię Ojcze, nie martw się swoją nową drogą. Oblaci to agenci od zadań trudnych, 
więc na pewno sobie świetnie poradzisz. Już dziś czekamy na widokówkę z Kanady i za-
pewniamy o modlitwie w intencji Twojej i wspólnoty, do której posyła Cię Pan! Nie mó-
wimy „Żegnaj”, lecz „Do zobaczenia!”
Ojcze Grzegorzu, niech Cię Pan błogosławi i strzeże! 

Wspólnota Domu Dziennego Pobytu

–

– – 
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wy świat, całkiem inna rzeczywis-
tość. Pan Jezus jest jednak ten sam 
i pragnie być kochany przez wszy-
stkich ludzi, tych z krańca świata 
też. Dokładnie jeszcze nie wiem, co 
będę robił, ale jestem dobrej myśli.  
Podczas ostatniej pielgrzymki do 
Polski Jan Paweł II przed poże-
gnaniem powiedział: – Żal odjeż-
dżać. Dziś, parafrazując te słowa, 

żal nam Ojca żegnać. Proszę więc 
o parę słów pokrzepienia i pocie-
chy.
Kochani! Najważniejsze to pogłę-
biać przyjaźń z Panem Jezusem. Na-
sza Wspólnota będzie coraz bar-
dziej żywa i mocna, jeśli każdy z nas 
będzie się starał żyć Ewangelią. 
Módlcie się też jeden za drugiego, 
nic więcej.  

Czego Ojcu życzyć na dalszą dro-
gę?
Proszę o modlitwę, która będzie naj-
lepszym wyrazem każdych dobrych 
życzeń dla mnie. Do zobaczenia! 
Dziękuję Ojcu za rozmowę i życzę 
błogosławieństwa Bożego na 
ewangelizacyjnych szlakach.

 Szczęść Boże!

„Ala, ile kilometrów to było?”, „Pięknie, pięknie.”, 
wieczny uśmiech na twarzy i ani słowa złego na jakie-
gokolwiek człowieka – to coś, co zdecydowanie 
kojarzy mi się z osobą Ojca Grzegorza. 
Początek września, pierwsze dni szkoły – w szkole po-
jawia się Ojciec. Na przerwie nagle słyszę: „Eee... Co to 
za jakiś nowy ksiądz? A to nie jest egzorcysta? Co to za 
krzyż na szyi?”. Nie musiałam odwracać się, żeby 
wiedzieć o kim mowa. 
To tylko najciekawsze moje wspomnienie związane 

z Ojcem. Oprócz tego przeżyliśmy też kilka wycieczek 
rowerowych, które z całą pewnością zostaną w mojej 
pamięci. 
Dzisiaj chcę podziękować za to, że mogłam spotkać 
Jego na swojej drodze i życzyć Mu powodzenia w dal-
szej wędrówce.

Ala

Ojca Grzegorza długo będę wspominać jako opiekuna 
ministrantów, w tym – mojego Jasia. Myślę, że to „ojco-

rozmawiała: E. Bartelak-Przygoda

Parafianie o Ojcu Grzegorzu

wanie” było bardzo ważne w życiu mojego syna i uk-
ształtowało w nim odpowiedzialność, sumienność 
w posłudze kościelnej.
Mile wspominam pielgrzymki  rowerowe do Santoka, 
Myśliborza, czy Rokitna.
Szczególnie zapamiętałem wyjazd ministrancki do 
Santoka (tylko skąd tam były również kobiety?): 
rowery typu Bobo, bez hamulców, a tu do przejechania 
ok 25 km. UFF!!! Daliśmy radę.
Fantastyczny był kilkudniowy wyjazd do Obry. Na po-
czątku pogoda nas nie rozpieszczała – do Rokitna przy-
jechaliśmy cali mokrzy. Nocleg był niesamowity  
wszyscy w jednym pokoju  ale jacy szczęśliwi. Potem 
było już tylko lepiej  Lubikowo, Pszczew, Trzciel, 
Kopanica, no i upragniona (140 km!!! oj nogi, nogi!!!) 
Obra.
W lipcu 2013 r. popłynęliśmy Obrą z Policka przez 
Międzyrzecz i Bledzew do Skwierzyny. Czasami 
płynęliśmy, czasami przeciągaliśmy kajaki przez bagna 
i zwalone drzewa. Czyhały na nas dzikie zwierzęta 
(znaczy  żaby nieraz wskakiwały do kajaka). Zwień-
czeniem każdego dnia była msza w plenerze wraz 
z zaprzyjaźnioną grupą ministrantów z Międzychodu.
A gdy nas bolały nogi (rower) i ręce (kajak)  jecha-
liśmy z ministrantami autobusem do Poznania na 
Termy Maltańskie, aby nabrać sił przed ambitniejszymi 
wyjazdami.
Grzesia wspominam też jako kolegę z pracy  razem 
przez ostatni rok uczyliśmy w Liceum na Przemy-
słowej. Panika Ojca Grzegorza na koniec trymestru!!!!!  
Tu oceny trzeba wystawić, ale jak??? Dobrze, że hasło 
do SADu (tzn. dziennika elektronicznego) pamiętał :-)
Chciałbym, abyśmy razem pojechali lub spotkali się na 
szlaku św. Jakuba  ale mamy jeszcze trochę czasu. 
Mam nadzieję, że się tak stanie. Jak nie razem, no to cóż 
 osobno. Ale, mimo wszystko, pamiętając o sobie.

Miło mi, że mogłem przez te lata pielgrzymować razem 
z nim po tych ziemskich ścieżkach życia. Życzę mu 
spotkania Boga we wszystkich ludziach, których na-
potka na swojej drodze.

 Piotr

Na wyjazdach była wspólna modlitwa i opowieści Ojca 
Grzegorza. Na kajaku opowiadał mi książki, filmy, 
o studiach w Rzymie, posłudze w Lourdes... W drodze 
do Obry poznałam całą historię św. Eugeniusza, Ob-
latów i miejsca, do którego zmierzamy. Kiedy płynę-

–
–

–

–

–

–

–

–

liśmy statkiem po Warcie – mówił o szlaku św. Jakuba 
i cieszył się, że wybiera się tam.
Na zakończenie porannej mszy w kaplicy z uśmiechem 
spoglądał w okno i życzył wszystkim pięknego – sło-
necznego, pochmurnego czy deszczowego dnia (w 
zależności od tego, co zobaczył).
Przez trzy lata był opiekunem naszego kręgu Domo-
wego Kościoła, dzielnie znosząc nieustanne zmiany 
terminów spotkań.
I był z nami w szpitalu, kiedy umarł mój Tata.
Dziękuję! 

Ewa
Wyjątkowo rozkochany w Bożej miłości. Pokazał 
czym jest radość z malutkich rzeczy. Niezapomniana 
msza na łonie natury będzie kojarzyć nam się z o. 
Grzegorzem.

Ola z Piotrem
 
Wesoły, przystępny, spontaniczny, wysportowany. 
Zafascynowany motywem drogi pasjonat pielgrzymo-
wania, który zachęcał nas do wypraw rowerowych, gry 
w piłkę  m.in. to stąd ta ascetyczna sylwetka. Doradca 
naszego życia duchowego, specjalista od wiedzy na 
temat oblatów. Dziękujemy, że nasze drogi połączył 
Bóg i mogliśmy czerpać z darów, które w Tobie złożył. 
Szczęść Boże!

Marzena, Mariusz

Drogi ojcze Grzegorzu!
Opiekowałeś się naszą wspólnotą przez ostatnie 3 lata. 
Dziękujemy Ci za ten wspólny czas modlitwy, dzie-
lenia się i Twojej posługi.  Dziękujemy za opowieści o 
szlaku Jakubowym, za Twoją wyjątkową skromność, 
za Twój przykład całkowitego zaufania Panu. Dzięku-
jemy również za to, że próbowałeś nas aktywować 
rowerowo i za nasze wspólne pobyty w plenerze.
Życzymy Ci, aby w tym dalekim kraju nie opuszczała 
Cię wiara, nadzieja i miłość. Niech Jezus dodaje Ci 
odwagi w misyjnej posłudze, a napotkani ludzie widzą 
w Tobie wiernego naśladowcę Chrystusa. Bóg zapłać 
za wszystko!

Mariola i Tomasz

Jak zapamiętam o. Grzegorza? Na pewno jako kapłana 
najczęściej spotykanego w konfesjonale, ale od począt-
ku...
Kiedy przyszedł do naszej parafii taki szczuplutki, bla-
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Ojcze Grzegorzu!
Ciężko nam uwierzyć, że musimy się rozstać. Przez ostatnie dwa lata, od kiedy spotykamy 
się w klasztorze przy Brackiej, byłeś naszym oddanym Przyjacielem i mamy nadzieję, że 
nim pozostaniesz. Pragniemy podziękować Ci za wspólnie spędzony czas:
– za nasze tradycyjne piątkowe śniadania przy zupie mlecznej i opowieściach o posłudze 

kapłańskiej,
– za wspólne słuchanie i rozważanie Pisma Świętego,
 za ekspresowe, pełne ciepłych słów i spojrzeń odwiedziny w drodze do szkoły lub ze 
sklepu,
 za to, że z uśmiechem na twarzy dźwigałeś ciężkie worki ziemniaków, za wspólne świę-
towanie urodzin,

a przede wszystkim za posługę przy Ołtarzu i w konfesjonale.
Prosimy Cię Ojcze, nie martw się swoją nową drogą. Oblaci to agenci od zadań trudnych, 
więc na pewno sobie świetnie poradzisz. Już dziś czekamy na widokówkę z Kanady i za-
pewniamy o modlitwie w intencji Twojej i wspólnoty, do której posyła Cię Pan! Nie mó-
wimy „Żegnaj”, lecz „Do zobaczenia!”
Ojcze Grzegorzu, niech Cię Pan błogosławi i strzeże! 

Wspólnota Domu Dziennego Pobytu

–

– – 
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wy świat, całkiem inna rzeczywis-
tość. Pan Jezus jest jednak ten sam 
i pragnie być kochany przez wszy-
stkich ludzi, tych z krańca świata 
też. Dokładnie jeszcze nie wiem, co 
będę robił, ale jestem dobrej myśli.  
Podczas ostatniej pielgrzymki do 
Polski Jan Paweł II przed poże-
gnaniem powiedział: – Żal odjeż-
dżać. Dziś, parafrazując te słowa, 

żal nam Ojca żegnać. Proszę więc 
o parę słów pokrzepienia i pocie-
chy.
Kochani! Najważniejsze to pogłę-
biać przyjaźń z Panem Jezusem. Na-
sza Wspólnota będzie coraz bar-
dziej żywa i mocna, jeśli każdy z nas 
będzie się starał żyć Ewangelią. 
Módlcie się też jeden za drugiego, 
nic więcej.  

Czego Ojcu życzyć na dalszą dro-
gę?
Proszę o modlitwę, która będzie naj-
lepszym wyrazem każdych dobrych 
życzeń dla mnie. Do zobaczenia! 
Dziękuję Ojcu za rozmowę i życzę 
błogosławieństwa Bożego na 
ewangelizacyjnych szlakach.

 Szczęść Boże!

„Ala, ile kilometrów to było?”, „Pięknie, pięknie.”, 
wieczny uśmiech na twarzy i ani słowa złego na jakie-
gokolwiek człowieka – to coś, co zdecydowanie 
kojarzy mi się z osobą Ojca Grzegorza. 
Początek września, pierwsze dni szkoły – w szkole po-
jawia się Ojciec. Na przerwie nagle słyszę: „Eee... Co to 
za jakiś nowy ksiądz? A to nie jest egzorcysta? Co to za 
krzyż na szyi?”. Nie musiałam odwracać się, żeby 
wiedzieć o kim mowa. 
To tylko najciekawsze moje wspomnienie związane 

z Ojcem. Oprócz tego przeżyliśmy też kilka wycieczek 
rowerowych, które z całą pewnością zostaną w mojej 
pamięci. 
Dzisiaj chcę podziękować za to, że mogłam spotkać 
Jego na swojej drodze i życzyć Mu powodzenia w dal-
szej wędrówce.

Ala

Ojca Grzegorza długo będę wspominać jako opiekuna 
ministrantów, w tym – mojego Jasia. Myślę, że to „ojco-

rozmawiała: E. Bartelak-Przygoda

Parafianie o Ojcu Grzegorzu

wanie” było bardzo ważne w życiu mojego syna i uk-
ształtowało w nim odpowiedzialność, sumienność 
w posłudze kościelnej.
Mile wspominam pielgrzymki  rowerowe do Santoka, 
Myśliborza, czy Rokitna.
Szczególnie zapamiętałem wyjazd ministrancki do 
Santoka (tylko skąd tam były również kobiety?): 
rowery typu Bobo, bez hamulców, a tu do przejechania 
ok 25 km. UFF!!! Daliśmy radę.
Fantastyczny był kilkudniowy wyjazd do Obry. Na po-
czątku pogoda nas nie rozpieszczała – do Rokitna przy-
jechaliśmy cali mokrzy. Nocleg był niesamowity  
wszyscy w jednym pokoju  ale jacy szczęśliwi. Potem 
było już tylko lepiej  Lubikowo, Pszczew, Trzciel, 
Kopanica, no i upragniona (140 km!!! oj nogi, nogi!!!) 
Obra.
W lipcu 2013 r. popłynęliśmy Obrą z Policka przez 
Międzyrzecz i Bledzew do Skwierzyny. Czasami 
płynęliśmy, czasami przeciągaliśmy kajaki przez bagna 
i zwalone drzewa. Czyhały na nas dzikie zwierzęta 
(znaczy  żaby nieraz wskakiwały do kajaka). Zwień-
czeniem każdego dnia była msza w plenerze wraz 
z zaprzyjaźnioną grupą ministrantów z Międzychodu.
A gdy nas bolały nogi (rower) i ręce (kajak)  jecha-
liśmy z ministrantami autobusem do Poznania na 
Termy Maltańskie, aby nabrać sił przed ambitniejszymi 
wyjazdami.
Grzesia wspominam też jako kolegę z pracy  razem 
przez ostatni rok uczyliśmy w Liceum na Przemy-
słowej. Panika Ojca Grzegorza na koniec trymestru!!!!!  
Tu oceny trzeba wystawić, ale jak??? Dobrze, że hasło 
do SADu (tzn. dziennika elektronicznego) pamiętał :-)
Chciałbym, abyśmy razem pojechali lub spotkali się na 
szlaku św. Jakuba  ale mamy jeszcze trochę czasu. 
Mam nadzieję, że się tak stanie. Jak nie razem, no to cóż 
 osobno. Ale, mimo wszystko, pamiętając o sobie.

Miło mi, że mogłem przez te lata pielgrzymować razem 
z nim po tych ziemskich ścieżkach życia. Życzę mu 
spotkania Boga we wszystkich ludziach, których na-
potka na swojej drodze.

 Piotr

Na wyjazdach była wspólna modlitwa i opowieści Ojca 
Grzegorza. Na kajaku opowiadał mi książki, filmy, 
o studiach w Rzymie, posłudze w Lourdes... W drodze 
do Obry poznałam całą historię św. Eugeniusza, Ob-
latów i miejsca, do którego zmierzamy. Kiedy płynę-

–
–

–

–

–

–

–

–

liśmy statkiem po Warcie – mówił o szlaku św. Jakuba 
i cieszył się, że wybiera się tam.
Na zakończenie porannej mszy w kaplicy z uśmiechem 
spoglądał w okno i życzył wszystkim pięknego – sło-
necznego, pochmurnego czy deszczowego dnia (w 
zależności od tego, co zobaczył).
Przez trzy lata był opiekunem naszego kręgu Domo-
wego Kościoła, dzielnie znosząc nieustanne zmiany 
terminów spotkań.
I był z nami w szpitalu, kiedy umarł mój Tata.
Dziękuję! 

Ewa
Wyjątkowo rozkochany w Bożej miłości. Pokazał 
czym jest radość z malutkich rzeczy. Niezapomniana 
msza na łonie natury będzie kojarzyć nam się z o. 
Grzegorzem.

Ola z Piotrem
 
Wesoły, przystępny, spontaniczny, wysportowany. 
Zafascynowany motywem drogi pasjonat pielgrzymo-
wania, który zachęcał nas do wypraw rowerowych, gry 
w piłkę  m.in. to stąd ta ascetyczna sylwetka. Doradca 
naszego życia duchowego, specjalista od wiedzy na 
temat oblatów. Dziękujemy, że nasze drogi połączył 
Bóg i mogliśmy czerpać z darów, które w Tobie złożył. 
Szczęść Boże!

Marzena, Mariusz

Drogi ojcze Grzegorzu!
Opiekowałeś się naszą wspólnotą przez ostatnie 3 lata. 
Dziękujemy Ci za ten wspólny czas modlitwy, dzie-
lenia się i Twojej posługi.  Dziękujemy za opowieści o 
szlaku Jakubowym, za Twoją wyjątkową skromność, 
za Twój przykład całkowitego zaufania Panu. Dzięku-
jemy również za to, że próbowałeś nas aktywować 
rowerowo i za nasze wspólne pobyty w plenerze.
Życzymy Ci, aby w tym dalekim kraju nie opuszczała 
Cię wiara, nadzieja i miłość. Niech Jezus dodaje Ci 
odwagi w misyjnej posłudze, a napotkani ludzie widzą 
w Tobie wiernego naśladowcę Chrystusa. Bóg zapłać 
za wszystko!

Mariola i Tomasz

Jak zapamiętam o. Grzegorza? Na pewno jako kapłana 
najczęściej spotykanego w konfesjonale, ale od począt-
ku...
Kiedy przyszedł do naszej parafii taki szczuplutki, bla-
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dziutki, to pierwsze co mi przyszło na myśl to to, że 
trzeba go dobrze podkarmić, żeby miał siły do pracy.  
Od początku z dużym zaangażowaniem zajął się minis-
trantami i dziećmi w naszej parafii. Kiedy grał z nimi 
w piłkę to sam wyglądał jak dziecko. Przez dłuższy 
czas wydawał się trochę zamknięty, wyobcowany, ale 
z czasem to się zmieniło. Największą przemianę dało 
się zaobserwować w ubiegłym roku. Moim zdaniem 
stał się bardziej uduchowiony, zmieniły się jego kaza-
nia, relacje z ludźmi stały się bardziej otwarte i ciepłe. 
Nieraz zaskakiwał mnie prawdziwie „ojcowskim” po-
dejściem do ludzi starszych, do wspólnot... Mimo, że 
nie miałam zbyt wiele styczności z ojcem Grzegorzem, 
zapamiętam go jako zawsze uśmiechniętego, ciepłego 
kapłana, radującego się każdym człowiekiem przycho-
dzącym do CHRYSTUSA bez względu na jego status. 
Co mogę życzyć ojcu Grzegorzowi w nowej pracy? 
Błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego 
i jeszcze większej miłości Boga i bliźniego. SZCZĘŚĆ 
BOŻE! 

parafianka

O. Grzegorz Nowak był wikariuszem w parafii pw. Św. 
Józefa przy Brackiej 7. Posługę tę pełnił przez wiele lat. 
Przyzwyczailiśmy się do Jego osoby. Zawsze pogodny, 
uśmiechnięty, ruchliwy i ciągle ze swoimi modlitewni-
kami w rękach. Bardzo często posługiwał nam w konfe-
sjonale. Wielokrotnie korzystałam z Jego pouczeń.
Podczas nabożeństw różańcowych, kiedy przewodni-
czył o. Grzegorz, „Zdrowaśki” odmawiane były w róż-
nych językach. Tu o. Grzegorz miał okazję „popisać 
się” ich znajomością.
Przy odprawianiu Eucharystii widziałam Go bardzo 
skupionego. Nie zapominał również, aby na zakończe-
nie Mszy świętej pomodlić się w danej intencji. 
Czasami niezbyt wychodziły Mu kazania i śpiew. Ale 
nie można być ideałem w każdej dziedzinie.
O. Grzegorz pełnił jeszcze funkcję katechety w SP-10 
i był opiekunem ministrantów. Praca z dziećmi w obec-
nych czasach nie należy do łatwych. O. Grzegorz radził 
sobie całkiem dobrze. Organizował dzieciakom różne 
przyjemności i spotkania, wycieczki, mecze i oczywiś-
cie nagrody. Może w stosunku do ministrantów był 
trochę za mało wymagający i stanowczy.
O. Grzegorz pasjonował się turystyką, kochał wyprawy 
rowerowe i motocyklowe. I niestety, mimo dobrej 
kuchni na Brackiej, kilogramów Mu nie przybyło.

Dziękuję za wieloletnią posługę w naszej parafii. Życzę 
przyjaznych ludzi w nowej placówce. Zdrówka i opieki 
Niepokalanej oraz Twojego patrona, św. Grzegorza. 
Szczęść Boże.

Janina

Drogi Ojcze Grzegorzu!
4 lata  ktoś powiedział, że to długo, jak na czas posługi 
kapłańskiej w pierwszej parafii. Ale wiedz o. Grze-
gorzu, że 4 lata dla naszych dzieci i dla nas – rodziców, 
to stanowczo za krótko.
Z całego serca pragniemy Ci podziękować za wszystko, 
co dla nas robiłeś. Za to, że uczyłeś naszych synów 
dbałości o liturgię, pokazywałeś Swoją postawą jak 
powinni przeżywać Eucharystię, wpajałeś w ich małe 
dusze prawdy wiary świętej. Uczyłeś kochać Jezusa 
i Maryję Niepokalaną. Przez te 4 lata dzieliłeś z nami 
troski i radości. Budziłeś w naszych chłopcach wiarę. 
Wszystkich nas obdarzałeś słowem i życzliwością. 
Pokazałeś nam Ojcze Grzegorzu, że dobry humor, żart, 
a przede wszystkim uśmiech, który nigdy nie znika 
z Twojej twarzy, jest niezbędny w kontaktach z Panem 
Bogiem. Dziękujemy Tobie za wszystko  za wspólną 
modlitwę, czas zabawy, za wspólne wyjazdy, wyciecz-
ki, grille, mecze piłkarskie. Dziękujemy za wspólnie 
wypitą kawę, za rozmowy. Byłeś, jesteś i już na zawsze 
będziesz w naszych sercach.
„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na 
wszystkie sprawy pod niebem”.
Teraz, gdy się z Tobą Ojcze trzeba rozstać, a Bóg 
przeznacza Ciebie innym, życzymy Tobie Ojcze radoś-
ci, pogody ducha, uśmiechu, zdrowia i wielu otwartych 
serc w odległej Kanadzie, które swą posługą, oddaniem 
i bezmiarem dobroci poprowadzisz do Boga. Zapew-
niamy Cię Ojcze, że masz swoje stałe i szczególne 
miejsce w naszych modlitwach i sercach. Szczęść 
Boże.

Ministranci i Rodzice
Wspólnota Sychar jest wdzięczna O. Grzegorzowi za 
ogromne wsparcie i zrozumienie charyzmatu Wspól-
noty Sychar i ogromne serce oddane dla wspólnoty.
Będziemy pamiętać o trudzie, którego podjął się O. 
Grzegorz, o tym , że zawsze znajdował dla nas czas, 
miał dobre słowo i wspierał modlitwą. W pamięci na-
szej pozostaną wspólne chwile spędzone na modlitwie 
i Eucharystii w czasie dni skupienia organizowanych  
przez parafię Św. Józefa oraz przez O. Grzegorza 

–

–

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. O. 
Grzegorz wspierał nas nie tylko duchowo, ale również 
ciesząc nas wspólnym towarzystwem w czasie wypraw 
rowerowych lub choćby tylko spotkań kawowych. 
Zawsze był zatroskany o każdego z nas, z uwagą 
wysłuchiwał naszych problemów i cieszył się z nami  

naszymi radościami.
Wdzięczni za oddaną posługę i prowadzenie, zachowa-
my Go w pamięci i modlitwie.

Z modlitwą WTM Sychar Gorzów

Wakacje 2016 Wakacje 2016

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA SIERPIEŃ 2016
Intencja ogólna:

Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami
i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary,

uczciwości i miłości bliźniego.
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dziutki, to pierwsze co mi przyszło na myśl to to, że 
trzeba go dobrze podkarmić, żeby miał siły do pracy.  
Od początku z dużym zaangażowaniem zajął się minis-
trantami i dziećmi w naszej parafii. Kiedy grał z nimi 
w piłkę to sam wyglądał jak dziecko. Przez dłuższy 
czas wydawał się trochę zamknięty, wyobcowany, ale 
z czasem to się zmieniło. Największą przemianę dało 
się zaobserwować w ubiegłym roku. Moim zdaniem 
stał się bardziej uduchowiony, zmieniły się jego kaza-
nia, relacje z ludźmi stały się bardziej otwarte i ciepłe. 
Nieraz zaskakiwał mnie prawdziwie „ojcowskim” po-
dejściem do ludzi starszych, do wspólnot... Mimo, że 
nie miałam zbyt wiele styczności z ojcem Grzegorzem, 
zapamiętam go jako zawsze uśmiechniętego, ciepłego 
kapłana, radującego się każdym człowiekiem przycho-
dzącym do CHRYSTUSA bez względu na jego status. 
Co mogę życzyć ojcu Grzegorzowi w nowej pracy? 
Błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego 
i jeszcze większej miłości Boga i bliźniego. SZCZĘŚĆ 
BOŻE! 

parafianka

O. Grzegorz Nowak był wikariuszem w parafii pw. Św. 
Józefa przy Brackiej 7. Posługę tę pełnił przez wiele lat. 
Przyzwyczailiśmy się do Jego osoby. Zawsze pogodny, 
uśmiechnięty, ruchliwy i ciągle ze swoimi modlitewni-
kami w rękach. Bardzo często posługiwał nam w konfe-
sjonale. Wielokrotnie korzystałam z Jego pouczeń.
Podczas nabożeństw różańcowych, kiedy przewodni-
czył o. Grzegorz, „Zdrowaśki” odmawiane były w róż-
nych językach. Tu o. Grzegorz miał okazję „popisać 
się” ich znajomością.
Przy odprawianiu Eucharystii widziałam Go bardzo 
skupionego. Nie zapominał również, aby na zakończe-
nie Mszy świętej pomodlić się w danej intencji. 
Czasami niezbyt wychodziły Mu kazania i śpiew. Ale 
nie można być ideałem w każdej dziedzinie.
O. Grzegorz pełnił jeszcze funkcję katechety w SP-10 
i był opiekunem ministrantów. Praca z dziećmi w obec-
nych czasach nie należy do łatwych. O. Grzegorz radził 
sobie całkiem dobrze. Organizował dzieciakom różne 
przyjemności i spotkania, wycieczki, mecze i oczywiś-
cie nagrody. Może w stosunku do ministrantów był 
trochę za mało wymagający i stanowczy.
O. Grzegorz pasjonował się turystyką, kochał wyprawy 
rowerowe i motocyklowe. I niestety, mimo dobrej 
kuchni na Brackiej, kilogramów Mu nie przybyło.

Dziękuję za wieloletnią posługę w naszej parafii. Życzę 
przyjaznych ludzi w nowej placówce. Zdrówka i opieki 
Niepokalanej oraz Twojego patrona, św. Grzegorza. 
Szczęść Boże.

Janina

Drogi Ojcze Grzegorzu!
4 lata  ktoś powiedział, że to długo, jak na czas posługi 
kapłańskiej w pierwszej parafii. Ale wiedz o. Grze-
gorzu, że 4 lata dla naszych dzieci i dla nas – rodziców, 
to stanowczo za krótko.
Z całego serca pragniemy Ci podziękować za wszystko, 
co dla nas robiłeś. Za to, że uczyłeś naszych synów 
dbałości o liturgię, pokazywałeś Swoją postawą jak 
powinni przeżywać Eucharystię, wpajałeś w ich małe 
dusze prawdy wiary świętej. Uczyłeś kochać Jezusa 
i Maryję Niepokalaną. Przez te 4 lata dzieliłeś z nami 
troski i radości. Budziłeś w naszych chłopcach wiarę. 
Wszystkich nas obdarzałeś słowem i życzliwością. 
Pokazałeś nam Ojcze Grzegorzu, że dobry humor, żart, 
a przede wszystkim uśmiech, który nigdy nie znika 
z Twojej twarzy, jest niezbędny w kontaktach z Panem 
Bogiem. Dziękujemy Tobie za wszystko  za wspólną 
modlitwę, czas zabawy, za wspólne wyjazdy, wyciecz-
ki, grille, mecze piłkarskie. Dziękujemy za wspólnie 
wypitą kawę, za rozmowy. Byłeś, jesteś i już na zawsze 
będziesz w naszych sercach.
„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na 
wszystkie sprawy pod niebem”.
Teraz, gdy się z Tobą Ojcze trzeba rozstać, a Bóg 
przeznacza Ciebie innym, życzymy Tobie Ojcze radoś-
ci, pogody ducha, uśmiechu, zdrowia i wielu otwartych 
serc w odległej Kanadzie, które swą posługą, oddaniem 
i bezmiarem dobroci poprowadzisz do Boga. Zapew-
niamy Cię Ojcze, że masz swoje stałe i szczególne 
miejsce w naszych modlitwach i sercach. Szczęść 
Boże.

Ministranci i Rodzice
Wspólnota Sychar jest wdzięczna O. Grzegorzowi za 
ogromne wsparcie i zrozumienie charyzmatu Wspól-
noty Sychar i ogromne serce oddane dla wspólnoty.
Będziemy pamiętać o trudzie, którego podjął się O. 
Grzegorz, o tym , że zawsze znajdował dla nas czas, 
miał dobre słowo i wspierał modlitwą. W pamięci na-
szej pozostaną wspólne chwile spędzone na modlitwie 
i Eucharystii w czasie dni skupienia organizowanych  
przez parafię Św. Józefa oraz przez O. Grzegorza 

–

–

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. O. 
Grzegorz wspierał nas nie tylko duchowo, ale również 
ciesząc nas wspólnym towarzystwem w czasie wypraw 
rowerowych lub choćby tylko spotkań kawowych. 
Zawsze był zatroskany o każdego z nas, z uwagą 
wysłuchiwał naszych problemów i cieszył się z nami  

naszymi radościami.
Wdzięczni za oddaną posługę i prowadzenie, zachowa-
my Go w pamięci i modlitwie.

Z modlitwą WTM Sychar Gorzów
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA SIERPIEŃ 2016
Intencja ogólna:

Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami
i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary,

uczciwości i miłości bliźniego.
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Barbara Chruścińska

Idź drogą prowadzącą do gwiazdek z cyframi, następnie z liter w dużych gwiazdach ułóż pierwszą 

część hasła.

ROZRYWKA DO MYŚLENIA

DLA KAŻDEGO POKOLENIA

ROZWIĄZANIE

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

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

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

Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnego rozwiązania zadań. Losowanie nagród 

odbędzie się 4 września 2016 r. na Mszy świętej o godz. 10.00. Czeka nagroda niespodzianka!

1)  NAJLEPSZY PRZYJACIEL

 

Zacznij od kolumny oznaczonej cyfrą 1. Posuwaj się nią w dół, aż natkniesz się na serduszko. Od-

czytaj literę znajdującą się w tym samym poziomie po lewej stronie serduszka. Następnie wpisz li-

tery w oznaczone numerami kratki. Niektóre kolumny mają więcej niż jedną literę. Kiedy skończysz 

poznasz drugą część hasła.
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Z życia Parafii

Kalendarium

Zebrała i opracowała:
Lilianna Pawłowska

15.05.2016
Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego. Z dniem Zesłania Ducha Świę-

tego zakończył się okres wielkanoc-
ny i zaczęła się druga część okresu 
zwykłego, która trwać będzie aż do 
Adwentu. Z okazji Zielonych Świą-
tek młodzież ze Wspólnoty Niniwa 
zaprosiła parafian do kawiarenki na 
domowe ciasto i kawę po Mszach 
św. o godz. 10.00 i 12.00.
Po Mszach św. w dniu 15.05.2016 
mogliśmy włączyć  się w akcję „sre-
bro na wagę złota”. Jest to inicjaty-
wa, dzięki której można wesprzeć 
misje ofiarowując srebrny złom. 
Szczególną intencją, której towa-
rzyszyła zbiórka kruszców była bu-
dowa domów dla ofiar tajfunu na Fi-
lipinach prowadzona przez Księży 
Sercanów. W ramach akcji w naszej 
parafii udało się zebrać 702 gramy 
srebrnego złomu oraz 983 gramy 
posrebrzanych naczyń i sztućców. 
Wartość przekazanych kruszców to 
1053 zł, co pozwoli na sfinansowa-
nie kosztów wstawienia okien do 
nowego domu w Wiosce Matki Bo-
żej Miłosierdzia na wyspie Minda-
nao na Filipinach. 

20.05.2016
W Klubie Przystań za Wartą odbyły 
się warsztaty decoupage dla osób, 
które nigdy nie próbowały swoich 
sił w tej dziedzinie artysty-
cznej. 

21.05.2016
W sobotę 21 maja o godz. 
18.30, w uroczystość św. Eu-
geniusza de Mazenod, zało-
życiela Zgromadzenia Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej, odprawiona została 

dziękczynna Msza św. za życie i po-
słannictwo św. Eugeniusza oraz 
w intencji Misjonarzy Oblatów 
M.N. wraz z ucałowaniem relikwii 
św. Eugeniusza. Podczas tej Mszy 
św. nastąpiło uroczyste złożenie 
przyrzeczenia wieczystej modlit-
wy za wybranego kapłana w ra-
mach Apostolatu Margaretka. Mo-
dliliśmy się również za wszystkie 
osoby, które przynależą do Marga-
retek. 
Po raz pierwszy również zapre-
zentowana została wystawa pt. 

„Łączą nas ludzie i miejsca” która 
przygotowana została przez Stowa-
rzyszenie św. Eugeniusza de Maze-
nda z okazji 65-lecia istnienia Pa-
rafii.

21.05.2016 – Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej
W tym dniu w naszej Parafii prze-
żywaliśmy Rocznicę I Komunii św. 
Dzieci zostały przygotowane do tej 
uroczystości dzięki zaangażowaniu 
O. Grzegorza i Pań Katechetek.

26.05.2016 – Uroczystość Bożego 
Ciała
Tradycyjnie już procesję Bożego 
Ciała przeżywaliśmy z parafią pw. 
Chrystusa Króla. Procesja rozpo-
częła się po Mszy św., która odpra-
wiona została o godz. 15.00 w koś-
ciele pw. Chrystusa Króla przy ul. 
Woskowej.
Trasa procesji przebiegała ulicami: 
Woskowa, Przemysłowa, Kolejo-
wa, Wawrzyniaka, Śląska, Bracka.
Po procesji, przy naszym kościele 
odbył się festyn, na który licznie 
przybyli mieszkańcy obu parafii o-
raz goście z miasta. Atrakcją festynu 
były stoiska misyjne prowadzone 

przez Misjonarzy Oblatów przyby-
łych z Madagaskaru.

29.05.2016
W tym dniu Stowarzyszenie św. Eu-
geniusza zaprosiło Parafian na pier-
wszy sportowy piknik na gorzow-
skiej Marinie. O 15.00 odbył się 
mecz piłki siatkowej dla dorosłych, 
zaś od godz. 16.00 rodzinne zabawy 
ruchowo-integracyjne. Kolejny pik-
nik jeszcze w czerwcu.

03.06.2016
Dzięki staraniom Parafii, w tym 
dniu mogliśmy w kinie Helios obej-
rzeć film pt. „Błogosławiona wina” 
o historii cudownego obrazu Matki 
Bożej Kodeńskiej. 

04.06.2016
Dzieci z Parafii wzięły udział w die-
cezjalnych obchodach Dnia Dziec-
ka, jakie odbyły się w Rokitnie.

05.06.2016
Na Mszy św., która wyjątkowo 
w tym dniu odprawiona została 

o godz. 11.00, celebrowaliś-
my jubileusz 200-lecia istnie-
nia Zgromadzenia Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej, 65-lecia parafii oraz 30-
lecia poświęcenia nowego 
kościoła. Mszy św. przewod-
niczyli: JE Ks. Bp Ordyna-
riusz Tadeusz Lityński oraz 
Prowincjał Misjonarzy Obla-

tów M.N. Ojciec Antoni Bochm, 
który również skierował do nas Sło-
wo Boże. Msza św. była dziękczy-
nieniem Panu Bogu za wszelkie do-
bro, jakie dokonało się w tym cza-
sie. 
Podczas tej Mszy św. poświęcone 
zostały dwa kolejne witraże w na-
szym kościele – witraż przedstawia-
jący Bł. Ojca Józefa Cebulę oraz wi-
traż misyjny. 

W piątek 10.06.2016  o godz. 19.30 
w świetlicy pod klasztorem, odbyło 

się spotkanie pt. „Bracka 7 – 
historia miejsca i ludzi” Za po-
mocą archiwalnych zdjęć i do-
kumentów, przekazanych na ten 
cel również przez naszych para-
fian, zaprezentowano historię 
tego miejsca od roku 1925. 
Ujawnionych zostało wiele 
ciekawych faktów, dotąd raczej 

nieznanych. Natomiast ok. godz. 
20.30 uczestnicy spotkania zapro-
szeni zostali na zwiedzenie koś-
cioła z przewodnikiem. 
Była okazja, by  zajrzeć w miejsca 
zazwyczaj niedostępne. Wydarze-
nie odbyło się w ramach Nocnego 
Szlaku Kulturalnego.

18.06.2016 
Parafialne obchody 1050-lecia 
chrztu Polski rozpoczęliśmy o godz. 
18.00 nabożeństwem czerwcowym. 

Na Mszy św. odnowiliśmy nasze 
przyrzeczenia chrzcielne. Następ-
nie obejrzeliśmy spektakl słowno-
muzyczny pt. „Chrzest 966. Źródło” 
w wykonaniu Polskiego Teatru His-
torii. Zakończyliśmy Apelem Jas-
nogórskim.

Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda

Festyn rodzinny
W uroczystość Bożego Ciała współorganizowaliśmy 
festyn rodzinny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na 
mieszkańców Zawarcia czekały stoiska gastronomicz-
ne, na których skosztować można było pieczonej kieł-
basy i chleba ze smalcem. W tym roku wolontariusze 
przygotowali kilka odmian smalcu, m.in... ze skwar-
kami, krzeszowicki, tradycyjny. Podany do tego ogórek 
małosolny idealnie dopełnił całości. Bardzo dużym za-
interesowaniem ze strony uczestników zabawy cieszy-
ły się stoły z ciastem. Panie i panowie – nasi lokalni 
cukiernicy – dołożyli wszelkich starań, by trafić w gus-
ta smakowe zebranych. Przygotowali kilkadziesiąt 
ciast, wśród których znalazły się np. serniki, jabłeczni-
ki, babki, drożdżowce lub rolady. Jednakże pamiętać 
trzeba, że nie zabrakło też strawy duchowej, o którą 
zadbali misjonarze z Prokury Misyjnej w Poznaniu. 
Ojcowie i klerycy przybliżyli kulturę malgaską poprzez 
śpiewy i opowieści z tamtego rejonu świata. Na para-
fialnej scenie zaprezentowały się liczne grupy artysty-
czne. Występ wokalny zaprezentowali podopieczni 

Świetlicy im. św. Jana Pawła 
II, członkowie scholii „Ob-
lackie Nutki” oraz dzieci ze 
szkoły podstawowej (w indy-
widualnych występach). Na-
tomiast formacje ze Studia 
Tańca 27 rozkręciły zabawę swoimi skocznymi 
układami. Uczestnicy festynu mieli również możliwość 
podziwiać siostry z duetu Jeg, duj… ROMA, które za-
prezentowały tańce romskie i bollywood. Podczas 
przygotowywania programu festynu nie zapomnieliś-
my o najmłodszych. Dla nich przeznaczony był cały 
plac za kościołem. Pojawiły się tam dmuchane place 
zabaw, kącik plastyczny, punkt malowania twarzy oraz 
obóz młodych żużlowców ze szkółki w Wawrowie. 
Zainteresowaniem cieszył się również ogromny miś 
pluszowy – idealny do przytulania. Podczas festynu 
rozegrane zostały mecze piłki siatkowej (grali w nim 
dorośli i młodzież) oraz piłki nożnej (dla dzieci). W za-
ciętej walce i po kilkunastu dniach ostrego przygo-
towywania, pierwsze miejsce zajęła reprezentacja 
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o historii cudownego obrazu Matki 
Bożej Kodeńskiej. 

04.06.2016
Dzieci z Parafii wzięły udział w die-
cezjalnych obchodach Dnia Dziec-
ka, jakie odbyły się w Rokitnie.
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Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda
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Świetlicy im. św. Jana Pawła 
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ciętej walce i po kilkunastu dniach ostrego przygo-
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Świetlicy im. św. Jana Pawła II. Gratulujemy trenerowi 
– Siostrze Sebastianie i wszystkim zawodnikom! 
Punktem kulminacyjnym wspólnego świętowania była 
potańcówka przy akompaniamencie Kapeli Retro. 
Festyn zakończył się Apelem Jasnogórskim.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji festynu – przynieśli cias-
to lub smalec, wystąpili na scenie uświetniając tym 
wspólną zabawę, pomogli w rozkładaniu stołów 
i sprzątaniu po zabawie, a także tym, którzy opiekowali 
się poszczególnymi stoiskami. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy w stronę Brata Piotra, na któ-
rego dobre rady i wszechstronną pomoc mogliśmy li-
czyć, a także pani Barbarze Szabłowskiej za prowadze-
nie wydarzenia.

Nocny Szlak Kulturalny
Odpowiadając na inicjatywę pana Pawła Krawczyka, 
który zajmuje się historią naszej Parafii, włączyliśmy 
się w Nocny Szlak Kulturalny. 10 czerwca o godzinie 
19:30 ponad 30 osób wysłuchało prelekcji na temat 
dziejów kościoła przy Brackiej 7 i jego wiernych. Nas-
tępnie, po godzinie 21:00, uczestnicy wydarzenia 
przeszli do wnętrza świątyni, gdzie z bliska mogli 
przyjrzeć się figurom, instrumentom lub naczyniom li-

turgicznym. To pierwsza tego typu aktywność realizo-
wana przy udziale Stowarzyszenia. Cieszymy się, że 
tak wiele osób skorzystało z zaproszenia, a panu Paw-
łowi dziękujemy za przekazaną wiedzę.
 

Sportowy piknik na Marinie
W ostatnią niedzielę maja, wraz z absolwentami go-
rzowskiej AWF, przygotowaliśmy piknik sportowy na 

Marinie. Jest to kompleks rekreacyjny zlokalizowany 
nad brzegiem Warty (Al. 11 Listopada). Pod czujnym 
okiem trenera – pana Przemka – podejmowaliśmy na-
ukę sztuczek cyrkowych. Jak się okazało, są one ideal-
nym sposobem do rozwijania pracy obu półkul mózgo-
wych. Dzieci i dorośli próbowali żonglować i chodzić 
na szczudłach, a także grali w bule. Kolejne sportowe 
spotkanie zorganizowane będzie 26 czerwca.

Przystań za Wartą
Klub coraz częściej zamienia się w kuźnię talentów. 
Duża ilość warsztatów sprawia, że zarówno dzieci, jak 

i dorośli, mogą pozyskać wiedzę i umiejętności w wielu 
dziedzinach. Największą popularnością cieszą warszta-
ty manualne. Podczas zajęć z cyklu „Zrób to sam” przy-
gotowaliśmy m.in. zabawki ze skarpetek, spersonalizo-
wane notesy, świeczniki ze słoików, a nawet biżuterię. 
Zajęcia decoupage dla początkujących sprawiły, że po-
szerzyło się grono fanów tego sposobu dekorowania 
przedmiotów codziennego użytku. Naszą pasją udało 
się nawet zarazić jednego pana! W ostatnim czasie u-
czestnicy warsztatów ozdobili drewniane serca z możli-

Anna Jakubowska

Diecezjalny Dzień Dziecka w Rokitnie
Dnia 4 czerwca uczestniczyliśmy w Diecezjalnym Dniu Dziecka w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie. Nasza grupa liczyła 42 osoby. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej celebrowanej przez 
biskupa Tadeusza Lityńskiego. Po części duchowej dzieci miały szereg  wspaniałych zabaw i wiele radości. 
Największy entuzjazm zapanował w trakcie zabawy, którą zorganizowała straż pożarna. Dzieci były zadowolone. 
Na pewno będą chciały wrócić do Rokitna za rok. Nabraliśmy sił duchowych i fizycznych przed zbliżającym się 
końcem roku szkolnego i wakacjami.

Beata Siwek - katechetka

Świetlica św. Jana Pawła II
W ostatnim czasie w naszej świetli-
cy środowiskowej nastąpiły niema-
łe zmiany. Swoją pracę na stanowis-
ku kierownika świetlicy zakończyła 
Pani Kamila Oczkoś. Za jej pracę, 
wkład w opiekę nad dziećmi i całko-
wite zaangażowanie serca bardzo 
dziękujemy. 
Na początku maja spróbowaliśmy 
swoich sił w parku linowym – za-
chęcamy wszystkich, którzy jeszcze 
nie spróbowali, wybrać się w to 
miejsce ze swoją rodziną! Samą 
wspinaczkę poprzedziło krótkie 
szkolenie, które zakończyliśmy 
z pozytywnym wynikiem. Zabez-
pieczeni w kaski ochronne i specjal-
ną uprząż wyruszyliśmy w 117-met-
rową przygodę, pokonaliśmy 16 
niełatwych przeszkód i po około 
półtorej godziny dotarliśmy do me-
ty. Najciekawszym doświadcze-
niem był dwukrotny zjazd na tyrol-
ce, co skojarzyło się nam ze zjaz-
dem z górskich stoków. Wizyta 
w parku linowym była doskonałym 
sposobem spędzenia wspólnie cza-
su. 
Ponieważ jesteśmy grupą dobrych 

sportowców 26 maja spróbowaliś-
my swoich sił w Turnieju Piłki Noż-
nej zorganizowanym z okazji 65-le-
cia istnienia parafii św. Józefa. Wy-
typowane przez nas dwa składy:  ju-
niorów i starszych zajęły kolejno 
drugie i trzecie miejsce. Wrażeń nie 
było końca. Mamy nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości niektórzy 
z nas uzupełnią szeregi polskiej re-
prezentacji piłki nożnej.
Kolejnym ważnym wydarzeniem  
z życia naszej świetlicy był wyjazd 
rekreacyjny do Santoka. Wizyta 
w tamtejszym muzeum przeniosła 
nas aż do początku VIII wieku. Eks-
ponaty odnalezione podczas ostat-
nich prac archeologicznych pozwo-
liły nam zobrazować życie pierw-
szych osadników. Kolejną atrakcją,  
jaka nas spotkała było przepłynięcie 
przez Wartę promem rzecznym – 

niektórzy spośród nas płynęli po raz 
pierwszy. Następnie urządziliśmy 
majowy piknik i resztę wolnego 
czasu spędziliśmy na zabawach 
i rozmowach. Już niedługo planuje-
my kolejną wycieczkę, aby móc 
pięknie przeżyć  wspólny czas.                                                                                                                                                     
Podczas wakacji świetlica św. Jana 
Pawła II pod hasłem ,,Piraci św. Jó-
zefa” organizuje półkolonie dla 
dzieci w terminie od 1 do 12 sierp-
nia, na które serdecznie zaprasza-
my. Liczba miejsc jest ograniczona.

S. Sebastiana

wością dodania dedykacji na Dzień Matki oraz nieba-
nalne słoiki. Z myślą o dzieciach zorganizowane było 
spotkanie z panią pracującą w banku. Najmłodsi poz-
nali podstawowe pojęcia związane z oszczędzaniem 
i wydawaniem pieniędzy, a nawet inwestowaniem. 
Wiedza teoretyczna została oczywiście podparta wie-
loma ćwiczeniami praktycznymi. Z kolei dorośli tłum-
nie gromadzili się na kursie języka angielskiego. Pani 

Gosia dba o swoich uczniów,  wyznaczając im sporo 
zadań do wykonania – zarówno podczas zajęć, jak 
i w domu. Z kolei 13 czerwca zakończył się kurs kom-
puterowy. W całym cyklu odbyło się łącznie 10 spot-
kań, w których wzięło udział około 20 osób z terenu ca-
łego miasta. O zajęciach dowiadywali się z gorzow-
skiego miesięcznika SPAM.
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łego miasta. O zajęciach dowiadywali się z gorzow-
skiego miesięcznika SPAM.
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Światowe Dni Młodzieży
Papież Franciszek w czasie ŚDM 
w Rio de Janeiro powiedział: Czło-
wiek młody, który się nie uśmiecha, 
który nie robi choć trochę rabanu, za 
wcześnie się zestarzał. 
Wiesz na czym polega fenomen 
Światowych Dni Młodzieży? Dla-
czego przyjeżdża na nie więcej młodych ludzi niż na 
koncerty Justina Biebera i The Rolling Stones razem 
wziętych?

Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotka-
nia młodych całego świata, którzy razem ze swoimi ka-
techetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gro-
madzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezu-
sa Chrystusa.
Kto jest ich autorem?
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był 
święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzy-
mie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago 
de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver 
(1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
ŚDM - Papież i Młodzi. Razem.
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dia-
logu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem 
Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt 
XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolo-
nii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki 
posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony 
i adorowany przez młodych całego 
świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje 
młode i radosne oblicze tak bardzo 
potrzebne współczesnemu światu.
W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z mło-
dzieżą spotkał się papież Franciszek. On 
także ogłosił, że następne spotkanie mło-
dych odbędzie się w 2016 roku w Krako-
wie, w Polsce.
Trochę historii – spotkania „na próbę”
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane 
z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia 
(1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży 
(1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzie-
ży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej 
błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiej-
szego.
Ustanowienie ŚDM
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży 
przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Pa-
weł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów 
i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, 
by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku 
w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co 
dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu 

jako spotkanie międzynarodowe.
Wspólnota, formacja i radość wia-
ry
Celem organizowanych Dni jest 
przeżycie wielkiej wspólnoty Koś-
cioła Powszechnego, słuchanie sło-
wa Bożego, sprawowanie sakra-

mentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Je-
zusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podaro-
wane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Świato-
wych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Po-
puli Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas 
ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na 
modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych 
każdego dnia. 
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Oj-
ciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży 
i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB 
po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy 
Wschodniej.
ŚDM - spotkania na temat
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod 
względem treści, nad którą pochylą się młodzi groma-
dząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę 
corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kieru-
jąc do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W cza-
sie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych 
spotkań zwanych triduum katechetycznym.

Ile czasu trwają ŚDM?
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one 
dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecez-
jach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kra-
ju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wyda-
rzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży 
w głównym mieście organizacyjnym.
Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?
Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterysty-
ki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne 
poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii da-
nego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek tu-
rystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania 
społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane 
przez organizatorów. 
Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się 

do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miej-
sce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gro-
madzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedzia-
łek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy 
w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze 
udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę 
pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wie-
czornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze 
udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. 
Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy 
spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.
Ważne dopowiedzenie
Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy 
pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przy-
gotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego praw-
dziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą 
decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem mi-
sji wypływającej z treści danego spotkania.
Ile osób uczestniczy w ŚDM?
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez 
cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy mło-
dzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papie-
żem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona u-
czestników. Największe dotychczasowe spotkania od-

były się w Manili na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło 
udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro 
w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło 
się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się 
w Europie najliczniejsze było w Rzymie w roku 2000, 
kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło 
się 2 miliony 180 tysięcy młodych. W 1991 roku w Czę-
stochowie w ŚDM wzięło udział 1 milion 600 tysięcy 
osób.
Młodzi i ci, którzy im towarzyszą
Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzieżą w spot-
kaniach bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpas-
terzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, 
kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także świe-
ckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. 
Na ostatnim ŚDM w Europie (Madryt 2011) było 800 
biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób 
zakonnych.
Najbliższe ŚDM
XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze 
diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie – 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7).

KUŹNIA CHARAKTERU
Nudzą Cię leniwe i mało 
ambitne wakacyjne wy-
jazdy? Chcesz spędzić 
czas aktywnie i konstruk-

tywnie? Potrzebujesz rekolekcji, ale 
jednocześnie radosnego odpoczyn-
ku? Specjalnie dla Ciebie przygoto-
waliśmy odpowiedni miks! Przy-
jedź do Kokotka na „Kuźnię Cha-
rakteru”! Wejdź w zaplanowany 
program dnia, w którym jest miejsce 
na modlitwę, pracę – fizyczną i du-
chową, rozmowę z kapłanem, Eu-
charystię, zabawę i relaks. Proponu-
jemy Ci ciekawy wypoczynek, któ-
ry doda Ci sił i przyniesie satysfak-
cję z dobrze wykorzystanego czasu!

REKOLEKCJE 
POWOŁANIOWE

Nasza misjonarska rodzi-
na organizuje powołaniowe dni sku-
pienia oraz rekolekcje dla katolic-
kiej młodzieży męskiej zaintereso-
wanej życiem zakonnym, pracą mi-
syjną, powołaniem kapłańskim. Jeś-
li zastanawiasz się, jaką drogą iść 
przez życie, przyjedź by zobaczyć, 
doświadczyć i poznać. Może Chrys-
tus wzywa Cię na drogę, jaką kro-
czymy!?

Program dni skupienia to: codzien-
na Eucharystia, nabożeństwa 
i wspólne modlitwy, konferencje, 
filmy, okazja do refleksji w samot-
ności, kierownictwo duchowe, kon-
takt z klerykami Wyższego Semi-
narium Duchownego w Obrze, re-
kreacja…

NINIWA DANCE
Piruet. Wypad w przód. 
Spojrzenie w oczy. Ona od-

chyla głowę. On daje jej stabilne 
oparcie. Rytm muzyki wyznacza 
krok i oddech… Spróbuj swoich sił 
w tańcu pod okiem profesjonalnego 
i utytułowanego tancerza – Przemka 
Ulfika i jego partnerki! Codzienny 
rozciąg, nauka nowych kroków, pot 
i wysiłek. Poznaj smak trudu i saty-
sfakcji! Wszystko to w towarzys-
twie fajnych i ambitnych ludzi, 
a także w modlitewnym klimacie. 
Być może to właśnie dzięki modlit-
wie sprostasz wyzwaniu!? To już 
czwarta edycja „NINIWA Dance” 
w Kokotku, a dotąd wszystkie koń-
czyły się tanecznymi sukcesami u-
czestników – olé! Przeżyj najbar-
dziej rekolekcyjny kurs tańca 
w swoim życiu!

NINIWA TREP
Studiujesz? Uwielbiasz gór-
skie podróże? Nie męczą 
Cię strome podejścia – a może i mę-
czą, ale to nic w porównaniu z sa-
tysfakcją, jaką czujesz po osiągnię-
ciu szczytu, i radością, jaką dają 
wszystkie oglądane widoki? Chciał-
byś połączyć turystyczną pasję z po-
znaniem aktywnych, pełnych życia 
i ciekawych młodych ludzi, a rów-
nocześnie chciałbyś w wakacje za-
troszczyć się o swojego ducha 
i przeżyć swoiste „rekolekcje na 
wolnym powietrzu”? Oto idealne 
rozwiązanie – NINIWA Trep!
Wydarzenie dla osób pełnoletnich.

SPŁYW KAJAKOWY
Młoda krew staje za kierow-
nicą organizacyjną studenc-
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Światowe Dni Młodzieży
Papież Franciszek w czasie ŚDM 
w Rio de Janeiro powiedział: Czło-
wiek młody, który się nie uśmiecha, 
który nie robi choć trochę rabanu, za 
wcześnie się zestarzał. 
Wiesz na czym polega fenomen 
Światowych Dni Młodzieży? Dla-
czego przyjeżdża na nie więcej młodych ludzi niż na 
koncerty Justina Biebera i The Rolling Stones razem 
wziętych?

Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotka-
nia młodych całego świata, którzy razem ze swoimi ka-
techetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gro-
madzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezu-
sa Chrystusa.
Kto jest ich autorem?
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był 
święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzy-
mie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago 
de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver 
(1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
ŚDM - Papież i Młodzi. Razem.
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dia-
logu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem 
Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt 
XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolo-
nii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki 
posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony 
i adorowany przez młodych całego 
świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje 
młode i radosne oblicze tak bardzo 
potrzebne współczesnemu światu.
W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z mło-
dzieżą spotkał się papież Franciszek. On 
także ogłosił, że następne spotkanie mło-
dych odbędzie się w 2016 roku w Krako-
wie, w Polsce.
Trochę historii – spotkania „na próbę”
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane 
z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia 
(1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży 
(1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzie-
ży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej 
błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiej-
szego.
Ustanowienie ŚDM
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży 
przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Pa-
weł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów 
i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, 
by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku 
w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co 
dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu 

jako spotkanie międzynarodowe.
Wspólnota, formacja i radość wia-
ry
Celem organizowanych Dni jest 
przeżycie wielkiej wspólnoty Koś-
cioła Powszechnego, słuchanie sło-
wa Bożego, sprawowanie sakra-

mentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Je-
zusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podaro-
wane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Świato-
wych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Po-
puli Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas 
ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na 
modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych 
każdego dnia. 
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Oj-
ciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży 
i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB 
po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy 
Wschodniej.
ŚDM - spotkania na temat
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod 
względem treści, nad którą pochylą się młodzi groma-
dząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę 
corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kieru-
jąc do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W cza-
sie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych 
spotkań zwanych triduum katechetycznym.

Ile czasu trwają ŚDM?
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one 
dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecez-
jach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kra-
ju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wyda-
rzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży 
w głównym mieście organizacyjnym.
Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?
Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterysty-
ki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne 
poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii da-
nego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek tu-
rystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania 
społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane 
przez organizatorów. 
Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się 

do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miej-
sce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gro-
madzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedzia-
łek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy 
w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze 
udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę 
pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wie-
czornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze 
udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. 
Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy 
spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.
Ważne dopowiedzenie
Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy 
pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przy-
gotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego praw-
dziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą 
decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem mi-
sji wypływającej z treści danego spotkania.
Ile osób uczestniczy w ŚDM?
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez 
cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy mło-
dzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papie-
żem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona u-
czestników. Największe dotychczasowe spotkania od-

były się w Manili na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło 
udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro 
w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło 
się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się 
w Europie najliczniejsze było w Rzymie w roku 2000, 
kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło 
się 2 miliony 180 tysięcy młodych. W 1991 roku w Czę-
stochowie w ŚDM wzięło udział 1 milion 600 tysięcy 
osób.
Młodzi i ci, którzy im towarzyszą
Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzieżą w spot-
kaniach bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpas-
terzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, 
kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także świe-
ckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. 
Na ostatnim ŚDM w Europie (Madryt 2011) było 800 
biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób 
zakonnych.
Najbliższe ŚDM
XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze 
diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie – 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7).

KUŹNIA CHARAKTERU
Nudzą Cię leniwe i mało 
ambitne wakacyjne wy-
jazdy? Chcesz spędzić 
czas aktywnie i konstruk-

tywnie? Potrzebujesz rekolekcji, ale 
jednocześnie radosnego odpoczyn-
ku? Specjalnie dla Ciebie przygoto-
waliśmy odpowiedni miks! Przy-
jedź do Kokotka na „Kuźnię Cha-
rakteru”! Wejdź w zaplanowany 
program dnia, w którym jest miejsce 
na modlitwę, pracę – fizyczną i du-
chową, rozmowę z kapłanem, Eu-
charystię, zabawę i relaks. Proponu-
jemy Ci ciekawy wypoczynek, któ-
ry doda Ci sił i przyniesie satysfak-
cję z dobrze wykorzystanego czasu!

REKOLEKCJE 
POWOŁANIOWE

Nasza misjonarska rodzi-
na organizuje powołaniowe dni sku-
pienia oraz rekolekcje dla katolic-
kiej młodzieży męskiej zaintereso-
wanej życiem zakonnym, pracą mi-
syjną, powołaniem kapłańskim. Jeś-
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wie sprostasz wyzwaniu!? To już 
czwarta edycja „NINIWA Dance” 
w Kokotku, a dotąd wszystkie koń-
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wszystkie oglądane widoki? Chciał-
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i ciekawych młodych ludzi, a rów-
nocześnie chciałbyś w wakacje za-
troszczyć się o swojego ducha 
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SPŁYW KAJAKOWY
Młoda krew staje za kierow-
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kiego spływu kajakowego. Pałeczkę w tym roku 
przejmuje o. Dominik Ochlak OMI! Odświeżona 
formuła i wrześniowy termin to nie wszystkie no-
wości, które staną przed studentami. Zapraszamy 
studentów i starszą młodzież na dziarski spływ ka-
jakowy! Szalone pościgi, bitwy na wiosła, prze-
noski, suszenie ciuchów przy ognisku, pasztet na 
śniadanie, obiad i kolację, a także (nie)spływająca 
radość życia! Nie zabraknie również modlitwy i Eu-
charystii. Dokąd popłyniemy w tym roku? Dowiesz 
się już wkrótce.

Więcej informacji na www.niniwa.org.

Dla ekstremalnie wierzących!

O co chodzi? O dokonanie czegoś po ludzku niemoż-
liwego. Ale dla ludzi ekstremalnie wierzących nie-
możliwe rzeczy nie istnieją!

Na młodzieżowych spotkaniach, zjazdach, festiwalach, 
a także na parafialnych festynach często wybrzmiewa 
piosenka zespołu TGD – „Wiara czyni cuda”. Nie-
rzadko zdarza się ją nam podśpiewywać. Czy rzeczy-
wiście wierzymy w to, co śpiewamy? Jest okazja 
sprawdzić swoją wiarę.
Począwszy od 20 maja testują ją na pewno oblaci z Ko-
kotka, inicjatorzy akcji „NINIWA Bud”. Chcemy zbu-

dować dom dla młodych od zera, w punkcie startowym 
mając okrągłe 0 zł, a potrzeba aż 6 milionów. To co ma-
my, to data poświęcenia nowego budynku – 02.07.2018, 
czyli X-lecie rozpoczęcia pracy oblatów w ośrodku dla 
młodych w Kokotku. – wyznaje o. Tomasz Maniura 
OMI, odpowiedzialny za Oblackie Duszpasterstwo 
Młodzieży w Polsce i Centrum Formacji NINIWA 
w Kokotku. To ośrodek, do którego zjeżdżają się setki 
młodych z całej Polski, żeby przeżywać rekolekcje, 
tworzyć wspólnoty i budować swoją przyszłość na naj-
mocniejszym z fundamentów  fundamencie wiary. 
Zapewniając im lepsze warunki, zachęcimy wielu do 
zrobienia kroku w stronę Boga. Jednakże, żeby to się 
udało, potrzebna jest Wasza pomoc, pomoc ludzi, którzy 
wierzą ekstremalnie – zachęcają organizatorzy. 

Co już jest?
To nie tak, że w Kokotku nie zainwestowano już sporo! 
Wręcz przeciwnie, dzięki pomocy wielu osób i instytu-
cji Misjonarze Oblaci M.N. i NINIWA stali się wła-
ścicielami ziemi w Kokotku, powstał również domek 
Jana Pawła II z miejscami noclegowymi. Będzie on peł-
nił strategiczną rolę w czasie budowy nowego domu. 
Dzięki niemu młodzi będą mieli zawsze gdzie spać, 

–

nawet podczas prac remontowych. Inne przekazane 
środki oblaci wykorzystali m.in. na uporządkowanie 
obejścia, ładny wjazd do ośrodka czy wyrównanie 
ziemi i posianie pięknego trawnika, na którym regu-
larnie odbywają się wydarzenia dla młodych. Oblaci są 
niezmiernie wdzięczni za całą dotychczasową pomoc 
i modlą się regularnie za dobrodziejów.
Jednak potrzebę większego domu rekolekcyjnego 
odczuwa się tu na każdym kroku. Pytań o możliwość 
przyjazdu dużą grupą jest bardzo wiele. Podobnie ilość 
miejsc noclegowych i brak dużej sali konferencyjnej są 
wąskim gardłem szerokiej oferty dla młodych, bo 
niektórych wydarzeń nie da się po prostu realizować 
jednocześnie.

Czego potrzeba?
Wielki, praktyczny i nowoczesny ośrodek dla młodych, 
bez niepotrzebnego przepychu, który posłuży kilku 
pokoleniom – oto marzenie do zrealizowania. Zwięk-
szenie liczby miejsc noclegowych i poprawa warunków 
zachęci jeszcze więcej młodych do spotkania z Bo-
giem. Nowy budynek to docelowo ponad 1800 m2, 
a w tym 75 miejsc noclegowych, jadalnia dla 100 osób, 
pomieszczenie wielofunkcyjne (sport, rekreacja, kon-
ferencje), kaplica, kuchnia, pralnia i pomieszczenia 
gospodarcze itd. Organizatorzy twierdzą, że liczy się 
każda złotówka, każdy „wdowi grosz”, ale nie mniej 
ważna jest pomoc „grubych ryb”, czyli aniołów, którzy 

z wielką hojnością wesprą to dzieło ewangelizacji.
Oblaci wymyślili wesołą, chwytliwą i praktyczną 
ofertę pomocy, i zachęcają do „kręcenia betonu”, czyli 
akcji stałego przelewu, „oddania pustaka”, czyli 
jednorazowej pomocy, lub „lania fundAMENtu”, czyli 
oddawania dziesięciny! Do realizacji zadania wiary 
zabraknąć nie może, ale ekipa z młodzieżowego ośrod-
ka w Kokotku jednocześnie pokornie cytuje fragment 
z Psalmu 127: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno 
trudzą się ci, którzy go budują.” Przekonania do pod-
jęcia tego wyzwania nie brakuje, bo jak twierdzi o. 
Tomasz  znaków Bożego błogosławieństwa i pro-
wadzenia trudno dziś już zliczyć. Pan Bóg wyraźnie 
pcha do wykonania tego zadania.

Ojcowie oblaci modlą się codziennie za dobroczyńców 
NINIWY. Dodatkowo raz w miesiącu będzie odpra-
wiana Msza święta w ich intencji w Kokotku.

Krzysztof Zieliński

Dane konta akcji:
ING Bank Śląski 71 1050 1214 1000 0090 8007 9008

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA
ul. Kokotek 22

42-700 Lubliniec
Tytuł: „Budowa”

–

www.niniwabud.pl

Kącik poezji

Joanna Galant

Miłość potrafi wszystko
Wzlata wysoko
A czasem nisko
Szeroką drogę często toruje
Gdy pytasz siebie
Co to zwiastuje?
Letnią sielankę!
Miłą przygodę!
Przy wspólnym stole
Odnajdziesz drogę

Choć oczy czasem
Wilgoć przenika
Raduje serce
Głośna muzyka
Różne zakręty
Koleje losu
Są drogowskazem
I to jest sposób!

SPOTKANIE

Kącik poezji

Joanna Galant

Morska falo
Czy mnie znasz?
Siłą wiatru
Topisz blask
Morska bryza
Cichy śpiew
Rozpromienia
Ludzki gniew
W małych krokach
Dzieci mowie

Szumi morze
Śpiewa człowiek
Lampion w górze
Wciąż powiewa
Gra muzyka
Dusza śpiewa
Idziesz, biegniesz
Zwalniasz kroku
Czas wyjazdu
Czas powrotu.

SZUM MORZA
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Odeszli do Pana:

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

Z życia Parafii

Ofiara na rozwój naszego 
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
św. Eugeniusza de Mazenoda 

KRS:
0000476846

Regon:
081161757

NIP:
5993168203

Numer Konta:
72 1240 3549 1111 0010 5355 6292

Bank PEKAO I O.
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 13

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

Chrzest przyjęli:

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

LIPIEC – SIERPIEŃ

Irena Gadzała
Joanna Włodarczyk
Marian Szewczyk
Stanisław Najda
Józef Urbański
Zofia Zaleska

Mariusz Masztalerz
Julia Kaczmarek – 

Wąsowska
Krzysztof Gucia

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

Sylwia Głąb

Irena Miłonajć
Marianna Czajka
Teresa Chodorska

Elżbieta Marcinkowska
Grażyna Rzepecka

Andrzej Marcinkowski

Konserwacja, regulacja
stolarki PCV

tel. 661 390 545

Leon Sanik
Sophie Sanik

Natan Piasecki
Marcelina Baran

Gabriela Karpińska
Liliana Drzewiecka

,,Męski pocałunek” pani Ani

Ta niecodzienna nazwa kryje w so-
bie przepyszne ciasto zrobione 
przez jedną z mam na odbywający 
się w SP-10 konkurs matematyczny. 
Wszyscy byli zachwyceni jego sma-

kiem, więc podaję przepis.

Składniki na ciasto:
20 dag margaryny
2 łyżki miodu 
4 jajka
1 szklanka cukru
2 szklanki mąki
2 łyżeczki sody
Miód i margarynę rozpuścić i ostu-
dzić. Ubić białka z cukrem, dodać 
żółtka, mąkę, sodę oraz ostudzoną 
margarynę z miodem. ,,Surowe” 
ciasto podzielić na trzy części i u-

piec z niego 3 placki w temperaturze 
200 stopni ok. 7-10 minut.

Masa
1 puszka masy krówkowej
1 kostka margaryny
Zmiksować razem i położyć na 
placki.
Na wierzch położyć część masy 
i posypać drobno posiekanymi o-
rzechami włoskimi.

SMACZNEGO!

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

Małżeństwo zawarli:

Grzegorz Krulikowski
i Ewelina Konopelska

Piotr Bakowicz
i Agnieszka Olewska

Przemysław Karbowiak
i Paulina Lewandowska

Umocnieni sakramentem małżeństwa
kroczcie z odwagą strzegąc żaru miłości.

Warto obejrzeć…

„Bóg w Krakowie”. Jedno miasto. 
Siedem niezwykłych historii.

Akcja filmu „Bóg w Krakowie” 
rozgrywa się współcześnie na tle u-
rokliwego, tajemniczego i mistycz-
nego miasta, które sam Bóg posta-
nowił uczynić stolicą swojego Mi-
łosierdzia. Śledzimy losy jego 
mieszkańców: młodego polityka, 
który otrzymuje korupcyjną propo-
zycję; dziewczyny szukającej mi-
łości; stojącej na rozdrożu praw-
niczki specjalizującej się w spra-
wach rozwodowych; drobnego zło-
dzieja pragnącego ukraść relikwiarz 
z Krwią Pańską; małżeństwa nie-
mogącego doczekać się dziecka; 
kobiety po przejściach i mężczyzny 
niepotrafiącego wyzwolić się ze 
szponów hazardu. Co ich łączy? Na 
splatających się drogach bohaterów 
swoje ślady odciskają wielcy świę-
ci: św. Jan Paweł II, św. Brat Albert, 
św. Jadwiga, św. Faustyna, a na-
wet… św. Rita, a niezwykłe sceny 
rozgrywają się w pełnych mistyki 
miejscach: pod wawelskim Czar-
nym Krzyżem, cudowną figurą 
Dzieciątka Koletańskiego czy przed 
obrazem Matki Bożej Wolności. 
Historie, które zostają ukazane na 
ekranie mówią o wierze, nadziei, 
przebaczeniu, poświęceniu, miłości 

i wolności, ale przede wszystkim 
o tęsknocie człowieka za Bogiem 
i Jego Miłosierdziem. Siedem epi-
zodów spaja św. Albert Chmie-
lowski, który jest przewodnikiem 
widza po mistycznym Krakowie. 
„Bóg w Krakowie” to film o po-
tędze Bożego Miłosierdzia i tęsk-

nocie człowieka za Stwórcą… Film 
dający do myślenia i zachęcający do 
refleksji. Każdy może odnaleźć się 

chociaż w jednej z kilku przedsta-
wionych historii, bo albo sam prze-
żył podobną, albo znał kogoś w ta-
kiej sytuacji.

W filmie występuje plejada pol-
skich aktorów: min. Jerzy Trela, Ed-
ward Linde Lubaszenko, Radosław 
Pazura oraz Karolina Chapko, Ka-
milla Baar i wielu innych aktorów 
starszego i młodego pokolenia. 
Film swoją premierę miał 3 czerwca 
2016 r. Jest to też swoista reklama 
Krakowa przed zbliżającymi się 
ŚDM – w filmie ukazano przepięk-
ne ujęcia tego miasta.

„Film opowiada o ludzkich histor-
iach, o tym, co składa się na nasze 
życie, o naszych pragnieniach. Jest 
w nim grzech, zdrada i pokusa, 
i parę jeszcze innych rzeczy... Na 
pewno jest też pragnienie nadziei 
i miłości. My w filmie mówimy 
jeszcze głębiej o tej miłości, którą 
nazywamy wprost – Boże miłosier-
dzie” – Dariusz Regucki, reżyser 
filmu.

Polecam!
Lilianna

Źródło: www.filmweb.pl
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
s 1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każ-

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

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII

Pierwszy czwartek miesiąca
s godz. 17.00 - 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

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

kapłańskich i zakonnych.

POGRZEB
Dostarczyć akt zgonu i poświadczenie o przyjętych 

przed śmiercią sakramentach.

Adres redakcji: ul. Bracka 7
66-400 Gorzów Wlkp.
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s godz. 18.30 - Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz 
wszystkich zatroskanych o świętość kapłanów i nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

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

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

popełnione w naszych rodzinach.

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

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

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

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

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

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

Fatimską.

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

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

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

18.00.

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

oraz Rodziny Radia Maryja.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

BOŻE CIAŁO i FESTYN PARAFIALNY
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JUBILEUSZ 200-LECIA ZGROMADZENIA MISJONARZY 

OBLATÓW OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ, 

65-LECIA PARAFII i 30-LECIA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA


