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O. Proboszcz

Drodzy Parafianie!
Pokój i radość rodzi się tylko z dro-
gi, na której jest ofiara i trud. Porzu-
cenie grzechu nie odbywa się w kli-
macie łagodności i bez lęku. To wej-
ście na drogę pokuty, która otwiera 
drogę do nawrócenia. Trzeba sto-
czyć niejedną walkę duchową, aby 
z jednej strony doświadczyć jak 
bardzo jestem pyszny wobec Boga, 
a z drugiej strony, jak bardzo potrze-
buję Miłości i miłosiernego spojrze-
nia Zmartwychwstałego Pana. 

Maj, to miesiąc w sposób szczegól-
ny poświęcony Matce Bożej. 
W tych dniach, w kościołach, ka-
plicach i przydrożnych figurkach 
codziennie odbywają się nabożeń-
stwa majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny. Wszystko w przy-
rodzie kwitnie tak jak i w naszym 
parafialnym ogrodzie. W dalszym 
ciągu serdecznie zachęcam, aby 
swoje życie powierzyć Maryi przez 
Akt Zawierzenia Niepokalanemu 
Sercu. Proroctwa Maryi w Fatimie 
to nie nowinka, która wypowie-
dziana została 100 lat temu w małej 

portugalskiej wiosce, lecz duchowe 
działanie, które należy przekuć na 
duchową walkę z grzechem. Dlate-
go zachęcam do praktykowania pie-
rwszych pięciu sobót miesiąca, do 
których zachęca nas Maryja jako za-
dośćuczynienie za swoje grzechy, 
którymi obrażamy Boga i Maryję. 

Modlitwy Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie,
uwielbiam Ciebie, 
ufam Tobie i miłuję Ciebie. 
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, 
którzy w Ciebie nie wierzą, 
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają
Tobie i Ciebie nie miłują. 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze,
Synu i Duchu Święty. 
W najgłębszej pokorze cześć Ci
oddaję i ofiaruję Tobie 
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo Jezusa Chrystusa, 
obecnego na ołtarzach całego
świata 
jako wynagrodzenie za zniewagi, 
świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany. 
Przez nieskończone zasługi Jego
Najświętszego Serca 
i przez przyczynę Niepokalanego
Serca Maryi, 
proszę Cię o łaskę nawrócenia
biednych grzeszników.

Za nami parafialna uroczystość 
I Komunii Świętej. Ponad 110 dzie-
ci przyjęło Pana Jezusa do swojego 
serca. Dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w przygotowaniu uro-
czystości. 

Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy przynależą 
do Apostolatu Margaretek za ich 
wierną modlitwę, która tak bardzo 
jest potrzebna kapłanom. Pragnie-
my Bogu za was dziękować w na-
sze Oblackie Święto 21 maja, na 
mszy św. o godz. 12.00. W pierw-
szych latach kapłańskiej posługi 
w Aix, w czasie swoich rekolekcji, 
w grudniu 1814 roku nasz Założy-

ciel tak pisze: Aby pracować nad 
zbawieniem dusz, trzeba, abym był 
święty, bardzo święty! Po pierwsze, 
dlatego że bez tego daremne będą 
próby nawrócenia kogokolwiek: jak 
bowiem można dać coś, czego się 
nie posiada? To przecież z obfitości 
trzeba dawać! A po drugie, mierna 
cnota nie ostoi się pośród świata… 
Trzeba absolutnie, by blask cnót ka-
płana był tak gwałtowny, żeby roz-
praszał wszelkie mgły, które wzno-
szą się wokół niego, i żeby przebijał 
się przez najcięższe chmury.

Jak widzimy kończy się czas re-
montu wymiany okien w naszego 
kościoła. Jesteśmy w trakcie reno-
wacji krzyża, który znajduje się u 
wejścia naszej świątyni. Dziękuję 
wszystkim Parafianom za zrozu-
mienie i składane ofiary, które prze-
znaczamy na poczet remontu. 

Zachęcam do Adoracji Pana Jezusa 
w wyremontowanej kaplicy św. Eu-
geniusza w każdą niedzielę od 13.00 
do 18.30, w każdy piątek miesiąca 
oraz pierwszą sobotę miesiąca od 
8.30 do 18.00.
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CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO 
DAJ NAM DZISIAJ

Kiedy spoglądamy na dzieje ludz-
kości, widzimy, że chleb od samego 
początku zajmuje wyjątkowe miej-
sce. Chleb pojawia się jako podsta-
wowy pokarm, towarzyszy mu wo-
da lub wino, reszta to dodatki. Dzi-
siaj chleb w zachodnim świecie to 
raczej dodatek. Taka podstawa by u-
trzymać w ryzach zawartość keba-
bu, czy kolejne plastry mięsno-wa-
rzywno-serowego kanapkowego 
przekładańca. 
Nie można powiedzieć kto pierwszy 
go upiekł, bo zachowały się ślady 
wypieków na całym niemal świecie. 
Nie wiemy nawet kto pierwszy 
wprowadził do wypieku 
drożdże.

Biblijne rozumienie chleba
Biblia ukazuje chleb (lehem), 
wytwarzany z pszenicy lub 
jęczmienia, będący synoni-
mem pokarmu, jako koniecz-
ność egzystencjalną, jako ob-
raz życia i wyraz jego pod-
trzymywania. W domach pa-
lestyńskich był on wypieka-
ny każdego dnia. Izraelici 
składali stałą ofiarę z dwu-
nastu chlebów pokładnych, które 
zarówno w Namiocie Spotkania, jak 
i w świątyni leżały na osobnym sto-
le i były zmieniane w każdy szabat. 
Ich właściwa nazwa to chleb obli-
cza, ponieważ znajdowały się 
w każdej chwili przed obliczem 
Pana.
Prorok Ezechiel porównuje chleb 
do podpory, która łamie się podczas 
głodu. Kiedy Bóg mówi, że rozbije 
podporę chleba, oznacza to, że na 
niebezpieczeństwo zostaje wysta-
wiona sama podstawa życia. Pod-
pora to długa łyżka, wkładana do 
pieca. Jeżeli więc Bóg ją złamie, to 
nawet gdy ma się ziarno, nie można 
wypiekać chleba. I odwrotnie, gdy 
Bóg obiecuje, że Izrael będzie się 
mógł nasycić chlebem, obietnica ta 
mówi o życiu szczęśliwym. Nato-
miast w Księdze Kapłańskiej (Kpł 
26,26) czytamy o podporze chleba 
w tym znaczeniu, że chleb czyni 
człowieka zdolnym do chodzenia.

Chleb jest też wyrazem gościnnoś-
ci. Było to tak naturalne w żydow-
skiej kulturze, że Jezus, posyłając 
uczniów z religijnym przesłaniem, 
nakazał im, by nie zabierali chleba 
(Mk 6,8), ponieważ zakładał, że 
otrzymają go od tych, którzy przyj-
mą ich nauczanie. Czy dzisiaj może-
my poszczycić się podobnego typu 
wrażliwością? Chyba tak, przynaj-
mniej ci z nas, którzy pamiętają, że 
chleb to przede wszystkim dar po-
chodzący od Boga. Z tego powodu 
wypowiadamy dziękczynienie za 
chleb, kreślimy na nim znak krzyża 
lub ze czcią całujemy. Widzimy te-

go odbicie w wierszu C.K. Norwida 
Moja piosenka: Do kraju tego, gdzie 
kruszynę chleba Podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie Dla darów Nie-
ba... Tęskno mi, Panie...
Pośród biblijnych znaczeń chleba 
należy wyróżnić to, według którego 
jest on słowem, bądź z nim się łączy. 
Prorok Amos w sporze z kapłanem 
Amazjaszem słyszy z jego ust: «Wi-
dzący», idź sobie, uciekaj do ziemi 
Judy! I tam jedz chleb, i tam pro-
rokuj! (Am 7,12). A zatem chleb sta-
je się warunkiem aktywności pro-
rockiej, by ostatecznie wyrażać sa-
mo słowo przepowiadające i okreś-
lające relacje człowieka z Bogiem 
i Boga z człowiekiem. W rozwijają-
cej się historii zbawienia prorocy 
i mędrcy będą mówić o chlebie – 
żywym słowie samego Boga, czyli 
Bożej Mądrości. Jej zwieńczeniem 
okaże się Chrystus, w którego nau-
czaniu chleb i słowo Boże stanowią 
tę samą rzeczywistość. On sam oz-
najmił przecież bardzo wyraźnie: Ja 

jestem chlebem życia (J 6,35).
Prośba o chleb

Codziennie, rano i wieczorem, pow-
tarzamy słowa, których nauczył nas 
Jezus Chrystus: Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie... daj nam chleba pow-
szedniego. W tej głównej modlitwie 
naszej wiary zawarta jest więc proś-
ba i o chleb. Chleb dla wszystkich. 
Samo słowo „powszedni” jest tro-
chę mylące, gdyż „dotyczy każdego 
nieświątecznego dnia w tygodniu”. 
Czyżby Pan chciał dać nam chleb je-
dynie w dni powszednie, z wyjąt-
kiem niedziel i świąt? W języku 
greckim użyte jest słówko „epiou-

sios”. Jeden z głównych oj-
ców kościoła wschodniego 
Teofilakt, wyjaśniał użycie 
słowa „epiousios” w odnie-
sieniu do modlitewnej proś-
by o chleb, w ten sposób: 
Chleb, jako konieczny środek 
naszego bycia i utrzymania 
oznacza taką ilość pokarmu, 
jaka jest niezbędna do zacho-
wania naszego zdrowia i siły, 
która zostaje zamieniona 
w substancję naszego ciała. 
Komentator dalej wyjaśnia, 

że chodzi o aluzję do panującego 
wówczas zwyczaju wśród podróż-
ników, którzy zachowywali część 
pożywienia z poprzedniego dnia na 
następny. Lecz ponieważ ta ilość 
z reguły nie wystarczała, zdani byli 
na Bożą opatrzność. W modlitwie 
o „powszedni chleb”, chodzi o zao-
patrzenie w pożywienie na czas 
nadchodzący. Przecież jemy, aby 
mieć siłę w czasie nadchodzącym, 
a nie w tym, który już minął.
Pan Jezus powiedział również: Nie 
troszczcie się więc o dzień jutrzej-
szy, gdyż dzień jutrzejszy będzie 
miał własne troski. Dosyć ma dzień 
swego utrapienia (Mt 6,33). Chodzi 
więc o troskę o nasze potrzeby na 
każdy dzień. Dzisiejszy dzień już 
mamy zapewniony, bo żyjemy 
i z reguły mamy coś w lodówce na 
cały dzień. Troszczymy się najczęś-
ciej o to, co będziemy jeść jutro, dla-
tego Pan Jezus powiedział, że mając 
Ojca w niebie, którego imię święci-

my i Jego wolę pełnimy, nie musimy 
martwić  się o następny dzień. Bóg 
zna nasze potrzeby, gdyż Jego Syn 
zapewnia nas, że Ojciec wasz nie-
bieski wie, że tego wszystkiego po-
trzebujecie (Mt 6,32).  
Możemy być spokojni o każdy 
dzień w nadchodzącym roku. Każ-
dy z nich jest już zaplanowany przez 
Ojca niebieskiego, mamy przewi-
dzianą odpowiednią porcję poży-
wienia, jakie jest niezbędne do 
przeżycia. Pytanie może jedynie do-
tyczyć ilości tego, co potrzebujemy. 
I tu znów mamy wspaniałe zapew-
nienie, że Bóg myśli również 
i o tym ile potrzebujemy. Salomon 

zapisał to w formie prośby modli-
tewnej – Nie nawiedź mnie ubós-
twem ani nie obdarz bogactwem, 
daj mi spożywać chleb według mojej 
potrzeby, abym, będąc syty, nie za-
parł się ciebie i nie rzekł: Któż jest 
Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął 
kraść i nie znieważył imienia moje-
go Boga.
To wcale nie znaczy, że nie musimy 
na ten chleb zapracować, lecz że On 
o wszystkim wie i o wszystkim 
myśli. Co więc do mnie należy, aby 
zapewnić sobie Bożą opatrzność 
i Jego błogosławieństwo? To samo, 
co każdego dnia musieli robić 
Izraelici. Bóg powiedział bowiem: 

Oto ja kładę dziś przed wami błogo-
sławieństwo i przekleństwo. Błogo-
sławieństwo, jeśli usłuchacie pole-
ceń Pana, waszego Boga, które ja 
wam dzisiaj daję, i kilka wierszy da-
lej dodaje: wypełniajcie pilnie wszy-
stkie prawa i nakazy, które ja wam 
dzisiaj daję (Pwt 11,26-27). 
Niech to ostatnie polecenie wypeł-
nia nasze myśli i starania, zgodnie 
z zaleceniem naszego Pana i Zbawi-
ciela: Starajcie się naprzód o kró-
lestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam do-
dane (Mt 6,33).

o. Mariusz Urbański OMI

ŁAMANIE CHLEBA

Tak w starożytności chrześcijańskiej nazywano Eucha-
rystię w nawiązaniu do gestu łamania chleba przez Je-
zusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Chodzi o gest łama-
nia chleba konsekrowanego podczas śpiewu „Baranku 
Boży” w czasie sprawowanej Eucharystii. Śpiew ten 
nosi nazwę confractorium (od łac. confringo – łamię).
Łamanie chleba wynikało z faktu nieużywania noża do 
rozdzielania chleba, stąd gest Jezusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy był sam przez się zrozumiały. Szczególne 
znaczenie miało łamanie chleba w liturgii domowej 
u Żydów, rozpoczynało ono posiłek. Łamanie chleba 
należało do ojca rodziny, który brał chleb, wymawiał 
błogosławieństwo Boga za dar chleba i obdzielał nim 
uczestników posiłku. Błogosławieństwo oznaczało, że 
Bóg daje chleb na pożywienie, łamanie i rozdzielanie, 
co tworzyło wspólnotę stołu. Wierzono, że Dawca chle-
ba jest obecny pomiędzy zebranymi. Chleb łamano po 
toaście. Odłamany kawałek ojciec rodziny maczał 
w soli i obdzielał nim każdego z uczestników posiłku.
W oparciu o tę praktykę św. Paweł pisał: Ponieważ je-
den jest chleb, my liczni jesteśmy jednym ciałem, wszys-
cy bowiem spożywamy z jednego chleba (1 Kor 10,17). 
Wspominany zwyczaj nadal jest zachowywany u Ży-
dów, szczególnie podczas posiłku paschalnego.
Łamanie chlebów do komunii dotrwało do wieków 
średnich, kiedy wprowadzono chleb niezakwaszony o-

raz małe hostie. Dziś pozostał symboliczny gest łama-
nia Hostii dla spożycia przez celebransa. Niemniej nie 
jest to tylko gest funkcjonalny, wyobraża ciało Chrystu-
sa wydane bez podzielenia, uświęcające wszystkich, 
którzy je przyjmują. Łamanie chleba jest i znakiem, 
i poszukiwaniem jedności z Chrystusem i zgromadzo-
nymi. Tak na ten temat czytamy w Ogólnym Wprowa-
dzeniu do Mszału Rzymskiego: Idąc za przykładem 
Chrystusa Pana, Kościół zawsze używał do odprawia-
nia uczty Pańskiej chleba i wina z wodą (nr 319); 
Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, 
powinien być czysto pszenny, świeżo wypieczony i nie-
kwaszony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła ła-
cińskiego (nr 320); Natura znaku domaga się tego, by 
materia służąca do sprawowania Eucharystii miała 
wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, 
jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej, powi-
nien być tak sporządzony, aby kapłan w czasie mszy 
z ludem mógł rzeczywiście przełamać hostię na kilka 
części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. 
Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga 
tego większa liczba przyjmujących komunię świętą lub 
inne racje duszpasterskie. Czynność łamania chleba, 
która w okresie apostolskim dała nazwę Eucharystii, 

maj - czerwiec 2017



str. 4

Z kalendarza liturgicznego

maj - czerwiec 2017

Z kalendarza liturgicznego

str. 5

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO 
DAJ NAM DZISIAJ

Kiedy spoglądamy na dzieje ludz-
kości, widzimy, że chleb od samego 
początku zajmuje wyjątkowe miej-
sce. Chleb pojawia się jako podsta-
wowy pokarm, towarzyszy mu wo-
da lub wino, reszta to dodatki. Dzi-
siaj chleb w zachodnim świecie to 
raczej dodatek. Taka podstawa by u-
trzymać w ryzach zawartość keba-
bu, czy kolejne plastry mięsno-wa-
rzywno-serowego kanapkowego 
przekładańca. 
Nie można powiedzieć kto pierwszy 
go upiekł, bo zachowały się ślady 
wypieków na całym niemal świecie. 
Nie wiemy nawet kto pierwszy 
wprowadził do wypieku 
drożdże.

Biblijne rozumienie chleba
Biblia ukazuje chleb (lehem), 
wytwarzany z pszenicy lub 
jęczmienia, będący synoni-
mem pokarmu, jako koniecz-
ność egzystencjalną, jako ob-
raz życia i wyraz jego pod-
trzymywania. W domach pa-
lestyńskich był on wypieka-
ny każdego dnia. Izraelici 
składali stałą ofiarę z dwu-
nastu chlebów pokładnych, które 
zarówno w Namiocie Spotkania, jak 
i w świątyni leżały na osobnym sto-
le i były zmieniane w każdy szabat. 
Ich właściwa nazwa to chleb obli-
cza, ponieważ znajdowały się 
w każdej chwili przed obliczem 
Pana.
Prorok Ezechiel porównuje chleb 
do podpory, która łamie się podczas 
głodu. Kiedy Bóg mówi, że rozbije 
podporę chleba, oznacza to, że na 
niebezpieczeństwo zostaje wysta-
wiona sama podstawa życia. Pod-
pora to długa łyżka, wkładana do 
pieca. Jeżeli więc Bóg ją złamie, to 
nawet gdy ma się ziarno, nie można 
wypiekać chleba. I odwrotnie, gdy 
Bóg obiecuje, że Izrael będzie się 
mógł nasycić chlebem, obietnica ta 
mówi o życiu szczęśliwym. Nato-
miast w Księdze Kapłańskiej (Kpł 
26,26) czytamy o podporze chleba 
w tym znaczeniu, że chleb czyni 
człowieka zdolnym do chodzenia.

Chleb jest też wyrazem gościnnoś-
ci. Było to tak naturalne w żydow-
skiej kulturze, że Jezus, posyłając 
uczniów z religijnym przesłaniem, 
nakazał im, by nie zabierali chleba 
(Mk 6,8), ponieważ zakładał, że 
otrzymają go od tych, którzy przyj-
mą ich nauczanie. Czy dzisiaj może-
my poszczycić się podobnego typu 
wrażliwością? Chyba tak, przynaj-
mniej ci z nas, którzy pamiętają, że 
chleb to przede wszystkim dar po-
chodzący od Boga. Z tego powodu 
wypowiadamy dziękczynienie za 
chleb, kreślimy na nim znak krzyża 
lub ze czcią całujemy. Widzimy te-

go odbicie w wierszu C.K. Norwida 
Moja piosenka: Do kraju tego, gdzie 
kruszynę chleba Podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie Dla darów Nie-
ba... Tęskno mi, Panie...
Pośród biblijnych znaczeń chleba 
należy wyróżnić to, według którego 
jest on słowem, bądź z nim się łączy. 
Prorok Amos w sporze z kapłanem 
Amazjaszem słyszy z jego ust: «Wi-
dzący», idź sobie, uciekaj do ziemi 
Judy! I tam jedz chleb, i tam pro-
rokuj! (Am 7,12). A zatem chleb sta-
je się warunkiem aktywności pro-
rockiej, by ostatecznie wyrażać sa-
mo słowo przepowiadające i okreś-
lające relacje człowieka z Bogiem 
i Boga z człowiekiem. W rozwijają-
cej się historii zbawienia prorocy 
i mędrcy będą mówić o chlebie – 
żywym słowie samego Boga, czyli 
Bożej Mądrości. Jej zwieńczeniem 
okaże się Chrystus, w którego nau-
czaniu chleb i słowo Boże stanowią 
tę samą rzeczywistość. On sam oz-
najmił przecież bardzo wyraźnie: Ja 

jestem chlebem życia (J 6,35).
Prośba o chleb

Codziennie, rano i wieczorem, pow-
tarzamy słowa, których nauczył nas 
Jezus Chrystus: Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie... daj nam chleba pow-
szedniego. W tej głównej modlitwie 
naszej wiary zawarta jest więc proś-
ba i o chleb. Chleb dla wszystkich. 
Samo słowo „powszedni” jest tro-
chę mylące, gdyż „dotyczy każdego 
nieświątecznego dnia w tygodniu”. 
Czyżby Pan chciał dać nam chleb je-
dynie w dni powszednie, z wyjąt-
kiem niedziel i świąt? W języku 
greckim użyte jest słówko „epiou-

sios”. Jeden z głównych oj-
ców kościoła wschodniego 
Teofilakt, wyjaśniał użycie 
słowa „epiousios” w odnie-
sieniu do modlitewnej proś-
by o chleb, w ten sposób: 
Chleb, jako konieczny środek 
naszego bycia i utrzymania 
oznacza taką ilość pokarmu, 
jaka jest niezbędna do zacho-
wania naszego zdrowia i siły, 
która zostaje zamieniona 
w substancję naszego ciała. 
Komentator dalej wyjaśnia, 

że chodzi o aluzję do panującego 
wówczas zwyczaju wśród podróż-
ników, którzy zachowywali część 
pożywienia z poprzedniego dnia na 
następny. Lecz ponieważ ta ilość 
z reguły nie wystarczała, zdani byli 
na Bożą opatrzność. W modlitwie 
o „powszedni chleb”, chodzi o zao-
patrzenie w pożywienie na czas 
nadchodzący. Przecież jemy, aby 
mieć siłę w czasie nadchodzącym, 
a nie w tym, który już minął.
Pan Jezus powiedział również: Nie 
troszczcie się więc o dzień jutrzej-
szy, gdyż dzień jutrzejszy będzie 
miał własne troski. Dosyć ma dzień 
swego utrapienia (Mt 6,33). Chodzi 
więc o troskę o nasze potrzeby na 
każdy dzień. Dzisiejszy dzień już 
mamy zapewniony, bo żyjemy 
i z reguły mamy coś w lodówce na 
cały dzień. Troszczymy się najczęś-
ciej o to, co będziemy jeść jutro, dla-
tego Pan Jezus powiedział, że mając 
Ojca w niebie, którego imię święci-

my i Jego wolę pełnimy, nie musimy 
martwić  się o następny dzień. Bóg 
zna nasze potrzeby, gdyż Jego Syn 
zapewnia nas, że Ojciec wasz nie-
bieski wie, że tego wszystkiego po-
trzebujecie (Mt 6,32).  
Możemy być spokojni o każdy 
dzień w nadchodzącym roku. Każ-
dy z nich jest już zaplanowany przez 
Ojca niebieskiego, mamy przewi-
dzianą odpowiednią porcję poży-
wienia, jakie jest niezbędne do 
przeżycia. Pytanie może jedynie do-
tyczyć ilości tego, co potrzebujemy. 
I tu znów mamy wspaniałe zapew-
nienie, że Bóg myśli również 
i o tym ile potrzebujemy. Salomon 

zapisał to w formie prośby modli-
tewnej – Nie nawiedź mnie ubós-
twem ani nie obdarz bogactwem, 
daj mi spożywać chleb według mojej 
potrzeby, abym, będąc syty, nie za-
parł się ciebie i nie rzekł: Któż jest 
Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął 
kraść i nie znieważył imienia moje-
go Boga.
To wcale nie znaczy, że nie musimy 
na ten chleb zapracować, lecz że On 
o wszystkim wie i o wszystkim 
myśli. Co więc do mnie należy, aby 
zapewnić sobie Bożą opatrzność 
i Jego błogosławieństwo? To samo, 
co każdego dnia musieli robić 
Izraelici. Bóg powiedział bowiem: 

Oto ja kładę dziś przed wami błogo-
sławieństwo i przekleństwo. Błogo-
sławieństwo, jeśli usłuchacie pole-
ceń Pana, waszego Boga, które ja 
wam dzisiaj daję, i kilka wierszy da-
lej dodaje: wypełniajcie pilnie wszy-
stkie prawa i nakazy, które ja wam 
dzisiaj daję (Pwt 11,26-27). 
Niech to ostatnie polecenie wypeł-
nia nasze myśli i starania, zgodnie 
z zaleceniem naszego Pana i Zbawi-
ciela: Starajcie się naprzód o kró-
lestwo Boga i o Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko będzie wam do-
dane (Mt 6,33).

o. Mariusz Urbański OMI

ŁAMANIE CHLEBA

Tak w starożytności chrześcijańskiej nazywano Eucha-
rystię w nawiązaniu do gestu łamania chleba przez Je-
zusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Chodzi o gest łama-
nia chleba konsekrowanego podczas śpiewu „Baranku 
Boży” w czasie sprawowanej Eucharystii. Śpiew ten 
nosi nazwę confractorium (od łac. confringo – łamię).
Łamanie chleba wynikało z faktu nieużywania noża do 
rozdzielania chleba, stąd gest Jezusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy był sam przez się zrozumiały. Szczególne 
znaczenie miało łamanie chleba w liturgii domowej 
u Żydów, rozpoczynało ono posiłek. Łamanie chleba 
należało do ojca rodziny, który brał chleb, wymawiał 
błogosławieństwo Boga za dar chleba i obdzielał nim 
uczestników posiłku. Błogosławieństwo oznaczało, że 
Bóg daje chleb na pożywienie, łamanie i rozdzielanie, 
co tworzyło wspólnotę stołu. Wierzono, że Dawca chle-
ba jest obecny pomiędzy zebranymi. Chleb łamano po 
toaście. Odłamany kawałek ojciec rodziny maczał 
w soli i obdzielał nim każdego z uczestników posiłku.
W oparciu o tę praktykę św. Paweł pisał: Ponieważ je-
den jest chleb, my liczni jesteśmy jednym ciałem, wszys-
cy bowiem spożywamy z jednego chleba (1 Kor 10,17). 
Wspominany zwyczaj nadal jest zachowywany u Ży-
dów, szczególnie podczas posiłku paschalnego.
Łamanie chlebów do komunii dotrwało do wieków 
średnich, kiedy wprowadzono chleb niezakwaszony o-

raz małe hostie. Dziś pozostał symboliczny gest łama-
nia Hostii dla spożycia przez celebransa. Niemniej nie 
jest to tylko gest funkcjonalny, wyobraża ciało Chrystu-
sa wydane bez podzielenia, uświęcające wszystkich, 
którzy je przyjmują. Łamanie chleba jest i znakiem, 
i poszukiwaniem jedności z Chrystusem i zgromadzo-
nymi. Tak na ten temat czytamy w Ogólnym Wprowa-
dzeniu do Mszału Rzymskiego: Idąc za przykładem 
Chrystusa Pana, Kościół zawsze używał do odprawia-
nia uczty Pańskiej chleba i wina z wodą (nr 319); 
Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, 
powinien być czysto pszenny, świeżo wypieczony i nie-
kwaszony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła ła-
cińskiego (nr 320); Natura znaku domaga się tego, by 
materia służąca do sprawowania Eucharystii miała 
wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, 
jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej, powi-
nien być tak sporządzony, aby kapłan w czasie mszy 
z ludem mógł rzeczywiście przełamać hostię na kilka 
części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. 
Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga 
tego większa liczba przyjmujących komunię świętą lub 
inne racje duszpasterskie. Czynność łamania chleba, 
która w okresie apostolskim dała nazwę Eucharystii, 
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wyraźniej ujawni moc i wymowę znaku jedności wszy-
stkich w jednym chlebie. Będzie też znakiem miłości, 
ponieważ jeden chleb dzieli się między braci (nr 321).
Po łamaniu chleba następuje zmieszanie postaci chleba 
z winem. Celebrans włącza niewielką partykułę kon-
sekrowanego chleba do kielicha. Symbolizuje ono 
zmartwychwstanie, połączenie ciała i duszy Chrystusa, 
w liturgii mozarabskiej celebrans przed włączeniem 
cząstki hostii do kielicha mówi: On odniósł zwycięstwo, 
lew z pokolenia Judy, latorośl z Dawida. Teodor z Mop-
suesti wyjaśniał podobnie, choć nie wspominał o zmar-
twychwstaniu, zmieszanie postaci oznaczało złączenie 
ciała i krwi, podkreślało jedność nierozdzielną ciała 
i krwi.
Według innego tłumaczenia sądzi się, że ryt ten jest po-
zostałością z przeszłości, kiedy wyschnięty chleb przed 
podaniem maczano w konsekrowanym winie, aby u-
czynić go łatwiejszym do spożycia, zwłaszcza w Eu-
charystii z chorymi, ale nie wyłącznie. Chodziło o czą-
stkę zwaną Sancta, tj. przechowywaną z poprzednio 
sprawowanej mszy, oraz o tzw. Fermentum, tj. cząstkę 
konsekrowanego chleba wysyłanego na znak jedności 
do kościołów podmiejskich, filialnych i odległych. 
Sancta i Fermentum były znakami ciągłości składanej 
ofiary oraz jedności (jedno ciało) Kościoła lokalnego 
z biskupem. Niedzielna Eucharystia była szczególnym 
momentem łączności z biskupem (przepis ten traktowa-
ny był wyjątkowo poważnie, nie wolno było np. w V w. 

rozpoczynać Eucharystii, jeśli nie dotarł akolita z Fer-
mentum). W tym duchu Mszał posoborowy zauważa, 
że gest ten oznacza, że wierni, choć liczni, tworzą jedno 
Ciało przez przyjmowanie komunii z jednego Chleba 
(83).
Rozpoznając własne życie jako liturgię, głębiej sobie 
uświadamiamy, że wszystko, co czynimy, jest zako-
rzenione w Bogu. Każdy nasz gest, uśmiech, niekiedy 
chmurne spojrzenie, wiodą do źródła istnienia. Naj-
mniejszy szczegół codzienności jest ważny i zasługuje 
na szacunek. Nie jesteśmy bowiem stwórcami rzeczy-
wistości, ale ją wciąż otrzymujemy w darze. To tak, jak 
dzieje się w rodzinie. Obecność ojca i matki, nawet je-
żeli są od nas fizycznie oddaleni, sprawia, że odczu-
wamy ich promienną czułość i opiekę. Wystarczy, że 
zawołamy, a przybiegną z widoczną troską w sercach. 
Zawsze mają na podorędziu chleb, wokół którego 
gromadzimy się każdego dnia. To dzięki sile zawartej 
w chlebie doświadczamy prawdziwej natury życia jako 
współczującego bycia z innymi. Wszyscy potrzebuje-
my pomocy, gdyż jesteśmy słabi, narażeni na cierpienie 
i często sami jesteśmy jego sprawcami.
Kiedy zatem bierzemy do ręki kromkę chleba, dobrze, 
gdybyśmy pamiętali, że naszą powinnością ma być 
związanie naszej kruchości z kruchością tych, z któ-
rymi mieszkamy, pracujemy, świętujemy. Aby móc po-
wiedzieć: jesteśmy razem, choć tak bardzo różnimy się 
od siebie.

o. Mariusz Urbański OMI

Ich jedynym posiłkiem była Eucharystia
Znane są osoby, które przez długi 
czas, niekiedy przez wiele lat, żyły 
nie przyjmując pożywienia, a ich 
jedynym pokarmem była Komu-
nia św. Jedną z pierwszych była 
wiejska francuska dziewczyna Al-
pais, żyjąca na początku XIII wie-
ku. Jej jedynym pokarmem przez 
wiele lat była codzienna Eucha-
rystia.

Mianem postu eucharystycznego o-
kreśla się w Kościele katolickim nie 
tylko tradycyjne powstrzymywanie 
się od pożywienia na godzinę przed 
przyjęciem Ciała Chrystusa, ale tak-
że – niekiedy wieloletnie okresy – 
w których dana osoba żywiła się je-
dynie Eucharystią. Do naszych cza-
sów zachowano informacje o co 
najmniej kilkunastu takich przypad-
kach. 

Pokarm, który wystarcza
Posty Eucharystyczne towarzyszy-
ły jednej z bardziej znanych misty-
czek i doktorowi Kościoła, św. Ka-
tarzynie ze Sieny (zm. 1380). Bł. 
Rajmund z Kapui, jej spowiednik, 

tentyczność doświadczenia – jak 
donoszą współcześni mu – zabronił 
jej przystępowania do Eucharystii. 
Posłuchała. Po kilku miesiącach o-
padła z sił tak, że lekarz orzekła, ze 
jest w stanie krytycznym. Po udzie-
leniu Najświętszego Sakramentu 
chora poczuła się lepiej.
Na czym polega łaska postu eucha-
rystycznego, łatwiej jest zrozumieć, 
poznając historię św. Kolumby 
z Rieti (zm. 1501), zakonnicy. Ko-
lumba żywiła się wyłącznie Eucha-
rystią od 20. roku życia, a jej prag-
nienie zjednoczenia z Chrystusem 
w Hostii było tak silne, że popadała 
w stan fizycznego wycieńczenia, 
gdy Go jej pozbawiano.
– Gdy przyjmuję Chleb Życia czuję 
się w pełni nasycona duchowo i cie-
leśnie, tak że nie pozostaje żadne 
pragnienie pożywienia ziemskiego – 
wyjaśniała jednemu z kapłanów, 
któremu trudno to było zrozumieć. 
Prosiła też w modlitwie o zrozu-
mienie dla niego. W Boże Narodze-
nie, kiedy kapłani odprawiają aż 
trzy Msze św., ksiądz po ostatniej 

opisuje w jej biografii, że po otrzy-
maniu wizji Chrystusa, jedzenie sta-
ło się dla niej zbyteczne, a wręcz – 
zaczęło jej szkodzić.
„Gdy zmuszona była spożywać po-
karm, odczuwała mękę, jako że nie 
mogła utrzymać pokarmu w żołąd-
ku i jej cierpienia były po prostu nie 
do opisania”. Mimo to, spowiednik 
nakazał jej jeść. Katarzyna, niezwy-
kle mądra kobieta, po jakimś czasie 
zapytała: „Jeśli widzisz na własne 
oczy po wielu przykładach, że zabi-
jam się spożywając pokarm, dlacze-
go mi to nakazujesz? Przecież za-
broniłbyś mi pościć, gdybyś wi-
dział, że post wywołuje taki sku-
tek”. Spowiednika przekonał ten ar-
gument.
Cudem postu Eucharystycznego 
w życiu Służebnicy Bożej Urszuli 
Benincasy (zm. 1580) zaintereso-
wał się papież Grzegorz XII. Na je-
go polecenie badał go św. Filip Ne-
reusz. Urszula nie była w stanie jeść 
– natomiast Pokarm Eucharystycz-
ny w zupełności wydawał się jej 
wystarczać. Chcąc sprawdzić au-

z nich doświadczył, że nie tylko od-
czuwa apetytu na jedzenie, ale że 
spożywanie czegokolwiek jest dla 
niego niemożliwe. 

Mistyczki XX wieku
Jedną z najbardziej współczesnych 
nam osób poszczących eucharys-
tycznie była Służebnica Boża Tere-
sa Neumann (1898-1962), nie-
miecka stygmatyczka. Odznaczała 

się ogromną czcią do Eucharystii, 
co ujawniło się także w sposób nad-
przyrodzony. Najpierw przestała 
odczuwać głód, a od grudnia 1926 
roku nie przyjmowała żadnych po-
karmów. Jedynie raz w ciągu dnia 
przystępowała do Komunii Świętej.
Teresa Neumann urodziła się 
w Wielki Piątek 8 kwietnia 1898 
roku w małej wiosce Konnersreuth 
w Bawarii, jako najstarsze dziecko 
Ferdynanda i Anny Neumannów. Jej 
marzeniem była praca jako siostra 
misyjna w najbiedniejszych zakąt-
kach Afryki. Jej plan pokrzyżował 
pożar, który wybuch w sobotę 10 
marca 1918 roku. Ogień palił zabu-
dowania w wiosce, w której miesz-
kała Teresa. Pomagała nosić wodę. 
Nagle spadła na nią z wysoka płoną-
ca belka. Teresa była w ciężkim sta-
nie i z każdym dniem jej kondycja 
zdrowotna ulegała pogorszeniu. 
Była niewidoma i sparaliżowana. 
Przykuta do łóżka, modliła się o uz-
drowienie do Teresy z Lisieux. I uz-
drowienie nadeszło. W 1923 r. pod-
czas beatyfikacji siostry Teresy z Li-
sieux, jej ociemniała imienniczka 
odzyskała wzrok. Niedługo później, 
gdy błogosławiona Teresa została 
ogłoszona świętą, Teresa Neumann 
odzyskała władzę w nogach. 
W 1926 roku kobieta została obda-
rzona stygmatami. Na jej rękach, 
nogach, głowie i boku widoczne by-
ły krwawe rany. Co tydzień, od pół-

nocy w czwartek do godziny trzy-
nastej w piątek jej rany otwierały się 
i krwawiły. Traciła dziesięć kilo-
gramów wagi ciała, która naturalnie 
wynosiła około pięćdziesiąt pięć ki-
logramów. Podczas ekstaz miała ob-
serwować mękę Jezusa, przepowia-
dać przyszłe wydarzenia i mówić 
obcymi językami, których nigdy 
wcześniej nie poznała. Pomimo 

cierpień, w pozostałych 
dniach tygodnia była aktyw-
na i pełna energii. Teresa 
Neumann cierpiała przeży-
cia Jezusa Chrystusa w każ-
dy piątek przez 36 lat swoje-
go życia, 725 razy.
Była osobą, która nie jadła, 
nie piła i nie spała przez nas-
tępne lata życia od chwili po-
jawienia się stygmatów. To, 
czy Teresa nie oszukuje – 

sprawdzały wielokrotnie komisje 
kościelne, nie odstępując jej przez 
kilka tygodni ani na krok. Lekarze, 
pielęgniarki i przedstawiciele Koś-
cioła potwierdzali istnienie niedają-
cego się wyjaśnić fizycznie zjawis-
ka. Potwierdził je także „niekato-
lik”, dziennikarz i historyk – dr Fritz 
Gerlich, który w 1931 r. napisał 
książkę „Walkę o wiarygod-
ność Teresy Neumann”, 
a w wyniku spotkań z Teresą 
przyjął katolicyzm.
Post eucharystyczny Teresy 
Neumann potwierdziły też – 
co zaskakujące a zarazem 
jeszcze bardziej, o ile to 
możliwe, uwiarygodniające 
– znane ze skrupulatności hitlerow-
skie władze. Teresie odebrano pra-
wo do kartek żywnościowych, gdyż 
– jak wyjaśniono w urzędowym piś-
mie – nie potrzebuje ich, z racji tego, 
że nic nie je i nic nie pije. Przyznano 
jej natomiast podwójny przydział 
mydła, niezbędnego do częstego 
prania poplamionej krwią ze styg-
matów i krwawych łez bielizny.
Teresa zmarła wskutek nagłego za-
trzymania krążenia i została pocho-
wana na cmentarzu w Konnersre-
uth. Wokół pomnika umieszczane 
są tabliczki wotywne z wygrawero-
wanymi prośbami, podziękowania-
mi i nazwiskami darczyńców. Jej 
grób nawiedzany jest przez piel-
grzymów z różnych krajów świata.

Marta Robin urodziła się 13 marca 
1902 r. w Drome, we Francji. Jej ży-
cie niemal od początku było nazna-
czone chorobą. Gdy miała 1,5 roku, 
dotknął ją tyfus. Jak większość dzie-
ci, żyjących w tamtych czasach, 
skończyła naukę w wieku 12 lat. 
Mieszkała na wsi i pomagała w gos-
podarstwie. Była najmłodszą spo-
śród sześciorga rodzeństwa.
Miała 16 lat, gdy zdiagnozowano 
u niej paraliż kończyn dolnych 
i górnych, a także zanik odruchu 
przełykania. Straciła władzę w rę-
kach i nogach, ale nigdy się nie zała-
mała. Rozpoczęła swoją drogę do 
świętości.
Marta spędzała swoje dni w domu, 
w ciemnej sypialni, z powodu swo-
jej nadwrażliwości na światło. Na 
początku mogła jeszcze używać 
kciuka i palca wskazującego, któ-
rymi przesuwała paciorki różańca. 
W końcu nie była w stanie robić na-
wet tego. Jedyne, czym mogła po-
ruszać, to głowa. Nie mogła jeść ani 
nawet przełknąć odrobiny wody. 
Lekarze próbowali wmuszać w nią 
wodę, ale wypływała nosem. Był 
jednak jeden rodzaj pokarmu, który 
mogła przyjmować. Eucharystia.

Na początku swojej choroby Martę 
odwiedzała Matka Boża, która bar-
dzo ją pocieszała. W którymś mo-
mencie w 1928 roku sam Chrystus 
objawił się Marcie i to widzenie 
przemieniło ją na zawsze. To wtedy 
zdecydowała się „całkowicie ofia-
rować się Bogu” oraz „ofiarować 
swoje cierpienia w jedności z Nim 
przez modlitwę i miłość”. Stawała 
się coraz bardziej skupiona na mę-
ce Chrystusa, jednocześnie niesa-
mowicie zbliżając się do Maryi.
Od lat trzydziestych jedynym po-
karmem Marty był Chrystus w Eu-
charystii. Żadne jedzenie ani woda 
nie przeszły przez jej usta. W piątki, 
kiedy przyjmowała Komunię, prze-
żywała mękę Chrystusa. Najpierw 
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wyraźniej ujawni moc i wymowę znaku jedności wszy-
stkich w jednym chlebie. Będzie też znakiem miłości, 
ponieważ jeden chleb dzieli się między braci (nr 321).
Po łamaniu chleba następuje zmieszanie postaci chleba 
z winem. Celebrans włącza niewielką partykułę kon-
sekrowanego chleba do kielicha. Symbolizuje ono 
zmartwychwstanie, połączenie ciała i duszy Chrystusa, 
w liturgii mozarabskiej celebrans przed włączeniem 
cząstki hostii do kielicha mówi: On odniósł zwycięstwo, 
lew z pokolenia Judy, latorośl z Dawida. Teodor z Mop-
suesti wyjaśniał podobnie, choć nie wspominał o zmar-
twychwstaniu, zmieszanie postaci oznaczało złączenie 
ciała i krwi, podkreślało jedność nierozdzielną ciała 
i krwi.
Według innego tłumaczenia sądzi się, że ryt ten jest po-
zostałością z przeszłości, kiedy wyschnięty chleb przed 
podaniem maczano w konsekrowanym winie, aby u-
czynić go łatwiejszym do spożycia, zwłaszcza w Eu-
charystii z chorymi, ale nie wyłącznie. Chodziło o czą-
stkę zwaną Sancta, tj. przechowywaną z poprzednio 
sprawowanej mszy, oraz o tzw. Fermentum, tj. cząstkę 
konsekrowanego chleba wysyłanego na znak jedności 
do kościołów podmiejskich, filialnych i odległych. 
Sancta i Fermentum były znakami ciągłości składanej 
ofiary oraz jedności (jedno ciało) Kościoła lokalnego 
z biskupem. Niedzielna Eucharystia była szczególnym 
momentem łączności z biskupem (przepis ten traktowa-
ny był wyjątkowo poważnie, nie wolno było np. w V w. 

rozpoczynać Eucharystii, jeśli nie dotarł akolita z Fer-
mentum). W tym duchu Mszał posoborowy zauważa, 
że gest ten oznacza, że wierni, choć liczni, tworzą jedno 
Ciało przez przyjmowanie komunii z jednego Chleba 
(83).
Rozpoznając własne życie jako liturgię, głębiej sobie 
uświadamiamy, że wszystko, co czynimy, jest zako-
rzenione w Bogu. Każdy nasz gest, uśmiech, niekiedy 
chmurne spojrzenie, wiodą do źródła istnienia. Naj-
mniejszy szczegół codzienności jest ważny i zasługuje 
na szacunek. Nie jesteśmy bowiem stwórcami rzeczy-
wistości, ale ją wciąż otrzymujemy w darze. To tak, jak 
dzieje się w rodzinie. Obecność ojca i matki, nawet je-
żeli są od nas fizycznie oddaleni, sprawia, że odczu-
wamy ich promienną czułość i opiekę. Wystarczy, że 
zawołamy, a przybiegną z widoczną troską w sercach. 
Zawsze mają na podorędziu chleb, wokół którego 
gromadzimy się każdego dnia. To dzięki sile zawartej 
w chlebie doświadczamy prawdziwej natury życia jako 
współczującego bycia z innymi. Wszyscy potrzebuje-
my pomocy, gdyż jesteśmy słabi, narażeni na cierpienie 
i często sami jesteśmy jego sprawcami.
Kiedy zatem bierzemy do ręki kromkę chleba, dobrze, 
gdybyśmy pamiętali, że naszą powinnością ma być 
związanie naszej kruchości z kruchością tych, z któ-
rymi mieszkamy, pracujemy, świętujemy. Aby móc po-
wiedzieć: jesteśmy razem, choć tak bardzo różnimy się 
od siebie.

o. Mariusz Urbański OMI

Ich jedynym posiłkiem była Eucharystia
Znane są osoby, które przez długi 
czas, niekiedy przez wiele lat, żyły 
nie przyjmując pożywienia, a ich 
jedynym pokarmem była Komu-
nia św. Jedną z pierwszych była 
wiejska francuska dziewczyna Al-
pais, żyjąca na początku XIII wie-
ku. Jej jedynym pokarmem przez 
wiele lat była codzienna Eucha-
rystia.

Mianem postu eucharystycznego o-
kreśla się w Kościele katolickim nie 
tylko tradycyjne powstrzymywanie 
się od pożywienia na godzinę przed 
przyjęciem Ciała Chrystusa, ale tak-
że – niekiedy wieloletnie okresy – 
w których dana osoba żywiła się je-
dynie Eucharystią. Do naszych cza-
sów zachowano informacje o co 
najmniej kilkunastu takich przypad-
kach. 

Pokarm, który wystarcza
Posty Eucharystyczne towarzyszy-
ły jednej z bardziej znanych misty-
czek i doktorowi Kościoła, św. Ka-
tarzynie ze Sieny (zm. 1380). Bł. 
Rajmund z Kapui, jej spowiednik, 

tentyczność doświadczenia – jak 
donoszą współcześni mu – zabronił 
jej przystępowania do Eucharystii. 
Posłuchała. Po kilku miesiącach o-
padła z sił tak, że lekarz orzekła, ze 
jest w stanie krytycznym. Po udzie-
leniu Najświętszego Sakramentu 
chora poczuła się lepiej.
Na czym polega łaska postu eucha-
rystycznego, łatwiej jest zrozumieć, 
poznając historię św. Kolumby 
z Rieti (zm. 1501), zakonnicy. Ko-
lumba żywiła się wyłącznie Eucha-
rystią od 20. roku życia, a jej prag-
nienie zjednoczenia z Chrystusem 
w Hostii było tak silne, że popadała 
w stan fizycznego wycieńczenia, 
gdy Go jej pozbawiano.
– Gdy przyjmuję Chleb Życia czuję 
się w pełni nasycona duchowo i cie-
leśnie, tak że nie pozostaje żadne 
pragnienie pożywienia ziemskiego – 
wyjaśniała jednemu z kapłanów, 
któremu trudno to było zrozumieć. 
Prosiła też w modlitwie o zrozu-
mienie dla niego. W Boże Narodze-
nie, kiedy kapłani odprawiają aż 
trzy Msze św., ksiądz po ostatniej 

opisuje w jej biografii, że po otrzy-
maniu wizji Chrystusa, jedzenie sta-
ło się dla niej zbyteczne, a wręcz – 
zaczęło jej szkodzić.
„Gdy zmuszona była spożywać po-
karm, odczuwała mękę, jako że nie 
mogła utrzymać pokarmu w żołąd-
ku i jej cierpienia były po prostu nie 
do opisania”. Mimo to, spowiednik 
nakazał jej jeść. Katarzyna, niezwy-
kle mądra kobieta, po jakimś czasie 
zapytała: „Jeśli widzisz na własne 
oczy po wielu przykładach, że zabi-
jam się spożywając pokarm, dlacze-
go mi to nakazujesz? Przecież za-
broniłbyś mi pościć, gdybyś wi-
dział, że post wywołuje taki sku-
tek”. Spowiednika przekonał ten ar-
gument.
Cudem postu Eucharystycznego 
w życiu Służebnicy Bożej Urszuli 
Benincasy (zm. 1580) zaintereso-
wał się papież Grzegorz XII. Na je-
go polecenie badał go św. Filip Ne-
reusz. Urszula nie była w stanie jeść 
– natomiast Pokarm Eucharystycz-
ny w zupełności wydawał się jej 
wystarczać. Chcąc sprawdzić au-

z nich doświadczył, że nie tylko od-
czuwa apetytu na jedzenie, ale że 
spożywanie czegokolwiek jest dla 
niego niemożliwe. 

Mistyczki XX wieku
Jedną z najbardziej współczesnych 
nam osób poszczących eucharys-
tycznie była Służebnica Boża Tere-
sa Neumann (1898-1962), nie-
miecka stygmatyczka. Odznaczała 

się ogromną czcią do Eucharystii, 
co ujawniło się także w sposób nad-
przyrodzony. Najpierw przestała 
odczuwać głód, a od grudnia 1926 
roku nie przyjmowała żadnych po-
karmów. Jedynie raz w ciągu dnia 
przystępowała do Komunii Świętej.
Teresa Neumann urodziła się 
w Wielki Piątek 8 kwietnia 1898 
roku w małej wiosce Konnersreuth 
w Bawarii, jako najstarsze dziecko 
Ferdynanda i Anny Neumannów. Jej 
marzeniem była praca jako siostra 
misyjna w najbiedniejszych zakąt-
kach Afryki. Jej plan pokrzyżował 
pożar, który wybuch w sobotę 10 
marca 1918 roku. Ogień palił zabu-
dowania w wiosce, w której miesz-
kała Teresa. Pomagała nosić wodę. 
Nagle spadła na nią z wysoka płoną-
ca belka. Teresa była w ciężkim sta-
nie i z każdym dniem jej kondycja 
zdrowotna ulegała pogorszeniu. 
Była niewidoma i sparaliżowana. 
Przykuta do łóżka, modliła się o uz-
drowienie do Teresy z Lisieux. I uz-
drowienie nadeszło. W 1923 r. pod-
czas beatyfikacji siostry Teresy z Li-
sieux, jej ociemniała imienniczka 
odzyskała wzrok. Niedługo później, 
gdy błogosławiona Teresa została 
ogłoszona świętą, Teresa Neumann 
odzyskała władzę w nogach. 
W 1926 roku kobieta została obda-
rzona stygmatami. Na jej rękach, 
nogach, głowie i boku widoczne by-
ły krwawe rany. Co tydzień, od pół-

nocy w czwartek do godziny trzy-
nastej w piątek jej rany otwierały się 
i krwawiły. Traciła dziesięć kilo-
gramów wagi ciała, która naturalnie 
wynosiła około pięćdziesiąt pięć ki-
logramów. Podczas ekstaz miała ob-
serwować mękę Jezusa, przepowia-
dać przyszłe wydarzenia i mówić 
obcymi językami, których nigdy 
wcześniej nie poznała. Pomimo 

cierpień, w pozostałych 
dniach tygodnia była aktyw-
na i pełna energii. Teresa 
Neumann cierpiała przeży-
cia Jezusa Chrystusa w każ-
dy piątek przez 36 lat swoje-
go życia, 725 razy.
Była osobą, która nie jadła, 
nie piła i nie spała przez nas-
tępne lata życia od chwili po-
jawienia się stygmatów. To, 
czy Teresa nie oszukuje – 

sprawdzały wielokrotnie komisje 
kościelne, nie odstępując jej przez 
kilka tygodni ani na krok. Lekarze, 
pielęgniarki i przedstawiciele Koś-
cioła potwierdzali istnienie niedają-
cego się wyjaśnić fizycznie zjawis-
ka. Potwierdził je także „niekato-
lik”, dziennikarz i historyk – dr Fritz 
Gerlich, który w 1931 r. napisał 
książkę „Walkę o wiarygod-
ność Teresy Neumann”, 
a w wyniku spotkań z Teresą 
przyjął katolicyzm.
Post eucharystyczny Teresy 
Neumann potwierdziły też – 
co zaskakujące a zarazem 
jeszcze bardziej, o ile to 
możliwe, uwiarygodniające 
– znane ze skrupulatności hitlerow-
skie władze. Teresie odebrano pra-
wo do kartek żywnościowych, gdyż 
– jak wyjaśniono w urzędowym piś-
mie – nie potrzebuje ich, z racji tego, 
że nic nie je i nic nie pije. Przyznano 
jej natomiast podwójny przydział 
mydła, niezbędnego do częstego 
prania poplamionej krwią ze styg-
matów i krwawych łez bielizny.
Teresa zmarła wskutek nagłego za-
trzymania krążenia i została pocho-
wana na cmentarzu w Konnersre-
uth. Wokół pomnika umieszczane 
są tabliczki wotywne z wygrawero-
wanymi prośbami, podziękowania-
mi i nazwiskami darczyńców. Jej 
grób nawiedzany jest przez piel-
grzymów z różnych krajów świata.

Marta Robin urodziła się 13 marca 
1902 r. w Drome, we Francji. Jej ży-
cie niemal od początku było nazna-
czone chorobą. Gdy miała 1,5 roku, 
dotknął ją tyfus. Jak większość dzie-
ci, żyjących w tamtych czasach, 
skończyła naukę w wieku 12 lat. 
Mieszkała na wsi i pomagała w gos-
podarstwie. Była najmłodszą spo-
śród sześciorga rodzeństwa.
Miała 16 lat, gdy zdiagnozowano 
u niej paraliż kończyn dolnych 
i górnych, a także zanik odruchu 
przełykania. Straciła władzę w rę-
kach i nogach, ale nigdy się nie zała-
mała. Rozpoczęła swoją drogę do 
świętości.
Marta spędzała swoje dni w domu, 
w ciemnej sypialni, z powodu swo-
jej nadwrażliwości na światło. Na 
początku mogła jeszcze używać 
kciuka i palca wskazującego, któ-
rymi przesuwała paciorki różańca. 
W końcu nie była w stanie robić na-
wet tego. Jedyne, czym mogła po-
ruszać, to głowa. Nie mogła jeść ani 
nawet przełknąć odrobiny wody. 
Lekarze próbowali wmuszać w nią 
wodę, ale wypływała nosem. Był 
jednak jeden rodzaj pokarmu, który 
mogła przyjmować. Eucharystia.

Na początku swojej choroby Martę 
odwiedzała Matka Boża, która bar-
dzo ją pocieszała. W którymś mo-
mencie w 1928 roku sam Chrystus 
objawił się Marcie i to widzenie 
przemieniło ją na zawsze. To wtedy 
zdecydowała się „całkowicie ofia-
rować się Bogu” oraz „ofiarować 
swoje cierpienia w jedności z Nim 
przez modlitwę i miłość”. Stawała 
się coraz bardziej skupiona na mę-
ce Chrystusa, jednocześnie niesa-
mowicie zbliżając się do Maryi.
Od lat trzydziestych jedynym po-
karmem Marty był Chrystus w Eu-
charystii. Żadne jedzenie ani woda 
nie przeszły przez jej usta. W piątki, 
kiedy przyjmowała Komunię, prze-
żywała mękę Chrystusa. Najpierw 
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oprac. o. Dawid Grabowski OMI
ciąg dalszy w kolejnym numerze „Oblackiego Echa”

29 marca minęło 10 lat od ustano-
wienia pierwszych nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii świętej z na-
szej parafii. To okazja, by kolejny 
raz przypatrzeć się naszej posłudze.
Jest nas obecnie sześciu czynnych 
„roznosicieli” Ciała Pańskiego. Mi-
mo, że pomagamy niekiedy rozda-
wać Najświętszy Sakrament na 
mszach świętych, to jednak głów-
nym naszym zadaniem jest zanosić 
Go tym, którzy na mszę św. przyjść 
nie mogą, a chcieliby. „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

NIEŚĆ CHRYSTUSA CHORYM
– SZAFARZE NADZWYCZAJNI W PARAFII
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KONSEKRACJA
Nastąpiła chwila Konsekracji, moment wspaniałego 
cudu nad cudami... Po prawej stro-
nie Arcybiskupa i za nim pojawił 
się tłum różnych postaci. Miały o-
ne na sobie takie same tuniki, jed-
nak w różnych pastelowych kolo-
rach: różowe, zielone, błękitne, li-
liowe, żółte i wreszcie wielobar-
wne, bardzo delikatne. Ich oblicza 
również były promienne, pełne ra-
dości. Mieli twarze w tym samym 
wieku. Nie umiem powiedzieć, 
dlaczego, wydawało mi się, że byli 
to ludzie w różnym wieku, a jednak 
twarze mieli takie same: bez zmar-
szczek, szczęśliwe. Wszyscy też u-
klękli przed śpiewem: „Święty, 
Święty, Święty Pan Bóg...” Nasza 
Pani powiedziała:
„Wszyscy oni to Święci i błogosła-
wieni Nieba. Pośród nich są także 
dusze waszych krewnych, którzy 
już cieszą się obecnością Boga.”
Potem zobaczyłam, że – dokładnie 
po prawej stronie Arcybiskupa – 
w odległości jednego kroku za ce-
lebransem, jakby nieco nad ziemią, 
klęczała Najświętsza Dziewica na 
tkaninach bardzo delikatnych, 
przeźroczystych i równocześnie 
świetlistych, jak krystaliczna woda. Miała ręce złożone 
i patrzyła uważnie, z szacunkiem na celebransa. Mówi-
ła do mnie z tamtego miejsca, cicho, prosto do serca, nie 
patrząc na mnie:
„Zwróciłaś uwagę na to, że widzisz mnie nieco za Ar-
cybiskupem, prawda? Tak powinno być... Przy całej mi-
łości, jaką mi okazuje Mój Syn, nie dał mi godności, któ-
rą daje kapłanowi, żebym mogła nosić Go Moimi ręka-
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duchowo, później również fizycz-
nie. Marta była widocznie nazna-
czona stygmatami. Bóg włączył ją 
w poczet takich wybranych jak 
święty Franciszek, święta Katarzy-
na ze Sieny i ojciec Pio.
Podczas Triduum Paschalnego, 
śmierć i zmartwychwstanie doko-
nywały się w Marcie – w piątek 
krew była mokra i świeża, w sobotę 
zaschnięta, w niedzielę znikała. Bez 
wątpienia Marta doświadczała Eu-
charystii w niezwykły sposób. Tak 
wyglądało jej życie aż do jego końca 
w 1981 roku, przez okres 51 lat.
Pomimo braku ukończenia szkoły 

podstawowej, Marta potrafiła po-
cieszać wiele odwiedzających ją o-
sób słowami wielkiej mądrości. By-
ła przepełniona współczuciem 
i miała wyjątkowo dobrą pamięć. 
Oszacowano, że w czasie jej życia 
odwiedziło ją i otrzymało od niej 
wsparcie ponad 100 000 ludzi. Przy-
jęła tysiące próśb o modlitwę, a jej 
działalność sięgała daleko poza jej 
niewielką sypialnię.
Marta Robin zmarła w wieku 79 lat. 
W 1986 roku Kościół rozpoczął jej 
proces beatyfikacyjny. Papież Fran-
ciszek ogłosił Martę Robin Czci-
godną Sługą Bożą Kościoła Kato-

lickiego 7 listopada 2014 roku. Ba-
danie jej mistycznego życia ciągle 
trwa. Jednak dla wielu już od dawna 
jest świętą, która żyła jedynie Eu-
charystią.
Poznając poszczególne historie tych 
osób, szczególnie zachwyca blis-
kość i dbałość Naszego Pana o wiarę 
każdego z nas. Dzięki tym nadprzy-
rodzonym zjawiskom jesteśmy 
wciąż na nowo zapraszani do odkry-
wania i doświadczania Jego realnej 
obecności w Eucharystii.

oprac. E. Bartelak-Przygoda

mi codziennie tak, jak czynią to ręce kapłańskie. Dla-
tego muszę klęczeć w tym miejscu, czując głęboki sza-

cunek dla kapłana i dla cudu, który 
Bóg realizuje przez jego posługę.”
Boże mój, jaką godność, jaką łaskę 
zlewa Pan na dusze kapłańskie, 
a ani my, ani czasem wielu z nich 
nie uświadamia sobie tego!
Przed ołtarzem zaczęły się poja-
wiać jakieś ciemne postacie, szare, 
które wznosiły ręce do góry. 
Najświętsza Dziewica powiedzia-
ła:
„To błogosławione dusze czyśćco-
we, które czekają na wasze modlit-
wy, aby doznać ochłody. Nie przes-
tawajcie się modlić za nie. One 
modlą się za was, jednak nie mogą 
prosić same za siebie. To wy powin-
niście prosić za nie, aby im pomóc 
wyjść na spotkanie z Bogiem, aby 
cieszyły się Nim wiecznie. Jak wi-
dzisz jestem tutaj cały czas... Lu-
dzie odbywają pielgrzymki i szuka-
ją miejsc Mojej obecności. Jest to 
dobre z powodu wszystkich łask, 
które tam się otrzymuje. Jednak 
w żadnym objawieniu, w żadnym 
miejscu nie jestem obecna dłużej 
niż na Mszy św. U stóp Ołtarza, 
gdzie jest celebrowana Eucharys-

tia, zawsze Mnie spotkają. Pozostaję u stóp tabernaku-
lum z Aniołami, ponieważ jestem zawsze z Nim.”
Widzieć to piękne oblicze Matki w tym momencie 
„Święty...”, jak również ich wszystkich promienieją-
cych, z rękoma złożonymi w oczekiwaniu tego cudu, 
który się powtarza ustawicznie, to jakby być w samym 
Niebie. I pomyśleć, że są ludzie, którzy w tym momen-
cie są roztargnieni albo nawet rozmawiają ze sobą. 

Z bólem to mówię, o wiele bardziej może mężczyźni 
niż kobiety stoją z założonymi rękami, jakby oddawali 
hołd Panu tak, jak równy z równym. Dziewica odez-
wała się:
„Powiedz ludziom, że nigdy człowiek nie jest bardziej 
człowiekiem niż wtedy, gdy zgina kolana przed Bo-
giem.”
Celebrans wypowiedział słowa Konsekracji. Był osobą 
normalnego wzrostu, lecz nagle jakby zaczął wzrastać, 
przekształcać się w osobę pełną światła: światła nad-
przyrodzonego, od białego do złotego. Światło otoczy-
ło go i stało się bardzo mocne na twarzy, tak że nie mo-
głam już dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł hostię 
zobaczyłam jego dłonie. Miały na grzbiecie znaki, 
z których wychodziło wielkie światło. To był Jezus! To 
był On: Swoim Ciałem otaczał ciało celebransa, jakby 
okalał miłośnie dłonie arcybiskupa. W tym momencie 
Hostia zaczęła się jakby powiększać i cudowna Twarz 
Jezusa patrzyła z niej na Swój lud. Instynktownie chcia-
łam zniżyć głowę. Matka Boża powiedziała:
„Nie spuszczaj wzroku, podnieś oczy, kontempluj Go, 
patrz na Tego, który patrzy na ciebie, i powtórz modlit-
wę z Fatimy:
O, mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam 
Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie 
uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie 
kochają. Teraz powiedz Mu, jak Go kochasz, oddaj hołd 
Królowi Królów”.
Wydawało mi się, że tylko na mnie patrzył z ogromnej 
Hostii, ale wiedziałam, że w ten sam sposób przyglądał 
się każdej osobie, pełen miłości... Potem spuściłam gło-
wę tak, że miałam już czoło przy ziemi, jak czynili 
wszyscy aniołowie i zbawieni z Nieba. Przez ułamek 
sekundy pomyślałam, że Jezus jakby trzymał ciało ce-
lebransa i równocześnie był w Hostii, którą celebrans 
właśnie obniżył, opuszczając ramiona. Hostia stała się 
znowu mała. Po policzkach płynęły mi obficie łzy i nie 
mogłam wyjść ze zdumnienia. Arcybiskup wypowie-

dział słowa konsekracji wina. W czasie wypowiadania 
jego słów Niebo i ziemia rozbłysły. Nie widziałam już 
dachu kościoła ani ścian. Wszystko było pogrążone 
w mroku, światło jaśniało tylko na ołtarzu. Nagle ujrza-
łam zawieszonego w powietrzu Jezusa ukrzyżowa-
nego: od głowy aż do klatki piersiowej. Pionową belkę 
podtrzymywały jakieś wielkie i mocne ręce. Z tego 
blasku oddzieliła się światłość – jakby mała gołębica – 
bardzo lśniąca, która uniosła się do szybkiego lotu po 
kościele i spoczęła na lewym ramieniu arcybiskupa. On 
zaś nadal wydawał mi się samym Jezusem, gdyż po-
trafiłam odróżnić Jego rany, świetliste zranienia i Ciało, 
jednak twarzy nie widziałam. W górze zaś mogłam dos-
trzec Jezusa ukrzyżowanego. Głowa opadała Mu na 
prawy bark. Kontemplowałam Jego twarz, zbite i poka-
leczone ramiona. W prawym boku miał ranę w klatce 
piersiowej i płynęła z niej krew na lewą stronę, a na pra-
wo – myślę, że płynęła woda, bo bardzo błyszczała. 
Były to jakby strumienie światła, które wychodziły i 
kierowały się na wiernych – na prawo i na lewo. Prze-
rażała mnie ilość krwi, która spływała do Kielicha. Po-
myślałam, że zaleje i poplami cały Ołtarz. Jednak nie 
spadła na niego ani jedna kropla. W tym momencie 
Dziewica powiedziała:
„To cud nad cudami. Powtarzam ci, dla Pana nie istnie-
je ani czas, ani odległość i w momencie przeistoczenia 
wszyscy zgromadzeni są przenoszeni do stóp Kalwarii 
i znajdują się tam w chwili ukrzyżowania Jezusa.”
Czy można sobie to wyobrazić? Nasze oczy nie potrafią 
tego zobaczyć, ale wszyscy jesteśmy obecni w tej chwi-
li, kiedy krzyżują Jezusa i kiedy prosi On o przeba-
czenie Ojca nie tylko tym, którzy Go zabijają, lecz 
[i nam], każdego naszego grzechu:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”
Od tego dnia nie obchodzi mnie, czy mnie biorą za sza-
loną, ale proszę wszystkich, by uklękli w czasie Prze-
istoczenia i usiłowali przeżywać sercem, na ile są zdol-
ni, ten przywilej, którego Pan nam udziela.

niego i będę z nim wieczerzał, a on 
ze Mną” (Ap 3,20). Jezus w swoim 
uwielbionym Ciele chce dotrzeć 
wszędzie tam, gdzie jest pragnienie 
przyjęcia Go. Już u pierwszych 
chrześcijan ustanawiano takich, 
którzy zanosili Chleb Aniołów nieo-
becnym na Eucharystii z powodu 

wszelkich ludzkich ograniczeń – 
chorym, niedołężnym, uwięzio-
nym.
W tych czasach idąc w niedzielny 
poranek do chorych, zauważa się 
wielką tęsknotę za wspólnotą para-
fialną, za przebywaniem w świą-
tyni, bo „w domu to jednak inaczej 
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29 marca minęło 10 lat od ustano-
wienia pierwszych nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii świętej z na-
szej parafii. To okazja, by kolejny 
raz przypatrzeć się naszej posłudze.
Jest nas obecnie sześciu czynnych 
„roznosicieli” Ciała Pańskiego. Mi-
mo, że pomagamy niekiedy rozda-
wać Najświętszy Sakrament na 
mszach świętych, to jednak głów-
nym naszym zadaniem jest zanosić 
Go tym, którzy na mszę św. przyjść 
nie mogą, a chcieliby. „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

NIEŚĆ CHRYSTUSA CHORYM
– SZAFARZE NADZWYCZAJNI W PARAFII
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KONSEKRACJA
Nastąpiła chwila Konsekracji, moment wspaniałego 
cudu nad cudami... Po prawej stro-
nie Arcybiskupa i za nim pojawił 
się tłum różnych postaci. Miały o-
ne na sobie takie same tuniki, jed-
nak w różnych pastelowych kolo-
rach: różowe, zielone, błękitne, li-
liowe, żółte i wreszcie wielobar-
wne, bardzo delikatne. Ich oblicza 
również były promienne, pełne ra-
dości. Mieli twarze w tym samym 
wieku. Nie umiem powiedzieć, 
dlaczego, wydawało mi się, że byli 
to ludzie w różnym wieku, a jednak 
twarze mieli takie same: bez zmar-
szczek, szczęśliwe. Wszyscy też u-
klękli przed śpiewem: „Święty, 
Święty, Święty Pan Bóg...” Nasza 
Pani powiedziała:
„Wszyscy oni to Święci i błogosła-
wieni Nieba. Pośród nich są także 
dusze waszych krewnych, którzy 
już cieszą się obecnością Boga.”
Potem zobaczyłam, że – dokładnie 
po prawej stronie Arcybiskupa – 
w odległości jednego kroku za ce-
lebransem, jakby nieco nad ziemią, 
klęczała Najświętsza Dziewica na 
tkaninach bardzo delikatnych, 
przeźroczystych i równocześnie 
świetlistych, jak krystaliczna woda. Miała ręce złożone 
i patrzyła uważnie, z szacunkiem na celebransa. Mówi-
ła do mnie z tamtego miejsca, cicho, prosto do serca, nie 
patrząc na mnie:
„Zwróciłaś uwagę na to, że widzisz mnie nieco za Ar-
cybiskupem, prawda? Tak powinno być... Przy całej mi-
łości, jaką mi okazuje Mój Syn, nie dał mi godności, któ-
rą daje kapłanowi, żebym mogła nosić Go Moimi ręka-
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duchowo, później również fizycz-
nie. Marta była widocznie nazna-
czona stygmatami. Bóg włączył ją 
w poczet takich wybranych jak 
święty Franciszek, święta Katarzy-
na ze Sieny i ojciec Pio.
Podczas Triduum Paschalnego, 
śmierć i zmartwychwstanie doko-
nywały się w Marcie – w piątek 
krew była mokra i świeża, w sobotę 
zaschnięta, w niedzielę znikała. Bez 
wątpienia Marta doświadczała Eu-
charystii w niezwykły sposób. Tak 
wyglądało jej życie aż do jego końca 
w 1981 roku, przez okres 51 lat.
Pomimo braku ukończenia szkoły 

podstawowej, Marta potrafiła po-
cieszać wiele odwiedzających ją o-
sób słowami wielkiej mądrości. By-
ła przepełniona współczuciem 
i miała wyjątkowo dobrą pamięć. 
Oszacowano, że w czasie jej życia 
odwiedziło ją i otrzymało od niej 
wsparcie ponad 100 000 ludzi. Przy-
jęła tysiące próśb o modlitwę, a jej 
działalność sięgała daleko poza jej 
niewielką sypialnię.
Marta Robin zmarła w wieku 79 lat. 
W 1986 roku Kościół rozpoczął jej 
proces beatyfikacyjny. Papież Fran-
ciszek ogłosił Martę Robin Czci-
godną Sługą Bożą Kościoła Kato-

lickiego 7 listopada 2014 roku. Ba-
danie jej mistycznego życia ciągle 
trwa. Jednak dla wielu już od dawna 
jest świętą, która żyła jedynie Eu-
charystią.
Poznając poszczególne historie tych 
osób, szczególnie zachwyca blis-
kość i dbałość Naszego Pana o wiarę 
każdego z nas. Dzięki tym nadprzy-
rodzonym zjawiskom jesteśmy 
wciąż na nowo zapraszani do odkry-
wania i doświadczania Jego realnej 
obecności w Eucharystii.

oprac. E. Bartelak-Przygoda

mi codziennie tak, jak czynią to ręce kapłańskie. Dla-
tego muszę klęczeć w tym miejscu, czując głęboki sza-

cunek dla kapłana i dla cudu, który 
Bóg realizuje przez jego posługę.”
Boże mój, jaką godność, jaką łaskę 
zlewa Pan na dusze kapłańskie, 
a ani my, ani czasem wielu z nich 
nie uświadamia sobie tego!
Przed ołtarzem zaczęły się poja-
wiać jakieś ciemne postacie, szare, 
które wznosiły ręce do góry. 
Najświętsza Dziewica powiedzia-
ła:
„To błogosławione dusze czyśćco-
we, które czekają na wasze modlit-
wy, aby doznać ochłody. Nie przes-
tawajcie się modlić za nie. One 
modlą się za was, jednak nie mogą 
prosić same za siebie. To wy powin-
niście prosić za nie, aby im pomóc 
wyjść na spotkanie z Bogiem, aby 
cieszyły się Nim wiecznie. Jak wi-
dzisz jestem tutaj cały czas... Lu-
dzie odbywają pielgrzymki i szuka-
ją miejsc Mojej obecności. Jest to 
dobre z powodu wszystkich łask, 
które tam się otrzymuje. Jednak 
w żadnym objawieniu, w żadnym 
miejscu nie jestem obecna dłużej 
niż na Mszy św. U stóp Ołtarza, 
gdzie jest celebrowana Eucharys-

tia, zawsze Mnie spotkają. Pozostaję u stóp tabernaku-
lum z Aniołami, ponieważ jestem zawsze z Nim.”
Widzieć to piękne oblicze Matki w tym momencie 
„Święty...”, jak również ich wszystkich promienieją-
cych, z rękoma złożonymi w oczekiwaniu tego cudu, 
który się powtarza ustawicznie, to jakby być w samym 
Niebie. I pomyśleć, że są ludzie, którzy w tym momen-
cie są roztargnieni albo nawet rozmawiają ze sobą. 

Z bólem to mówię, o wiele bardziej może mężczyźni 
niż kobiety stoją z założonymi rękami, jakby oddawali 
hołd Panu tak, jak równy z równym. Dziewica odez-
wała się:
„Powiedz ludziom, że nigdy człowiek nie jest bardziej 
człowiekiem niż wtedy, gdy zgina kolana przed Bo-
giem.”
Celebrans wypowiedział słowa Konsekracji. Był osobą 
normalnego wzrostu, lecz nagle jakby zaczął wzrastać, 
przekształcać się w osobę pełną światła: światła nad-
przyrodzonego, od białego do złotego. Światło otoczy-
ło go i stało się bardzo mocne na twarzy, tak że nie mo-
głam już dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł hostię 
zobaczyłam jego dłonie. Miały na grzbiecie znaki, 
z których wychodziło wielkie światło. To był Jezus! To 
był On: Swoim Ciałem otaczał ciało celebransa, jakby 
okalał miłośnie dłonie arcybiskupa. W tym momencie 
Hostia zaczęła się jakby powiększać i cudowna Twarz 
Jezusa patrzyła z niej na Swój lud. Instynktownie chcia-
łam zniżyć głowę. Matka Boża powiedziała:
„Nie spuszczaj wzroku, podnieś oczy, kontempluj Go, 
patrz na Tego, który patrzy na ciebie, i powtórz modlit-
wę z Fatimy:
O, mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam 
Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie 
uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie 
kochają. Teraz powiedz Mu, jak Go kochasz, oddaj hołd 
Królowi Królów”.
Wydawało mi się, że tylko na mnie patrzył z ogromnej 
Hostii, ale wiedziałam, że w ten sam sposób przyglądał 
się każdej osobie, pełen miłości... Potem spuściłam gło-
wę tak, że miałam już czoło przy ziemi, jak czynili 
wszyscy aniołowie i zbawieni z Nieba. Przez ułamek 
sekundy pomyślałam, że Jezus jakby trzymał ciało ce-
lebransa i równocześnie był w Hostii, którą celebrans 
właśnie obniżył, opuszczając ramiona. Hostia stała się 
znowu mała. Po policzkach płynęły mi obficie łzy i nie 
mogłam wyjść ze zdumnienia. Arcybiskup wypowie-

dział słowa konsekracji wina. W czasie wypowiadania 
jego słów Niebo i ziemia rozbłysły. Nie widziałam już 
dachu kościoła ani ścian. Wszystko było pogrążone 
w mroku, światło jaśniało tylko na ołtarzu. Nagle ujrza-
łam zawieszonego w powietrzu Jezusa ukrzyżowa-
nego: od głowy aż do klatki piersiowej. Pionową belkę 
podtrzymywały jakieś wielkie i mocne ręce. Z tego 
blasku oddzieliła się światłość – jakby mała gołębica – 
bardzo lśniąca, która uniosła się do szybkiego lotu po 
kościele i spoczęła na lewym ramieniu arcybiskupa. On 
zaś nadal wydawał mi się samym Jezusem, gdyż po-
trafiłam odróżnić Jego rany, świetliste zranienia i Ciało, 
jednak twarzy nie widziałam. W górze zaś mogłam dos-
trzec Jezusa ukrzyżowanego. Głowa opadała Mu na 
prawy bark. Kontemplowałam Jego twarz, zbite i poka-
leczone ramiona. W prawym boku miał ranę w klatce 
piersiowej i płynęła z niej krew na lewą stronę, a na pra-
wo – myślę, że płynęła woda, bo bardzo błyszczała. 
Były to jakby strumienie światła, które wychodziły i 
kierowały się na wiernych – na prawo i na lewo. Prze-
rażała mnie ilość krwi, która spływała do Kielicha. Po-
myślałam, że zaleje i poplami cały Ołtarz. Jednak nie 
spadła na niego ani jedna kropla. W tym momencie 
Dziewica powiedziała:
„To cud nad cudami. Powtarzam ci, dla Pana nie istnie-
je ani czas, ani odległość i w momencie przeistoczenia 
wszyscy zgromadzeni są przenoszeni do stóp Kalwarii 
i znajdują się tam w chwili ukrzyżowania Jezusa.”
Czy można sobie to wyobrazić? Nasze oczy nie potrafią 
tego zobaczyć, ale wszyscy jesteśmy obecni w tej chwi-
li, kiedy krzyżują Jezusa i kiedy prosi On o przeba-
czenie Ojca nie tylko tym, którzy Go zabijają, lecz 
[i nam], każdego naszego grzechu:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”
Od tego dnia nie obchodzi mnie, czy mnie biorą za sza-
loną, ale proszę wszystkich, by uklękli w czasie Prze-
istoczenia i usiłowali przeżywać sercem, na ile są zdol-
ni, ten przywilej, którego Pan nam udziela.

niego i będę z nim wieczerzał, a on 
ze Mną” (Ap 3,20). Jezus w swoim 
uwielbionym Ciele chce dotrzeć 
wszędzie tam, gdzie jest pragnienie 
przyjęcia Go. Już u pierwszych 
chrześcijan ustanawiano takich, 
którzy zanosili Chleb Aniołów nieo-
becnym na Eucharystii z powodu 

wszelkich ludzkich ograniczeń – 
chorym, niedołężnym, uwięzio-
nym.
W tych czasach idąc w niedzielny 
poranek do chorych, zauważa się 
wielką tęsknotę za wspólnotą para-
fialną, za przebywaniem w świą-
tyni, bo „w domu to jednak inaczej 
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Maj – dla wielu najpiękniejszy mie-
siąc roku  to w Kościele okres 
szczególnej czci Matki Bożej. 
W Polsce żywa jest tradycja groma-
dzenia się wieczorami w kościo-
łach, przy grotach, kapliczkach i fi-
gurach przydrożnych na nabożeń-
stwach majowych. Jeszcze dziś 
przejeżdżając w majowy wieczór 
przez polskie wsie można usłyszeć 
pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa 
dopiero od połowy XIX wieku.
Rodowód tych nabożeństw jest jed-
nak znacznie wcześniejszy niż się 
powszechnie uważa. Gromadzenie 
się i śpiewanie pieśni na cześć Mat-
ki Bożej było znane na Wschodzie 
już w V wieku. W Kościele zachod-
nim w I tysiącleciu maj jako miesiąc 
Maryi święcono raczej sporadycz-
nie. Dopiero na przełomie XIII 
i XIV wieku powstała myśl, aby ten 
miesiąc poświęcić Maryi. Pierw-
szym, który rzucił tę myśl, był król 
hiszpański Alfons X. Władca ów za-
praszał do udziału w nabożeń-
stwach majowych, sam często brał 
w nich udział i swoim poddanym 
zalecał gromadzenie się w porze 
wieczornej na modlitwy wokół fi-
gur Matki Bożej. Dominikanin bł. 
Henryk Suzo  wyznaje, że jako 
dziecko zbierał w maju kwiaty 
i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił 
z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na 
głowę figur Bożej Rodzicielki. Mat-
ka Boża nagrodziła go za to wizją 
chwały, jaką odbiera od Aniołów. W 
roku 1549 ukazała się w Niemczech 
książeczka pod tytułem: Maj ducho-
wy, gdzie po raz pierwszy maj został 

–

OBLICZA MARYI
– KRÓLOWA ŁĄK, PÓL I LASÓW

Szafarz

się modli”. W wielu przypadkach są 
po telewizyjnej lub radiowej mszy 
świętej, która jest pomysłową, choć 
niewystarczającą, formą budowania 
jedności tych ludzi z resztą Wspól-
noty Kościoła. Brakuje jeszcze naj-
ważniejszego – realnej obecności 
Jezusa ukrytego pod postacią chle-
ba. Często mieszkają sami; bywa 
więc, że cotygodniowe odwiedziny 
kapłana czy szafarza to najczęstsze, 
a może nawet jedyne, spotkania z ja-
kimkolwiek gościem. Wszystko 
podporządkowują tej chwili, gdy 

uścisną dłoń szafarza (zwyczajnego 
czy nadzwyczajnego), usłyszą jego 
głos i sami podzielą się tym czym 
żyją, by przede wszystkim ugościć 
swojego jedynego Lekarza i Zbaw-
cę. To przygotowuje ich na ostatecz-
ne spotkanie z Bogiem w chwili 
śmierci.
Nasza posługa jest dla nas darem. 
Dzięki relacjom z chorymi, prędzej 
czy później przychodzi refleksja 
nad przemijalnością, ograniczonoś-
cią ludzkiego ciała. Leczymy się  
z myślenia, że jesteśmy niezależni, 

po to, by Boga postawić w centrum 
wszystkich naszych spraw. Nato-
miast sam fizyczny kontakt z Panem 
Jezusem rodzi niepokój sumienia – 
czy takim narzędziem chce się po-
służyć Pan Bóg. Bliskość Chrystusa 
i cierpienia ludzkiego uświęca, ale 
nie w sposób magiczny, nie bez zgo-
dy szafarza. Dlatego prosimy 
o modlitwę za nas, abyśmy dzięki 
tej specyficznej posłudze stawali się 
jeszcze lepszymi mężami i ojcami.

nazwany miesiącem Maryi. Jednak-
że za autora właściwych nabo-
żeństw majowych historycznie 
uważa się jezuitę, o. Ansolani. On to 
w kaplicy królewskiej w Neapolu 
codziennie w maju urządzał koncert 
pieśni ku czci Bożej Matki, który 
kończył się błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabo-
żeństw majowych uważa się jezuitę, 
o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał 
on broszurkę, w której propagował 
nabożeństwo majowe. Co więcej, 
rozesłał ją do wszystkich biskupów 
Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to 
nabożeństwo w słynnym kościele 
zakonu Al Gesu mimo, że zakon 
wtedy formalnie już nie istniał, 
zniesiony przez papieża Klemensa 
XIV w roku 1773. Odprawiał on 
również nabożeństwo majowe 
w Paryżu, gdzie towarzyszył papie-

żowi Piusowi VII w podróży na ko-
ronację Napoleona Bonaparte. Pius 
VII nabożeństwo majowe obdarzył 
odpustami. Dalsze odpusty do na-
bożeństwa majowego  na które 
składa się Litania Loretańska do 
Najświętszej Maryi Panny, nauka 
kapłana oraz błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem  
przypisał w 1859 roku papież bł. 
Pius IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo 
majowe wprowadzili jezuici w Tar-
nopolu w 1838 roku, misjonarze 
w Warszawie w kościele Św. Krzy-
ża w roku 1852, ksiądz Golian 
w Krakowie w 1856 roku i we 
Włocławku biskup Marszewski 
w 1859 roku. W tym samym czasie 
cześć Królowej maja szerzył w Ga-
licji poezją jezuita o. Karol Anto-
niewicz. Ks. Wincenty Buczyński, 
jezuita, wydał we Lwowie pierwszą 
książeczkę o nabożeństwach majo-
wych w 1839 roku. W dziesięć lat 
potem podobną broszurę wydał we 
Wrocławiu w roku 1850 ks. Alek-
sander Jełowicki, zmartwychwsta-
niec. W połowie XIX wieku nabo-
żeństwo majowe przyjęło się we 
wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa ma-
jowego jest Litania Loretańska, je-
den ze wspaniałych hymnów na 
cześć Maryi, w którym wysławiane 
są Jej wielkie cnoty i przywileje, ja-
kimi obdarzył Ją Bóg. To piękny 
zbiór komplementów dla Maryi. 
Zatwierdził ją oficjalnie papież Sy-
kstus V w 1578 roku. Nazwę Lore-
tańska otrzymała od miejscowości 

–

–

Loretto we Włoszech, gdzie była 
szczególnie propagowana i odma-
wiana prawdopodobnie od 1531 ro-
ku.
W litanii wymieniane są kolejne ty-
tuły Maryi: jest ich w sumie 49, 
a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu li-
turgicznej uroczystości NMP Kró-
lowej Polski, obchodzonej 3 maja, 
do Litanii dołączono 12 październi-
ka 1923 roku wezwanie Królowo 
Polskiej Korony, przekształcone po 
drugiej wojnie światowej na Królo-
wo Polski. Jan Paweł II przyznał 

prawo Konferencji Episkopatów do 
włączenia wezwania Matko Kościo-
ła w roku 1980, a w roku 1995 wez-
wania Królowo Rodzin. W 2014 ro-
ku Stolica Apostolska zatwierdziła 
wezwanie Matko Miłosierdzia 
w polskiej wersji litanii.
Tradycja ludowa do dzisiaj przecho-
wuje wiele niezwykłych wspom-
nień związanych z modlitwami za-
noszonymi przy okazji nabożeństw 
majowych, czy to przy wiejskich 
kapliczkach, czy w kościołach. O-
powiadano o ustępujących choro-

bach, spektakularnych nawróce-
niach, ale także zwykłych drobnych 
radościach, które przytrafiały się 
w codziennej szarości okraszonej 
wonią kwitnących majowych kwia-
tów: o odnalezionych po wieczor-
nych majówkach zaginionych zwie-
rzętach, szczęśliwych powrotach 
insurgentów z wojennych kampa-
nii, szczęśliwie zdanej maturze. Bo-
haterowie tych wyblakłych dziś nie-
co w ludzkiej pamięci wspomnień 
posiadali niezachwianą wiarę w cu-
downą moc majowej modlitwy.

Polska Fatima
Będąc w Zakopanem, warto podejść 
na Krzeptówki i odwiedzić Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej. Stoi 
tu kościół – wotum dziękczynne zło-
żone Matce Bożej Fatimskiej za ura-
towanie życia Papieża w zamachu 
z 13 maja 1981 r.  
Gospodarzami są tu ojcowie Pal-
lotyni, którzy od roku 1946 stali się 
w Polsce krzewicielami i misjona-
rzami kultu fatimskiego. Uznali, że 
należy utworzyć ośrodek, z którego 
orędzie Matki Bożej będzie dalej 
propagowane. Boża Opatrzność 
wskazała na Zakopane, gdzie 
w 1950 roku powstał zalążek póź-
niejszego centrum fatimskiego. 
W 1951 roku zbudowano tu kaplicę 
Niepokalanego Serca Maryi, którą 
poświęcono w 1959 roku. Od samego początku odpra-
wiano w niej specjalne nabożeństwa na cześć Maryi, 
głoszono maryjne kazania i uczono ludzi wypełniać 
prośby Matki Bożej z Fatimy. Początkowo Sanktu-
arium w Zakopanem nie miało nawet figury Matki Bo-
żej  Fatimskiej. W pierwszych latach ośrodkiem kultu 
był obraz przedstawiający objawienia Matki Bożej 
trzem pastuszkom. W 1961 r. biskup Fatimy przekazał 

kardynałowi Wyszyńskiemu figurę 
Matki Boskiej z Fatimy, rzeźbę wy-
konaną z drewna cedrowego o wy-
sokości 120 cm. Figura przedstawia 
Matkę Boską w niebieskiej sukni 
i spływającym na ramiona biało-
złotym welonie, w ręku trzyma róża-
niec. Zgodnie z wolą ofiarodawcy 
miała ona pielgrzymować po Euro-
pie położonej za „żelazną kurtyną”. 
Tajemnicą pozostaje w jaki sposób 6 
października 1961 r. Figura znalazła 
się w Sanktuarium, skąd wyruszyła 
w pielgrzymkę po kraju.
15 października 1961 roku, ówczes-
ny Biskup Krakowa – Karol Wojtyła 
dokonał poświęcenia figury i kapli-
cy w parku. 21 października 1987 
roku w Rzymie na Placu św. Piotra 

Ojciec Święty Jan Paweł II koronował figurę Matki 
Bożej Fatimskiej. Na głowie Matki Bożej znalazła się 
korona, która – jak powiedział Papież – ma stanowić 
„przypomnienie tego, co Matka Boża uczyniła dla swo-
jego ludu”.
Podczas wieczornej modlitwy 13 maja 1981 r. wierni 
zgromadzeni na Krzeptówkach dowiadują się o zama-
chu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce na 
Placu św. Piotra. Kaplica nie mieści przybywających 
wiernych pragnących pomodlić się za ocalenie Ojca 
Świętego. W pierwszych godzinach po zamachu padają 
ważne słowa: „Jeżeli Bóg uratuje życie Jana Pawła II, to 
na tym miejscu zostanie wybudowany kościół dzięk-
czynienia za uratowanie Najwyższego Pasterza”. Góra-
le słowa dotrzymali i w ciągu pięciu lat zostaje wybudo-
wana świątynia. W lipcu 1987 r. plac pod budowę zos-
taje poświęcony, a 13 maja 1990 r., kardynał Franciszek 
Macharski wmurowuje kamień węgielny, który pocho-
dzi z miejsca objawienia Matki Boskiej Fatimskiej. 
W latach 1987-1992 r. powstaje kościół, który jest wo-
tum wdzięczności za uratowanie Ojca Świętego. 
W fundamenty kościoła wmurowano różaniec ofiaro-
wany przez Papieża oraz zdjęcie Ojca Świętego. Pod 
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Maj – dla wielu najpiękniejszy mie-
siąc roku  to w Kościele okres 
szczególnej czci Matki Bożej. 
W Polsce żywa jest tradycja groma-
dzenia się wieczorami w kościo-
łach, przy grotach, kapliczkach i fi-
gurach przydrożnych na nabożeń-
stwach majowych. Jeszcze dziś 
przejeżdżając w majowy wieczór 
przez polskie wsie można usłyszeć 
pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa 
dopiero od połowy XIX wieku.
Rodowód tych nabożeństw jest jed-
nak znacznie wcześniejszy niż się 
powszechnie uważa. Gromadzenie 
się i śpiewanie pieśni na cześć Mat-
ki Bożej było znane na Wschodzie 
już w V wieku. W Kościele zachod-
nim w I tysiącleciu maj jako miesiąc 
Maryi święcono raczej sporadycz-
nie. Dopiero na przełomie XIII 
i XIV wieku powstała myśl, aby ten 
miesiąc poświęcić Maryi. Pierw-
szym, który rzucił tę myśl, był król 
hiszpański Alfons X. Władca ów za-
praszał do udziału w nabożeń-
stwach majowych, sam często brał 
w nich udział i swoim poddanym 
zalecał gromadzenie się w porze 
wieczornej na modlitwy wokół fi-
gur Matki Bożej. Dominikanin bł. 
Henryk Suzo  wyznaje, że jako 
dziecko zbierał w maju kwiaty 
i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił 
z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na 
głowę figur Bożej Rodzicielki. Mat-
ka Boża nagrodziła go za to wizją 
chwały, jaką odbiera od Aniołów. W 
roku 1549 ukazała się w Niemczech 
książeczka pod tytułem: Maj ducho-
wy, gdzie po raz pierwszy maj został 

–

OBLICZA MARYI
– KRÓLOWA ŁĄK, PÓL I LASÓW

Szafarz

się modli”. W wielu przypadkach są 
po telewizyjnej lub radiowej mszy 
świętej, która jest pomysłową, choć 
niewystarczającą, formą budowania 
jedności tych ludzi z resztą Wspól-
noty Kościoła. Brakuje jeszcze naj-
ważniejszego – realnej obecności 
Jezusa ukrytego pod postacią chle-
ba. Często mieszkają sami; bywa 
więc, że cotygodniowe odwiedziny 
kapłana czy szafarza to najczęstsze, 
a może nawet jedyne, spotkania z ja-
kimkolwiek gościem. Wszystko 
podporządkowują tej chwili, gdy 

uścisną dłoń szafarza (zwyczajnego 
czy nadzwyczajnego), usłyszą jego 
głos i sami podzielą się tym czym 
żyją, by przede wszystkim ugościć 
swojego jedynego Lekarza i Zbaw-
cę. To przygotowuje ich na ostatecz-
ne spotkanie z Bogiem w chwili 
śmierci.
Nasza posługa jest dla nas darem. 
Dzięki relacjom z chorymi, prędzej 
czy później przychodzi refleksja 
nad przemijalnością, ograniczonoś-
cią ludzkiego ciała. Leczymy się  
z myślenia, że jesteśmy niezależni, 

po to, by Boga postawić w centrum 
wszystkich naszych spraw. Nato-
miast sam fizyczny kontakt z Panem 
Jezusem rodzi niepokój sumienia – 
czy takim narzędziem chce się po-
służyć Pan Bóg. Bliskość Chrystusa 
i cierpienia ludzkiego uświęca, ale 
nie w sposób magiczny, nie bez zgo-
dy szafarza. Dlatego prosimy 
o modlitwę za nas, abyśmy dzięki 
tej specyficznej posłudze stawali się 
jeszcze lepszymi mężami i ojcami.

nazwany miesiącem Maryi. Jednak-
że za autora właściwych nabo-
żeństw majowych historycznie 
uważa się jezuitę, o. Ansolani. On to 
w kaplicy królewskiej w Neapolu 
codziennie w maju urządzał koncert 
pieśni ku czci Bożej Matki, który 
kończył się błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabo-
żeństw majowych uważa się jezuitę, 
o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał 
on broszurkę, w której propagował 
nabożeństwo majowe. Co więcej, 
rozesłał ją do wszystkich biskupów 
Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to 
nabożeństwo w słynnym kościele 
zakonu Al Gesu mimo, że zakon 
wtedy formalnie już nie istniał, 
zniesiony przez papieża Klemensa 
XIV w roku 1773. Odprawiał on 
również nabożeństwo majowe 
w Paryżu, gdzie towarzyszył papie-

żowi Piusowi VII w podróży na ko-
ronację Napoleona Bonaparte. Pius 
VII nabożeństwo majowe obdarzył 
odpustami. Dalsze odpusty do na-
bożeństwa majowego  na które 
składa się Litania Loretańska do 
Najświętszej Maryi Panny, nauka 
kapłana oraz błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem  
przypisał w 1859 roku papież bł. 
Pius IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo 
majowe wprowadzili jezuici w Tar-
nopolu w 1838 roku, misjonarze 
w Warszawie w kościele Św. Krzy-
ża w roku 1852, ksiądz Golian 
w Krakowie w 1856 roku i we 
Włocławku biskup Marszewski 
w 1859 roku. W tym samym czasie 
cześć Królowej maja szerzył w Ga-
licji poezją jezuita o. Karol Anto-
niewicz. Ks. Wincenty Buczyński, 
jezuita, wydał we Lwowie pierwszą 
książeczkę o nabożeństwach majo-
wych w 1839 roku. W dziesięć lat 
potem podobną broszurę wydał we 
Wrocławiu w roku 1850 ks. Alek-
sander Jełowicki, zmartwychwsta-
niec. W połowie XIX wieku nabo-
żeństwo majowe przyjęło się we 
wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa ma-
jowego jest Litania Loretańska, je-
den ze wspaniałych hymnów na 
cześć Maryi, w którym wysławiane 
są Jej wielkie cnoty i przywileje, ja-
kimi obdarzył Ją Bóg. To piękny 
zbiór komplementów dla Maryi. 
Zatwierdził ją oficjalnie papież Sy-
kstus V w 1578 roku. Nazwę Lore-
tańska otrzymała od miejscowości 

–

–

Loretto we Włoszech, gdzie była 
szczególnie propagowana i odma-
wiana prawdopodobnie od 1531 ro-
ku.
W litanii wymieniane są kolejne ty-
tuły Maryi: jest ich w sumie 49, 
a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu li-
turgicznej uroczystości NMP Kró-
lowej Polski, obchodzonej 3 maja, 
do Litanii dołączono 12 październi-
ka 1923 roku wezwanie Królowo 
Polskiej Korony, przekształcone po 
drugiej wojnie światowej na Królo-
wo Polski. Jan Paweł II przyznał 

prawo Konferencji Episkopatów do 
włączenia wezwania Matko Kościo-
ła w roku 1980, a w roku 1995 wez-
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Polska Fatima
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żej  Fatimskiej. W pierwszych latach ośrodkiem kultu 
był obraz przedstawiający objawienia Matki Bożej 
trzem pastuszkom. W 1961 r. biskup Fatimy przekazał 

kardynałowi Wyszyńskiemu figurę 
Matki Boskiej z Fatimy, rzeźbę wy-
konaną z drewna cedrowego o wy-
sokości 120 cm. Figura przedstawia 
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Ojciec Święty Jan Paweł II koronował figurę Matki 
Bożej Fatimskiej. Na głowie Matki Bożej znalazła się 
korona, która – jak powiedział Papież – ma stanowić 
„przypomnienie tego, co Matka Boża uczyniła dla swo-
jego ludu”.
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zgromadzeni na Krzeptówkach dowiadują się o zama-
chu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce na 
Placu św. Piotra. Kaplica nie mieści przybywających 
wiernych pragnących pomodlić się za ocalenie Ojca 
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA MAJ 2017
Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA CZERWIEC 2017
Intencja ogólna:

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań,
by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Aktywni gorzowianie

Parafia pw. św. Józefa organizuje 
dwudniowy wyjazd do Wrocławia dla 

osób w  wieku 60+ w terminie 5-6 
czerwca. W programie zwiedzanie m.in. 

Ostrowa Tumskiego, Afrikanum oraz 
muzeum. Szczegółowych informacji 

udziela Anna Jakubowska pod numerem 
telefonu

690 333 893. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

Parafialny Dzień Skupienia 
W pierwszą sobotę maja grupa 25 osób na czele z 
Ojcem Proboszczem udała się do Legnicy i Obry 
na Parafialny Dzień Skupienia. Plan wyjazdu od 
początku zapowiadał się interesująco, a prognoza 
pięknej pogody sprzyjała podróży. Zebraliśmy się 
na placu przy naszym kościele przed 8.00 rano, 
skąd wyruszyliśmy w kierunku Legnicy. 
Na trasie nie obyło się bez przygód, gdyż spotkał 
nas przymusowy postój – „złapaliśmy gumę”. Na 
szczęście dzieli i zdolni panowie szybko uporali 
się z usterką i mogliśmy kontynuować 
pielgrzymkę. W czasie podróży zapoznawaliśmy 
się z treścią objawień fatimskich, których 
znaczenie przybliżał Ojciec Proboszcz. Kilka 

minut po godzinie 12.00 dotarliśmy do 
legnickiego kościoła pw. św. Jacka, gdzie czekano 
na nas z Mszą Świętą. We wnętrzu pięknego 
kościoła wysłuchaliśmy jego historii, a przede 
wszystkim wydarzeń związanych z cudem 
eucharystycznym, jaki miał tu miejsce w 2013 
roku. Po adoracji Relikwii wyruszyliśmy w dalszą 
drogę. 
Tym razem punktem docelowym była Obra, gdzie 
mieliśmy zobaczyć sztukę teatralną Exodus. W 
seminarium przywitano nas pysznym obiadem, 
który zapewnił nam siły do zwiedzenia obiektu. Z 
pomocą jednego z kleryków dotarliśmy do 
kościoła, zakrystii, a także muzeum misyjnego. 
Punktualnie o godzinie 18.30, przy pełnej 
widowni, rozpoczęła się uczta dla ducha. Klerycy 
oraz młodzież obrzańska pod przewodnictwem o. 
Sebastiana Wiśniewskiego OMI spisali się na 
najwyższą ocenę – pierwszorzędna gra aktorska, 
porywająca muzyka na żywo, wizualizacje, a 
przede wszystkim treść sztuki! Każdy z nas 
powinien ją zobaczyć - losy Mojżesza okiem tych 
młodych ludzi. 
Zaraz po spektaklu udaliśmy się w drogę powrotną 
do Gorzowa, gdzie dotarliśmy po godzinie 23.00. 
Wspólnie spędzony dzień był okazją do modlitwy, 
wyciszenia i adoracji, ale też odpoczynku od 
codziennych spraw i integracji z tymi, których 
każdego dnia mijamy na ulicach naszego osiedla. 
Miejmy nadzieję, że na kolejny Dzień Skupienia 
zabraknie miejsc w autobusie!

maj - czerwiec 2017maj - czerwiec 2017

Z życia ParafiiZ życia Parafii

każdą cegłą kładzioną na fundamentach zamurowano 
Cudowny Medalik. 
Jan Paweł II bardzo pragnął nawiedzić tę świątynię. 
Przybył tu 7 czerwca 1997 roku, by dokonać uroczystej 
konsekracji kościoła i osobiście podziękować za mod-
litwy w Jego intencji.
Wystrój wnętrza kościoła jest drewniany, pięknie rzeź-
biony z wielu gatunków drewna. Z boku znajduje się oł-
tarz Papieski z relikwiami Jana Pawła II. Warto przy-
glądnąć się stacjom drogi krzyżowej, gdzie na piątej 
stacji krzyż Panu Jezusowi pomaga nieść nie Szymon 
z Cyreny tylko Ojciec Święty. Na dwunastej stacji pod 
krzyżem Pana Jezusa nie ma postaci św. Jana, zamiast 
niego widzimy Jana Pawła II. Warto również dokładnie 
oglądnąć witraże, na jednym z nich przedstawiona jest 
scena z zamachu na Placu św. Piotra.

Na placu przed kościołem możemy zobaczyć pomnik 
Jana Pawła II z rękoma skierowanymi na Tatry i Gie-
wont, obok stoi replika krzyża na Giewoncie. Z tyłu 
kościoła znajduje się park z kaplicami różańcowymi 
oraz ołtarz przeniesiony z pod Wielkiej Skoczni, przy 
którym Jan Paweł II podczas pielgrzymki do kraju 
odprawił nabożeństwo w czerwcu 1997 r. Na pamiątkę 
wizyty w sanktuarium stoi także pomnik przedstawiają-
cy Ojca Świętego wraz z ówczesnym arcybiskupem 
Stanisławem Dziwiszem.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem to 
największe po Fatimie centrum apostolstwa fatimskie-
go w świecie i najbardziej zasłużony ośrodek badań nad 
treścią orędzia Matki Bożej. Jednak przede wszystkim 
jest to miejsce nieustannej modlitwy za Kościół i Ojca 
Świętego. Tu też, w zjednoczeniu z Nim, trwa nieustan-
na modlitwa o rychłe wypełnienie się wśród nas wiel-
kich obietnic Fatimy.

oprac. E. Bartelak-Przygoda
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Nie tylko dla dzieci

Przeczytaj uważnie Dzieje Apostolskie 2, 42-47. W wolne kratki wpisz słowa, które znajdują się 

przed wyrażeniami umieszczonymi po prawej stronie.

ROZWIĄZANIE

1) ...................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

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

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

odbędzie się 18 czerwca 2017 r. na Mszy świętej o godz. 10.00. Czeka nagroda niespodzianka!

ROZRYWKA DO MYŚLENIA DLA KAŻDEGO POKOLENIA

 

Nie tylko dla dzieci

Barbara Chruścińska

2) GŁOSZENIE SŁOWA

Zacznij od kolumny nr 1 i posuwaj się w dół, wpisując na dole literę, na wysokości której znajduje się 

czarna kratka – to druga część słów Pana Jezusa, pochodzących z Ewangelii św. Jana (rozdz. 6). 

Niektóre kolumny będą miały kilka liter.
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♥
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♥

9 WIELE  ZNAKÓW
♥

2 I DOBRA
♥♥

Wpisz  teraz kolejno litery z kratek oznaczonych serduszkami, a odczytasz pierwszą część słów 

Pana Jezusa, które pochodzą z Ewangelii św. Jana (rozdz. 6).
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05.04.2017
W Klubie „Przystań za Wartą” odbyło 
się spotkanie z panią Teresą Pruską-
Kołodziej – inicjatorką i uczestniczką 
wyprawy „Równość i godność”, czyli 
podróży dookoła Polski na wózku in-
walidzkim. 

09.04.2017
Niedziela Męki Pańskiej, czyli 
Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy 
św. odbyło się poświęcenie palm. 
Tradycyjnie już palmy można było 
nabyć przed kościołem. 

13,14,15.04.2017
Czas Świętego Triduum Paschalne-
go.
Msza św. Wigilii Paschalnej w Wielką 
Sobotę, podobnie jak w roku ubie-
głym, odprawiona została o godz. 
21.30, a po Mszy św. odbyła PRO-
CESJA REZUREKCYJNA – OGŁO-
SZENIE ZMARTWYCHWSTANIA 
CHRYSTUSA I WEZWANIE CAŁE-
GO STWORZENIA DO UDZIAŁU 
W TRIUMFIE ZMARTWYCH-
WSTAŁEGO PANA!!!

15.04.2017
W Wielką Sobotę, w godz. od 10.00 do 
16.00 zorganizowany został przez na-
szą młodzież kiermasz wielkanocny. 
Dochód przekazano na leczenie chore-
go na padaczkę lekooporną 16-letniego 
ucznia pobliskiego Gimnazjum nr 12.

19.04.2017
W środę, 19 kwietnia, parafia zorga-
nizowała śniadanie wielkanocne dla sa-
motnych i ubogich, które poprzedziła 
Msza św. o godz. 10.00. Dziękujemy za 
przyniesione sałatki, ciasta i inne potra-
wy oraz za ofiary złożone na ten cel do 

07.04.2017
Droga Krzyżowa ulicami Zawarcia. 
W tym roku Droga Krzyżowa wyru-
szyła z naszego kościoła i zakończyła 
się w kościele pw. Chrystusa Króla 
przy ul.. Woskowej.

skarbony.

22.04.2017
W tym dniu Stowarzyszenie św. 
Eugeniusza de Mazenoda zorga-
nizowało kolejny pochówek 
Dzieci Poczętych a Nienarodzo-
nych. O godz. 10.00 na cmenta-
rzu komunalnym w kaplicy Pro-
ducts odprawiona została Msza 
św. koncelebrowana w intencji 
Rodziców i rodziny po stracie 
Dzieci Poczętych a Nienarodzo-
nych. A po Mszy św. odbyła się 

procesja i pochówek Dzieci 
Nienarodzonych.

23.04.2017
Uroczystość Bożego Miłosierdzia. 
O godz. 15.00 odbyło się nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego. Po 
nabożeństwie, podobnie jak w ro-
ku ubiegłym, odbył się Bieg do 
Pustego Grobu św. Piotra i Jana. 
Trasa biegu ok. 3,5 km prowadziła 
ulicą Bracką, wzdłuż Kanału Ulgi, 

Wałem Poprzecznym i powrót ulicą 
Śląską.

23-25.04.2017
W tych dniach odbyły się filmowe re-
kolekcje ewangelizacyjne. Obejrzeliś-
my projekcje filmów: „Ufam Tobie”, 

„Ja Jestem”, „13. Dzień Fatima”. 
W tym czasie także gościliśmy pana 
Benona Wylegałę, założyciela Filmo-
wego Ruchu Ewangelizacyjnego 
z Bielska-Białej, który prowadził spot-
kanie ewangelizacyjne i złożył swoje 
świadectwo wiary. 

27.04.2017
W czwartek 27 kwietnia, o godz. 19.00, 
chętni parafianie udali do kina Helios 
na film pt. „Chata”.

W okolicach stadionu żużlowego, zos-
tała przeprowadzona kwesta na rzecz 
Hospicjum św. Kamila.

03.05.2017
W środę obchodziliśmy uroczystość 
NMP Królowej Polski, głównej Patron-

ki Polski. Msze św. wg porządku nie-
dzielnego – o godz. 8.00, 10.00, 12.00 
i 19.00. W tym dniu gościliśmy w na-
szej parafii chór z Kijowa. O godz. 
13.00, bezpośrednio po Mszy św. odbył 
się koncert, a o 14.00 odprawiona zos-
tała Msza św. w języku ukraińskim.

06.05.2017
Tegoroczny Parafialny Dzień Skupie-
nia to wyjazd do Legnicy, gdzie w koś-
ciele pw. św. Jacka, miejscu cudu eu-
charystycznego, uczestniczyliśmy we 
Mszy św. Następnie udaliśmy się do 
Obry, gdzie zwiedziliśmy obiekt po-
cysterski oraz obejrzeliśmy sztukę tea-
tralną pt. EXODUS w wykonaniu kle-
ryków z Wyższego Seminarium Du-

chownego.

12-13.05.2017
XII Modlitwa za Miasto Gorzów 
Wlkp., jako zadośćuczynienie za na-
sze grzechy. Rozpoczęła się ona już 
w piątek, 12 maja, o godz. 18.00 
Mszą św. w Białym Kościele. 
O godz. 19.00 wyruszyła procesja 
z figurą Matki Bożej Fatimskiej do 
Katedry. Od godz. 20.00 – czuwanie 
modlitewne w Katedrze. Nasza para-
fia prowadziła modlitwę różańcową 

o godz. 21.00. W sobotę o godz. 18.00 
odbyła  Msza św. pod przewodnictwem 
Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego. Następ-
nie o godz.19.00 procesja z figurą udała 
się do Amfiteatru i tam nastąpił Akt 
zawierzenia miasta Matce Bożej Fa-
timskiej. Po Apelu Maryjnym odbył się 
koncert muzyczny w wykonaniu zes-
połu „Serce uwielbienia”. 

14.05.2017
To dzień I Komunii Świętej w naszej 
Parafii.

Zebrała i opracowała:
Lilianna Pawłowska

Ekstremalnie
Na EDK (Ekstremalną Drogę Krzy-
żową – przyp. red.) wyruszyłam pier-
wszy raz trasą do Myśliborza, która 
liczyła 43 km. W drodze towarzyszy-
ła mi koleżanka. Moim pragnieniem 
było rozważanie swojego życia i od-
nalezienie swojego miejsca w teraź-

niejszości.
Po pięknej Mszy św. w Katedrze wyruszyliśmy w drogę. Do 
1 stacji doszliśmy wszyscy razem i każdy sam robił rozważa-
nia. Od tej chwili każdy uczestnik z latarką czołową, mapą 
w ręku i modlitwą w sercu ruszył swoim tempem. Początek 
drogi nie był trudny. Jednak mijając kolejne stacje krzyż 
stawał się coraz cięższy. Od 4 stacji moja koleżanka zaczęła 
zwalniać, łapały ją skurcze, ale nie poddawała się. Miała co 
nieść. Podziwiałam ją, że wyruszyła w drogę z chorą nogą. 
Nagle zaczął padać deszcz a znajoma odchodząc od 5 stacji 
czuła się coraz gorzej. Szłyśmy przez polne i leśne nierów-
ności z rozważaniami wewnętrznymi. Usłyszałam wołanie, 
odwróciłam się i podeszłam do koleżanki. Miała problem 
z ruszeniem się. Podszedł do nas mężczyzna i podał jej 
płynny magnez. Poczuła ulgę i ruszyłyśmy wolno dalej. 
Było już blisko  do 6 stacji. Po raz drugi zawołała mnie, tra-
ciła siły i nie była w stanie  iść samodzielnie. Podałam jej ra-
mię i szłyśmy obok siebie  w milczeniu. Wiedziałam, że da-
leko nie dojdziemy. Wszyscy nas  minęli i zostałyśmy 
w ciemnym lesie zupełnie same. Nie myślałam co będzie 
dalej, bo celem była stacja 6.
Nagle znajomej zesztywniały nogi. Trzymałam ją, lecz tra-
ciłam siły. I w tym momencie z lasu wyszedł mężczyzna, 

zrzucił z siebie kurtkę, na którą posadziliśmy koleżankę. 
Spojrzałam na niego dziękując i ujrzałam tą samą twarz, 
która już raz nam pomogła. Nie znałyśmy tego człowieka, 
ale z jego pomocą dostałyśmy się na główną drogę. Za-
dzwoniłam po córkę, aby zabrała koleżankę do domu. Ja po-
szłam dalej. Do pokonania było jeszcze 30 km. Zaufałam, że 
ów człowiek doprowadzi mnie do celu. Nie odczuwałam 
strachu i mimo tego, że w pobliżu nikogo nie było, ja popro-
siłam, aby to on mnie prowadził zgodnie z mapą. Mijała 
kolejna stacja, ból zaczął doskwierać, ale przecież Pan Jezus 
cierpiał bardziej. Kompan wyprawy poprosił, abyśmy mó-
wili sobie po imieniu. Miał na imię Grzegorz. Kroczyłam 
z coraz większym trudem. Gdy zbliżyliśmy się do stacji 12, 
idąc po koleinach myślałam, że nie uklęknę do rozważania, 
ale udało się znowu. Gorzej było wstać i iść dalej. Do 13 
stacji teoretycznie było blisko, jednak w tym momencie każ-
dy metr był jak kilometr. Prosiłam Pana Boga, aby pozwolił 
iść dalej. Opadając całkowicie z sił, szłam na ugiętych kola-
nach i na palcach. Dziękowałam za ten ból, ponieważ jeszcze 
większy zadaję mu ja, grzesząc każdego dnia.
W końcu jest 13 stacja. Piękny Krzyż ogrodzony, a w środku 
kwiaty. Nieopodal stoją ludzie, coś mówią, a ja potargana 
resztkami sił klękam. Po rozważaniach mam trudność ze 
wstaniem, ale udaje się. Stacja 14 jest w Sanktuarium, to 
blisko według Grzegorza, więc gdyby nie można było no-
gami to pójdziemy na kolanach. Jednak udało się. W San-
ktuarium Bożego Miłosierdzia oddałam to, co było do odda-
nia. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Polecam EDK, gdyż 
warto spojrzeć na siebie w nieco innych warunkach niż 
ławka kościelna.

Zofia

Niczym rozpędzone Pendolino
W niedzielę Miłosierdzia Bożego odbył się nasz II Para-
fialny Bieg do Pustego Grobu św. Piotra i Jana. Około trzy-
dzieści osób, w różnym wieku, w ten sposób radośnie świę-
towało fakt zmartwychwstania naszego Zbawiciela.

Uczestnicy biegu – i nie tylko – zebrali się w świątyni o go-
dzinie 15:00. Zanim wyruszono na trasę, odmówiono Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie nastąpiła inten-
sywna rozgrzewka. Ćwiczenia profesjonalnie przeprowa-
dził o. Dawid. Tak przygotowani biegacze dziarsko rozpo-
częli pokonywanie 3,5 kilometrowej pętli: wpierw ulicą 
Bracką, następnie wzdłuż Kanału Ulgi, dalej Wałem Poprze-
cznym i ulicą Śląską tak, aby finiszować ponownie Bracką 
na placu przykościelnym. Oczywiście każdy biegł na miarę 
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Kołodziej – inicjatorką i uczestniczką 
wyprawy „Równość i godność”, czyli 
podróży dookoła Polski na wózku in-
walidzkim. 

09.04.2017
Niedziela Męki Pańskiej, czyli 
Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy 
św. odbyło się poświęcenie palm. 
Tradycyjnie już palmy można było 
nabyć przed kościołem. 

13,14,15.04.2017
Czas Świętego Triduum Paschalne-
go.
Msza św. Wigilii Paschalnej w Wielką 
Sobotę, podobnie jak w roku ubie-
głym, odprawiona została o godz. 
21.30, a po Mszy św. odbyła PRO-
CESJA REZUREKCYJNA – OGŁO-
SZENIE ZMARTWYCHWSTANIA 
CHRYSTUSA I WEZWANIE CAŁE-
GO STWORZENIA DO UDZIAŁU 
W TRIUMFIE ZMARTWYCH-
WSTAŁEGO PANA!!!

15.04.2017
W Wielką Sobotę, w godz. od 10.00 do 
16.00 zorganizowany został przez na-
szą młodzież kiermasz wielkanocny. 
Dochód przekazano na leczenie chore-
go na padaczkę lekooporną 16-letniego 
ucznia pobliskiego Gimnazjum nr 12.

19.04.2017
W środę, 19 kwietnia, parafia zorga-
nizowała śniadanie wielkanocne dla sa-
motnych i ubogich, które poprzedziła 
Msza św. o godz. 10.00. Dziękujemy za 
przyniesione sałatki, ciasta i inne potra-
wy oraz za ofiary złożone na ten cel do 

07.04.2017
Droga Krzyżowa ulicami Zawarcia. 
W tym roku Droga Krzyżowa wyru-
szyła z naszego kościoła i zakończyła 
się w kościele pw. Chrystusa Króla 
przy ul.. Woskowej.

skarbony.

22.04.2017
W tym dniu Stowarzyszenie św. 
Eugeniusza de Mazenoda zorga-
nizowało kolejny pochówek 
Dzieci Poczętych a Nienarodzo-
nych. O godz. 10.00 na cmenta-
rzu komunalnym w kaplicy Pro-
ducts odprawiona została Msza 
św. koncelebrowana w intencji 
Rodziców i rodziny po stracie 
Dzieci Poczętych a Nienarodzo-
nych. A po Mszy św. odbyła się 

procesja i pochówek Dzieci 
Nienarodzonych.

23.04.2017
Uroczystość Bożego Miłosierdzia. 
O godz. 15.00 odbyło się nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego. Po 
nabożeństwie, podobnie jak w ro-
ku ubiegłym, odbył się Bieg do 
Pustego Grobu św. Piotra i Jana. 
Trasa biegu ok. 3,5 km prowadziła 
ulicą Bracką, wzdłuż Kanału Ulgi, 

Wałem Poprzecznym i powrót ulicą 
Śląską.

23-25.04.2017
W tych dniach odbyły się filmowe re-
kolekcje ewangelizacyjne. Obejrzeliś-
my projekcje filmów: „Ufam Tobie”, 

„Ja Jestem”, „13. Dzień Fatima”. 
W tym czasie także gościliśmy pana 
Benona Wylegałę, założyciela Filmo-
wego Ruchu Ewangelizacyjnego 
z Bielska-Białej, który prowadził spot-
kanie ewangelizacyjne i złożył swoje 
świadectwo wiary. 

27.04.2017
W czwartek 27 kwietnia, o godz. 19.00, 
chętni parafianie udali do kina Helios 
na film pt. „Chata”.

W okolicach stadionu żużlowego, zos-
tała przeprowadzona kwesta na rzecz 
Hospicjum św. Kamila.

03.05.2017
W środę obchodziliśmy uroczystość 
NMP Królowej Polski, głównej Patron-

ki Polski. Msze św. wg porządku nie-
dzielnego – o godz. 8.00, 10.00, 12.00 
i 19.00. W tym dniu gościliśmy w na-
szej parafii chór z Kijowa. O godz. 
13.00, bezpośrednio po Mszy św. odbył 
się koncert, a o 14.00 odprawiona zos-
tała Msza św. w języku ukraińskim.

06.05.2017
Tegoroczny Parafialny Dzień Skupie-
nia to wyjazd do Legnicy, gdzie w koś-
ciele pw. św. Jacka, miejscu cudu eu-
charystycznego, uczestniczyliśmy we 
Mszy św. Następnie udaliśmy się do 
Obry, gdzie zwiedziliśmy obiekt po-
cysterski oraz obejrzeliśmy sztukę tea-
tralną pt. EXODUS w wykonaniu kle-
ryków z Wyższego Seminarium Du-

chownego.

12-13.05.2017
XII Modlitwa za Miasto Gorzów 
Wlkp., jako zadośćuczynienie za na-
sze grzechy. Rozpoczęła się ona już 
w piątek, 12 maja, o godz. 18.00 
Mszą św. w Białym Kościele. 
O godz. 19.00 wyruszyła procesja 
z figurą Matki Bożej Fatimskiej do 
Katedry. Od godz. 20.00 – czuwanie 
modlitewne w Katedrze. Nasza para-
fia prowadziła modlitwę różańcową 

o godz. 21.00. W sobotę o godz. 18.00 
odbyła  Msza św. pod przewodnictwem 
Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego. Następ-
nie o godz.19.00 procesja z figurą udała 
się do Amfiteatru i tam nastąpił Akt 
zawierzenia miasta Matce Bożej Fa-
timskiej. Po Apelu Maryjnym odbył się 
koncert muzyczny w wykonaniu zes-
połu „Serce uwielbienia”. 

14.05.2017
To dzień I Komunii Świętej w naszej 
Parafii.

Zebrała i opracowała:
Lilianna Pawłowska

Ekstremalnie
Na EDK (Ekstremalną Drogę Krzy-
żową – przyp. red.) wyruszyłam pier-
wszy raz trasą do Myśliborza, która 
liczyła 43 km. W drodze towarzyszy-
ła mi koleżanka. Moim pragnieniem 
było rozważanie swojego życia i od-
nalezienie swojego miejsca w teraź-

niejszości.
Po pięknej Mszy św. w Katedrze wyruszyliśmy w drogę. Do 
1 stacji doszliśmy wszyscy razem i każdy sam robił rozważa-
nia. Od tej chwili każdy uczestnik z latarką czołową, mapą 
w ręku i modlitwą w sercu ruszył swoim tempem. Początek 
drogi nie był trudny. Jednak mijając kolejne stacje krzyż 
stawał się coraz cięższy. Od 4 stacji moja koleżanka zaczęła 
zwalniać, łapały ją skurcze, ale nie poddawała się. Miała co 
nieść. Podziwiałam ją, że wyruszyła w drogę z chorą nogą. 
Nagle zaczął padać deszcz a znajoma odchodząc od 5 stacji 
czuła się coraz gorzej. Szłyśmy przez polne i leśne nierów-
ności z rozważaniami wewnętrznymi. Usłyszałam wołanie, 
odwróciłam się i podeszłam do koleżanki. Miała problem 
z ruszeniem się. Podszedł do nas mężczyzna i podał jej 
płynny magnez. Poczuła ulgę i ruszyłyśmy wolno dalej. 
Było już blisko  do 6 stacji. Po raz drugi zawołała mnie, tra-
ciła siły i nie była w stanie  iść samodzielnie. Podałam jej ra-
mię i szłyśmy obok siebie  w milczeniu. Wiedziałam, że da-
leko nie dojdziemy. Wszyscy nas  minęli i zostałyśmy 
w ciemnym lesie zupełnie same. Nie myślałam co będzie 
dalej, bo celem była stacja 6.
Nagle znajomej zesztywniały nogi. Trzymałam ją, lecz tra-
ciłam siły. I w tym momencie z lasu wyszedł mężczyzna, 

zrzucił z siebie kurtkę, na którą posadziliśmy koleżankę. 
Spojrzałam na niego dziękując i ujrzałam tą samą twarz, 
która już raz nam pomogła. Nie znałyśmy tego człowieka, 
ale z jego pomocą dostałyśmy się na główną drogę. Za-
dzwoniłam po córkę, aby zabrała koleżankę do domu. Ja po-
szłam dalej. Do pokonania było jeszcze 30 km. Zaufałam, że 
ów człowiek doprowadzi mnie do celu. Nie odczuwałam 
strachu i mimo tego, że w pobliżu nikogo nie było, ja popro-
siłam, aby to on mnie prowadził zgodnie z mapą. Mijała 
kolejna stacja, ból zaczął doskwierać, ale przecież Pan Jezus 
cierpiał bardziej. Kompan wyprawy poprosił, abyśmy mó-
wili sobie po imieniu. Miał na imię Grzegorz. Kroczyłam 
z coraz większym trudem. Gdy zbliżyliśmy się do stacji 12, 
idąc po koleinach myślałam, że nie uklęknę do rozważania, 
ale udało się znowu. Gorzej było wstać i iść dalej. Do 13 
stacji teoretycznie było blisko, jednak w tym momencie każ-
dy metr był jak kilometr. Prosiłam Pana Boga, aby pozwolił 
iść dalej. Opadając całkowicie z sił, szłam na ugiętych kola-
nach i na palcach. Dziękowałam za ten ból, ponieważ jeszcze 
większy zadaję mu ja, grzesząc każdego dnia.
W końcu jest 13 stacja. Piękny Krzyż ogrodzony, a w środku 
kwiaty. Nieopodal stoją ludzie, coś mówią, a ja potargana 
resztkami sił klękam. Po rozważaniach mam trudność ze 
wstaniem, ale udaje się. Stacja 14 jest w Sanktuarium, to 
blisko według Grzegorza, więc gdyby nie można było no-
gami to pójdziemy na kolanach. Jednak udało się. W San-
ktuarium Bożego Miłosierdzia oddałam to, co było do odda-
nia. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Polecam EDK, gdyż 
warto spojrzeć na siebie w nieco innych warunkach niż 
ławka kościelna.

Zofia

Niczym rozpędzone Pendolino
W niedzielę Miłosierdzia Bożego odbył się nasz II Para-
fialny Bieg do Pustego Grobu św. Piotra i Jana. Około trzy-
dzieści osób, w różnym wieku, w ten sposób radośnie świę-
towało fakt zmartwychwstania naszego Zbawiciela.

Uczestnicy biegu – i nie tylko – zebrali się w świątyni o go-
dzinie 15:00. Zanim wyruszono na trasę, odmówiono Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie nastąpiła inten-
sywna rozgrzewka. Ćwiczenia profesjonalnie przeprowa-
dził o. Dawid. Tak przygotowani biegacze dziarsko rozpo-
częli pokonywanie 3,5 kilometrowej pętli: wpierw ulicą 
Bracką, następnie wzdłuż Kanału Ulgi, dalej Wałem Poprze-
cznym i ulicą Śląską tak, aby finiszować ponownie Bracką 
na placu przykościelnym. Oczywiście każdy biegł na miarę 
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swoich możliwości. Pasjonującą walkę o pierwsze miejsce 
stoczyli wspomniany wcześniej o. Dawid oraz Cyryl Popa-
dowski. Obaj biegacze szybko objęli prowadzenie i niczym 
rozpędzone Pendolino pomknęli do mety. Na samym finiszu 
ręce w geście zwycięstwa mógł unieść ten młodszy, czyli 
Cyryl i to on odebrał zasłużone gratulacje. Jednak na najwię-
ksze słowa uznania zasługują te osoby, które podjęły trud 
pomimo rozmaitych dolegliwości czy braku młodzieńczych 
sił. W tym gronie znalazł się również ojciec proboszcz Piotr 
Darasz. Nasz pasterz nie zraził się kontuzją odniesioną pod-
czas ubiegłorocznego biegu i z młodzieńczą werwą pokony-
wał kolejne metry trasy. A o tym, że drzemie w nim natura 
sportowca niech świadczy fakt, iż zapowiada w przyszłym 
roku walkę o podium.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny 
udział. Do zobaczenia za rok. Alleluja!

Jarosław Libelt

Rekolekcje ewangelizacyjne
W dniach 23-25 kwietnia br. w naszej 
parafii miało miejsce wydarzenie e-
wangelizacyjne. Od niedzieli do wtor-
ku gościliśmy p. Benona Wylegałę  
założyciela Filmowego Ruchu Ewan-
gelizacyjnego. 
Ideą FRE jest by w czasie, gdy obraz 
ma tak ogromną siłę przekazu, ewange-
lizować właśnie przez FILM. Wyko-
rzystując film jako narzędzie Nowej E-
wangelizacji p. Benon przybył wyposa-
żony we wszystkie potrzebne do tego 
celu akcesoria: specjalny ekran (4 x 
2,70 metra), niezależne nagłośnienie i 
profesjonalny projektor, tak więc mógł 
wyświetlać filmy w przestrzeni sakral-
nej, w miejscu gdzie szczególnie jest 
obecny Pan Jezus.
W niedzielę p. Benon będąc na wszyst-
kich Mszach św. głosił krótkie świa-
dectwo. W przejmujący sposób opo-
wiedział o osobistym doświadczeniu 
działania Boga w życiu swojej rodziny 
i małżeństwa. W ten sposób zaprosił 
jednocześnie na film, który był wy-
świetlany bezpośrednio po ostatniej 
wieczornej Eucharystii. Zawsze przed 
filmem wprowadzał nas w temat kon-
kretnego obrazu, natomiast po 

–

projekcji wspólnie podejmowaliśmy 
modlitwę. Chociaż nabożeństwa 
trwały długo, kończyły się ok. godz. 
22.00, to nikt wcześniej nie wychodził.
W kolejnych dniach zobaczyliśmy 
filmy „Ufam Tobie”, „Ja Jestem”, „13-
ty dzień”.
Pierwszy film to pełen ciepła dokument 
o Bożym Miłosierdziu, którego w roz-
paczliwym momencie życia doświad-
czają bohaterowie. O łaskach miłosier-
dzia i przemieniającej sile Bożej miłoś-
ci opowiadają m.in. ofiary kataklizmu 

Lani i Danilo z Filipin, młode dziew-
czyny pracujące w hospicjum w Wil-
nie, mieszkańcy Senegalu i Nikaragui, 
a także polscy pielgrzymi – czterej 
mężczyźni, którym udało się wydostać 
z kręgu przestępstw i przemocy.
Film „Ja Jestem” opowiada o tym,  jak 
cud eucharystyczny przemienia życie 
ludzi. Autorzy podążają śladem cudów 
eucharystycznych, które wydarzyły się 
w pięciu miejscach na Ziemi, na pięciu 
kontynentach, również w Polsce, w So-
kółce. Rozmawiają z ludźmi, którzy 
doświadczyli przemiany w życiu za 
sprawą głębokiego, niemal mistyczne-
go zetknięcia z tajemnicą Eucharystii. 
Pokazują, jak te wydarzenia wpłynęły 
na ich dalsze losy, relacje rodzinne, ży-
cie osobiste i zawodowe.
„13-ty dzień” to bardzo wzruszający 
film, wiernie odwzorowujący to, co 
działo się prawie sto lat w Fatimie. 
Trzydziestoletnia Łucja wspomina cza-
sy, gdy jako najstarsza z trójki dzieci 
była świadkiem objawień maryjnych.  
W filmie zachowane jest zarówno prze-
słanie Maryi, wstrząsające wizje, jakie 
pokazała dzieciom, jak i szlachetna 
i odważna postawa pastuszków wobec 

tak ogromnych tajemnic. Ukazana jest 
także sytuacja polityczna Portugalii 
i wiejskie rozgrywki między sąsiada-
mi, to oskarżających dzieci o szaleń-
stwo i opętanie, to pukających do drzwi 
i proszących o uzdrowienie.
Po poniedziałkowej projekcji filmu „Ja 
Jestem”, wszyscy którzy przybyli na to 
spotkanie, trwali w adoracji przy wy-
stawionym w monstrancji Najświęt-
szym Sakramencie oraz doświadczyli 
szczególnej bliskości Pana Jezusa. Oj-

ciec Dawid, niosąc monstrancję,  pod-
chodził do wszystkich wiernych klę-
czących w ławkach. Myślę, że wielu 
z nas przeżywało tę chwilę podobnie 
jak biblijna kobieta cierpiąca na krwo-
tok, pragnąca dotknąć brzegu szaty Je-
zusa z ufnością w uzdrowienie. 
Ostatniego dnia filmowych rekolekcji, 
we wtorek, po filmie opisującym wy-
darzenia z Fatimy, wszyscy oddaliśmy 
się pod opiekę Matki Bożej, wspólnie 
odmawiając „Akt zawierzenia Niepo-

kalanemu Sercu Maryi, Królowej Pol-
ski”. Na koniec wieczoru przyjęliśmy 
indywidualne błogosławieństwo z rąk 
kapłanów i zaśpiewaliśmy Apel Maryj-
ny. 
Ufam, że takie nietypowe rekolekcje 
ewangelizacyjne przyniosą naprawdę 
piękne owoce. Myślę, że warto konty-
nuować tę formę i sposób trafiania do 
ludzi, a zwłaszcza do młodych. 

Agata

MAMY JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA…
„Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by 
w każdej polskiej parafii dobrze funkcjo-
nował parafialny zespół Caritas” – to sło-
wa abpa Stanisława Gądeckiego, wypo-
wiedziane w kontekście przeżywanego 
aktualnie Roku Świętego Brata Alberta.
Nasz PZC , w coraz skromniejszym składzie osobowym, sta-
ra się podołać podjętym zadaniom statutowym.
W ostatnich latach zakres działań PZC uległ znacznemu 
ograniczeniu. Z chwilą utworzenia Stowarzyszenia św. 
Eugeniusza de Mazenoda przejęło ono pieczę nad świetlicą 
środowiskową, a zyskawszy status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego, zyskało szersze możliwości funkcjonowania na 
różnych polach, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania fun-
duszy. Cieszy nas, że nasze sztandarowe dzieło służy kolej-
nym pokoleniom dzieci z Zawarcia. 
W tym artykule postaram się skupić na aktualnie prowa-
dzonych przez wolontariuszki PZC akcjach i zadaniach.
Naszym głównym celem statutowym jest pomaganie ubo-
gim i niezaradnym życiowo dzieciom i dorosłym. Wspiera-
my potrzebujące rodziny przede wszystkim przekazując im 
żywność i odzież. Pomoc w postaci artykułów spożywczych 
jest możliwa dzięki przekazywaniu nadwyżek żywności 
przez Unię Europejską w ramach Programu PEAD. Wyda-
wanie żywności mieszkańcom Zawarcia odbywa się sys-
tematycznie i jest konkretnym wsparciem dla około 200 
osób. Praca w punkcie wydawania żywności jest ciężka pod 
względem fizycznym, ale bywa często także stresująca, gdy 
nie możemy pomóc konkretnej osobie lub spełnić ocze-
kiwań ludzi na nas liczących. Obowiązują nas pewne ściśle 
określone przepisy unijne, biurokracja jest ogromna. Nie jest 
więc łatwo znaleźć osobę chętną do charytatywnej pracy 
w magazynie. Wydawanie żywności wymaga zaangażowa-

nia, sumienności, dyspozycyjności i siły 
fizycznej. Dlatego uważam, że tej małej 
ekipie, w której pracują nasze koleżanki 
Ewa, Mariola, Zosia należy się ogromny 
szacunek i podziękowania za trud i od-
danie sprawie.

Od lat angażujemy się także w inicjowane przez Caritas Pol-
ska ogólnopolskie zbiórki żywności w lokalnych sklepach. 
Zebrane artykuły spożywcze trafiają przed Świętami Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy do najbardziej potrzebujących 
w postaci paczek. 
Inną formą działania, skierowaną do dzieci i młodzieży, jest 
pomoc poprzez przyznawanie stypendiów. W ramach 
Programu „Skrzydła na co dzień” sponsorzy zapewniają 
uczniom godne warunki do nauki. Jest to stała, comiesięczna 
pomoc, najczęściej w kwocie 140 zł, na zakup pomocy 
szkolnych, odzieży sezonowej. Niestety potrzeby dzieci 
znacznie przewyższają liczbę darczyńców. Mamy nadzieję, 
że sygnalizując temat na łamach czasopisma parafialnego, 
trafimy na podatny grunt i zgłoszą się do nas osoby chętne do 
pomocy materialnej wybranemu dziecku, którego postępy 
wychowawcze i edukacyjne będą mogli śledzić.
Od lat naszą stałą akcją, mającą na celu pozyskanie fun-
duszy, jest przygotowywanie i sprzedaż wiązanek ziół pod-
czas świętowania Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia oraz 
palm wielkanocnych. Tradycyjnie Parafia rozprowadza też 
świece Caritasu w okresie Bożego Narodzenia i paschaliki 
wielkanocne.
Zebrane od Parafian datki służą wsparciu przez Parafię 
naszej świetlicy czy dofinansowaniu wakacji dla dzieci.
Bierzemy także udział w akcjach gorzowskiego hospicjum. 
Pomagamy w rozprowadzaniu cebulek żonkili, włączamy 
się do obchodów Światowego Dnia Chorego poprzez 
zbiórkę uliczną. Tutaj swoich przedstawicieli mają 
wszystkie grupy parafialne. 
Żadna z naszych inicjatyw nie osiągnęłaby dobrych efektów, 
gdyby nie pomoc np. młodzieży w trakcie zbiórek żywności 
w sklepach czy hojność Parafian. 
Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim Para-
fianom za wsparcie i oznaki sympatii. 
Liczymy także na zasilenie naszej wspólnoty przez osoby 
dysponujące czasem wolnym, kochające aktywne życie, 
którym nieobojętny jest los bliźnich. 
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swoich możliwości. Pasjonującą walkę o pierwsze miejsce 
stoczyli wspomniany wcześniej o. Dawid oraz Cyryl Popa-
dowski. Obaj biegacze szybko objęli prowadzenie i niczym 
rozpędzone Pendolino pomknęli do mety. Na samym finiszu 
ręce w geście zwycięstwa mógł unieść ten młodszy, czyli 
Cyryl i to on odebrał zasłużone gratulacje. Jednak na najwię-
ksze słowa uznania zasługują te osoby, które podjęły trud 
pomimo rozmaitych dolegliwości czy braku młodzieńczych 
sił. W tym gronie znalazł się również ojciec proboszcz Piotr 
Darasz. Nasz pasterz nie zraził się kontuzją odniesioną pod-
czas ubiegłorocznego biegu i z młodzieńczą werwą pokony-
wał kolejne metry trasy. A o tym, że drzemie w nim natura 
sportowca niech świadczy fakt, iż zapowiada w przyszłym 
roku walkę o podium.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny 
udział. Do zobaczenia za rok. Alleluja!

Jarosław Libelt

Rekolekcje ewangelizacyjne
W dniach 23-25 kwietnia br. w naszej 
parafii miało miejsce wydarzenie e-
wangelizacyjne. Od niedzieli do wtor-
ku gościliśmy p. Benona Wylegałę  
założyciela Filmowego Ruchu Ewan-
gelizacyjnego. 
Ideą FRE jest by w czasie, gdy obraz 
ma tak ogromną siłę przekazu, ewange-
lizować właśnie przez FILM. Wyko-
rzystując film jako narzędzie Nowej E-
wangelizacji p. Benon przybył wyposa-
żony we wszystkie potrzebne do tego 
celu akcesoria: specjalny ekran (4 x 
2,70 metra), niezależne nagłośnienie i 
profesjonalny projektor, tak więc mógł 
wyświetlać filmy w przestrzeni sakral-
nej, w miejscu gdzie szczególnie jest 
obecny Pan Jezus.
W niedzielę p. Benon będąc na wszyst-
kich Mszach św. głosił krótkie świa-
dectwo. W przejmujący sposób opo-
wiedział o osobistym doświadczeniu 
działania Boga w życiu swojej rodziny 
i małżeństwa. W ten sposób zaprosił 
jednocześnie na film, który był wy-
świetlany bezpośrednio po ostatniej 
wieczornej Eucharystii. Zawsze przed 
filmem wprowadzał nas w temat kon-
kretnego obrazu, natomiast po 

–

projekcji wspólnie podejmowaliśmy 
modlitwę. Chociaż nabożeństwa 
trwały długo, kończyły się ok. godz. 
22.00, to nikt wcześniej nie wychodził.
W kolejnych dniach zobaczyliśmy 
filmy „Ufam Tobie”, „Ja Jestem”, „13-
ty dzień”.
Pierwszy film to pełen ciepła dokument 
o Bożym Miłosierdziu, którego w roz-
paczliwym momencie życia doświad-
czają bohaterowie. O łaskach miłosier-
dzia i przemieniającej sile Bożej miłoś-
ci opowiadają m.in. ofiary kataklizmu 

Lani i Danilo z Filipin, młode dziew-
czyny pracujące w hospicjum w Wil-
nie, mieszkańcy Senegalu i Nikaragui, 
a także polscy pielgrzymi – czterej 
mężczyźni, którym udało się wydostać 
z kręgu przestępstw i przemocy.
Film „Ja Jestem” opowiada o tym,  jak 
cud eucharystyczny przemienia życie 
ludzi. Autorzy podążają śladem cudów 
eucharystycznych, które wydarzyły się 
w pięciu miejscach na Ziemi, na pięciu 
kontynentach, również w Polsce, w So-
kółce. Rozmawiają z ludźmi, którzy 
doświadczyli przemiany w życiu za 
sprawą głębokiego, niemal mistyczne-
go zetknięcia z tajemnicą Eucharystii. 
Pokazują, jak te wydarzenia wpłynęły 
na ich dalsze losy, relacje rodzinne, ży-
cie osobiste i zawodowe.
„13-ty dzień” to bardzo wzruszający 
film, wiernie odwzorowujący to, co 
działo się prawie sto lat w Fatimie. 
Trzydziestoletnia Łucja wspomina cza-
sy, gdy jako najstarsza z trójki dzieci 
była świadkiem objawień maryjnych.  
W filmie zachowane jest zarówno prze-
słanie Maryi, wstrząsające wizje, jakie 
pokazała dzieciom, jak i szlachetna 
i odważna postawa pastuszków wobec 

tak ogromnych tajemnic. Ukazana jest 
także sytuacja polityczna Portugalii 
i wiejskie rozgrywki między sąsiada-
mi, to oskarżających dzieci o szaleń-
stwo i opętanie, to pukających do drzwi 
i proszących o uzdrowienie.
Po poniedziałkowej projekcji filmu „Ja 
Jestem”, wszyscy którzy przybyli na to 
spotkanie, trwali w adoracji przy wy-
stawionym w monstrancji Najświęt-
szym Sakramencie oraz doświadczyli 
szczególnej bliskości Pana Jezusa. Oj-

ciec Dawid, niosąc monstrancję,  pod-
chodził do wszystkich wiernych klę-
czących w ławkach. Myślę, że wielu 
z nas przeżywało tę chwilę podobnie 
jak biblijna kobieta cierpiąca na krwo-
tok, pragnąca dotknąć brzegu szaty Je-
zusa z ufnością w uzdrowienie. 
Ostatniego dnia filmowych rekolekcji, 
we wtorek, po filmie opisującym wy-
darzenia z Fatimy, wszyscy oddaliśmy 
się pod opiekę Matki Bożej, wspólnie 
odmawiając „Akt zawierzenia Niepo-

kalanemu Sercu Maryi, Królowej Pol-
ski”. Na koniec wieczoru przyjęliśmy 
indywidualne błogosławieństwo z rąk 
kapłanów i zaśpiewaliśmy Apel Maryj-
ny. 
Ufam, że takie nietypowe rekolekcje 
ewangelizacyjne przyniosą naprawdę 
piękne owoce. Myślę, że warto konty-
nuować tę formę i sposób trafiania do 
ludzi, a zwłaszcza do młodych. 

Agata

MAMY JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA…
„Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by 
w każdej polskiej parafii dobrze funkcjo-
nował parafialny zespół Caritas” – to sło-
wa abpa Stanisława Gądeckiego, wypo-
wiedziane w kontekście przeżywanego 
aktualnie Roku Świętego Brata Alberta.
Nasz PZC , w coraz skromniejszym składzie osobowym, sta-
ra się podołać podjętym zadaniom statutowym.
W ostatnich latach zakres działań PZC uległ znacznemu 
ograniczeniu. Z chwilą utworzenia Stowarzyszenia św. 
Eugeniusza de Mazenoda przejęło ono pieczę nad świetlicą 
środowiskową, a zyskawszy status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego, zyskało szersze możliwości funkcjonowania na 
różnych polach, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania fun-
duszy. Cieszy nas, że nasze sztandarowe dzieło służy kolej-
nym pokoleniom dzieci z Zawarcia. 
W tym artykule postaram się skupić na aktualnie prowa-
dzonych przez wolontariuszki PZC akcjach i zadaniach.
Naszym głównym celem statutowym jest pomaganie ubo-
gim i niezaradnym życiowo dzieciom i dorosłym. Wspiera-
my potrzebujące rodziny przede wszystkim przekazując im 
żywność i odzież. Pomoc w postaci artykułów spożywczych 
jest możliwa dzięki przekazywaniu nadwyżek żywności 
przez Unię Europejską w ramach Programu PEAD. Wyda-
wanie żywności mieszkańcom Zawarcia odbywa się sys-
tematycznie i jest konkretnym wsparciem dla około 200 
osób. Praca w punkcie wydawania żywności jest ciężka pod 
względem fizycznym, ale bywa często także stresująca, gdy 
nie możemy pomóc konkretnej osobie lub spełnić ocze-
kiwań ludzi na nas liczących. Obowiązują nas pewne ściśle 
określone przepisy unijne, biurokracja jest ogromna. Nie jest 
więc łatwo znaleźć osobę chętną do charytatywnej pracy 
w magazynie. Wydawanie żywności wymaga zaangażowa-

nia, sumienności, dyspozycyjności i siły 
fizycznej. Dlatego uważam, że tej małej 
ekipie, w której pracują nasze koleżanki 
Ewa, Mariola, Zosia należy się ogromny 
szacunek i podziękowania za trud i od-
danie sprawie.

Od lat angażujemy się także w inicjowane przez Caritas Pol-
ska ogólnopolskie zbiórki żywności w lokalnych sklepach. 
Zebrane artykuły spożywcze trafiają przed Świętami Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy do najbardziej potrzebujących 
w postaci paczek. 
Inną formą działania, skierowaną do dzieci i młodzieży, jest 
pomoc poprzez przyznawanie stypendiów. W ramach 
Programu „Skrzydła na co dzień” sponsorzy zapewniają 
uczniom godne warunki do nauki. Jest to stała, comiesięczna 
pomoc, najczęściej w kwocie 140 zł, na zakup pomocy 
szkolnych, odzieży sezonowej. Niestety potrzeby dzieci 
znacznie przewyższają liczbę darczyńców. Mamy nadzieję, 
że sygnalizując temat na łamach czasopisma parafialnego, 
trafimy na podatny grunt i zgłoszą się do nas osoby chętne do 
pomocy materialnej wybranemu dziecku, którego postępy 
wychowawcze i edukacyjne będą mogli śledzić.
Od lat naszą stałą akcją, mającą na celu pozyskanie fun-
duszy, jest przygotowywanie i sprzedaż wiązanek ziół pod-
czas świętowania Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia oraz 
palm wielkanocnych. Tradycyjnie Parafia rozprowadza też 
świece Caritasu w okresie Bożego Narodzenia i paschaliki 
wielkanocne.
Zebrane od Parafian datki służą wsparciu przez Parafię 
naszej świetlicy czy dofinansowaniu wakacji dla dzieci.
Bierzemy także udział w akcjach gorzowskiego hospicjum. 
Pomagamy w rozprowadzaniu cebulek żonkili, włączamy 
się do obchodów Światowego Dnia Chorego poprzez 
zbiórkę uliczną. Tutaj swoich przedstawicieli mają 
wszystkie grupy parafialne. 
Żadna z naszych inicjatyw nie osiągnęłaby dobrych efektów, 
gdyby nie pomoc np. młodzieży w trakcie zbiórek żywności 
w sklepach czy hojność Parafian. 
Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim Para-
fianom za wsparcie i oznaki sympatii. 
Liczymy także na zasilenie naszej wspólnoty przez osoby 
dysponujące czasem wolnym, kochające aktywne życie, 
którym nieobojętny jest los bliźnich. 
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BYĆ DOBRYM JAK CHLEB
– ŚWIADECTWA WOLONTARIUSZY

Moje życie mijało jak kartki z kalenda-
rza, dzień za dniem – smutne i mono-
tonne. Aż dnia 7 grudnia, trzy lata temu, 
coś się zmieniło. Doznałem życiowego 
szoku, spotkała mnie tragedia. Zacho-
rowałem na leukoplakię białą. Prze-
szedłem operację lewej strony krtani. 
Po roku choroba przekształciła się 
w nowotwór złośliwy wiązadeł głoso-
wych. Było to poniekąd bodźcem do 
wrażliwszego spojrzenia na świat. 
Przejrzałem na oczy i zobaczyłem 
krzywdę ludzką, jak wiele cierpienia 
jest wokół mnie. Zapragnąłem coś 
z tym zrobić. Bo życie jest zbyt piękne, 
żeby z niego rezygnować. Na mojej 
drodze spotkałem osoby, który myślały 
podobnie i kierowały się mottem: 
„Miłuj bliźniego jak siebie samego”. 
I tak to się stało, że spojrzał na mnie 
Pan. Poszliśmy wspólną, na której 
kwestowaliśmy dla biednych, wyda-
waliśmy żywność potrzebującym. 
Wspieraliśmy też się nawzajem w cho-
robie. Moje życie nabrało większych 
wartości i zajaśniało kolorami. Teraz 
jestem już po sześciu operacjach. Mój 
głos jest słaby, mało dźwięczny, a ja 
ciągle czerpię radość z pomagania in-
nym. Moje serce się raduje, gdy słyszę 
słowa wdzięczności od osób, które ot-
rzymały pomoc. Cieszę się każdą chwi-
lą, w której mogę dać siebie, zrobić coś 

dobrego dla drugiego człowieka. Słowa 
„pomóż”, „kiedy będę mógł oczekiwać 
pomocy?”, nie pozostają bez echa. Słu-
cham innych i szukam sposobów, by 
pomagać jeszcze bardziej. Modlę się za 
wszystkich i proszę Pana o światło na 
„mojej drodze”.

Wolontariusz

Od ponad trzech lat jestem wolontariu-
szem parafialnego Caritasu. Pomagam 
wraz z czwórką wolontariuszy wyda-
wać między innymi żywność dla para-
fian, którzy posiadają skierowania 
z GCPR. Takich podopiecznych mamy 
240 osób. Wydawanie paczek żywnoś-
ciowych odbywa się przeciętnie raz 
w miesiącu. Przychodzą do nas po po-
moc ludzie często poranieni, ze swoimi 
słabościami, jednak dla nas posługują-
cych są to nasi bliźni potrzebujący 
wsparcia, dobroci i miłości. Staramy 
się potrzebujących wspierać w różnych 
płaszczyznach i obszarach. Oprócz pa-
czek żywnościowych wydajemy pomi-
dory, jabłka, cebulę i marchewkę. Or-

ganizowane są również zbiórki żyw-
ności w sklepach. Produkty te są dzie-
lone na około 25 paczek i rozdawane 
w okresach przedświątecznych dla o-
sób starszych, schorowanych oraz dzie-
ci z niepełnosprawnością. W tym roku 
wyjątkowo przy dostarczaniu tych pa-
czek było widać radość i wdzięczność. 
W grudniu były przygotowane po raz 
pierwszy torby Caritasu w ramach po-
mocy rodzina-rodzinie, którymi obda-
rowano dziesięć rodzin.
W naszej parafii są też organizowane 
śniadania wielkanocne oraz Wigilia dla 
ubogich i samotnych. Jest to wspaniałe 
dzieło, w którym udział biorą kapłani 
i cała wspólnota parafialna przynosząc 
przygotowane potrawy oraz niezbędne 
produkty potrzebne ubogim. Spotkania 
zaczynają się Mszą Świętą, a następnie 
odbywa się modlitwa prowadzona 
przez kapłanów i rozpoczyna się 
wspólny posiłek. Po nim reszta żyw-
ności jest pakowana i rozdawana przy 
wyjściu. Corocznie przy tej okazji od-
wiedza nas około 25 osób. Jednak gdy-
by nie hojność i ofiarność Parafian dla 
drugiego człowieka takie akcje nie mo-
głyby się odbywać. 
Dziękujemy Państwu za pomoc 
i wsparcie. 

Wolontariuszka Zofia

Wspólnota ducha – świadectwo
Seminarium  „Nowe życie w Duchu Świętym” umocniło we mnie przekonanie o potrzebie życia we wspólnocie rozumianej 
szerzej niż Msza św. w niedzielę i spotkanie na „odnowie” raz w tygodniu, bo to są podstawy, ale co dalej?
Jestem przekonany o potrzebie organizowania także swego życia codziennego w oparciu o wspólnotę chrześcijańską 
w aspekcie kulturalnym i zwykłym towarzyskim. Wiązałoby się to z powstaniem ośrodka prowadzonego na zasadzie 
stowarzyszenia, oddziaływującego na lokalną społeczność, tu konkretnie na nasze Zawarcie, a może szerzej na całe miasto. 
Do tego projektu potrzeba ludzi podobnie myślących i chcących działać. Ta inicjatywa wymaga odzewu od wspólnot 
działających w naszych parafiach i oczywiście błogosławieństwa od kapłanów i ojców zakonnych. 
Spotkajmy się i rozmawiajmy. 

Krzysztof Tumielewicz

Ministranci oczami rodziców…
Być ministrantem to duma i zaszczyt, a jednocześnie go-
towość do podjęcia dodatkowego wysiłku, by służyć Bogu 
i ludziom. Dotyczy to również nas – rodziców. Nasi chłopcy 
spotykają się na zbiórkach w każdą sobotę, by wspólnie z o. 
Dawidem uczyć się służyć podczas Eucharystii, nabożeństw 
i procesji. Modlą się, rozmawiają o ważnych i mniej waż-
nych sprawach. Każdy ministrant ma obowiązek posługiwać 
podczas Mszy Świętej w niedzielę i przynajmniej raz w cią-
gu tygodnia.
Bycie ministrantem na „Naszej Brackiej” to jednak nie tylko 
obowiązki, ale także przyjemności. Chłopcy grają w piłkę 
nożną, chodzą do kina, jeżdżą na wycieczki (również rowe-
rowe). Obowiązkowo raz w miesiącu musi być imprezka, na 

której obchodzimy wszyscy razem urodziny naszych synów. 
Są chipsy, ciasta, cola, czyli wszystko co niezdrowe i wieeel-
ki bałagan. Ale to już rodziców i o. Dawida zmartwienie. Jest 
to czas, kiedy my rodzice możemy się lepiej poznać, poroz-
mawiać i wypić wspólnie kawę.
Wszyscy rodzice zgodzą się chyba ze mną, że bycie minis-
trantem kształtuje osobowość i charakter naszych dzieci. 
Nasi synowie wiedzą już co to punktualność, systema-
tyczność, gorliwość i sumienność. Mimo, że nadal są dzieć-
mi, które rozrabiają i nie zawsze są grzeczne, to potrafią 
przepraszać, poprawiać swoje zachowanie i dotrzymywać 
obietnic. Służba naszych dzieci to wielka łaska Boża dla ca-
łych naszych rodzin. Jakie wzruszenie i radość przeżywamy 
widząc własnych synów przy ołtarzu ze złożonymi rękami 
w pięknych strojach wiemy tylko My – Rodzice.
Za to dziękujemy Panu Bogu.

Mama Ministranta

ZMIANA PLANU, CZYLI MŁODZIEŻ W LUBLIŃCU
Po ubiegłorocznym, listopadowym 
zjeździe Niniwy w Gorzowie Wlkp., 
kolejny, XXVI Zjazd Młodzieży Ob-
lackiej odbył się tym razem w naszej 
parafii w Lublińcu. Całemu spotkaniu 
towarzyszyła św. Teresa Benedykta od 
Krzyża, Edyta Stein, karmelitanka, pa-
tronka parafii i miasta Lubliniec. Tema-
tem spotkania było wymowne hasło: 
Zmiana planu. Przez kolejne trzy dni 
podczas konferencji, modlitw, spotkań, 
mieliśmy okazję dostrzec, jak często 
nasze osobiste plany nie pokrywają się 
z tymi Bożymi, co niejednokrotnie wy-
maga od nas wielkiej pracy wewnętrz-
nej, żeby wejść na tory Bożej woli, Bo-
żych planów, które zawsze są planami 
najlepszymi, bo prowadzącymi do peł-
ni pokoju i szczęścia. Oto kilka świa-
dectw uczestników Zjazdu z naszej pa-
rafii.

„Zmiana planu”? Jakiego? Że może ni-
by tego, który ja już zdążyłam sobie 
wymyślić na przyszłość? A dlaczego? – 
... dlatego, że Pan Bóg najwyraźniej ma 
trochę inne plany wobec mnie.

To była myśl, która od dłuższego czasu 
nie dawała i wciąż nie daje mi spokoju. 
Mimo, że nie był to mój pierwszy zjazd, 
to do ostatniej chwili nie miałam w so-
bie pewności, czy na pewno powinnam 
jechać, ciągle były obawy. Ostatecznie 
pojechałam, nie wiem, czy nie był to 
mój ostatni zjazd, więc tym bardziej był 
dla mnie bardzo ważny. Szczególnymi 
momentami były dla mnie rozmowy, 
poświęcony czas innych specjalnie dla 
mnie oraz modlitwy poranne prowa-
dzone przez siostry oblatki, na których 
mogliśmy powierzyć, oddać swoje pla-
ny Bogu, aby to On nimi sterował 
i zmieniał, by były jak najbardziej po-
dobne do Jego jedynego planu – planu 
Zbawienia.

Ala

To był mój pierwszy zjazd Niniwy. I jak 
na pierwszy raz bardzo mi się podo-
bało. Dużo mi dał ten wyjazd, szcze-
gólnie rozmowy z młodymi, kiedy 
dzielili się swoimi przeżyciami 
z wcześniejszych spotkań Niniwy. Naj-
bardziej zapamiętałam konferencje, 

które mocno dotykały życia młodego 
człowieka, takiego jak ja. Piesza po-
dróż z Lublińca do Kokotka, licząca 
około 8 km, była wyczerpująca, jednak 
na końcu czekała miła niespodzianka – 
„Oblackie Centrum Młodzieży NINI-
WA”. Co prawda cały czas w remoncie, 
ale malowniczo położone w lesie, nad 
jeziorem, zrobiło na mnie duże wraże-
nie. Na miejscu zjedliśmy kolację, a po-
tem była dwugodzinna zabawa. Pole-
cam takie wyjazdy, ponieważ można 
spędzić cudowny czas w gronie wspa-
niałych ludzi, wiele sie nauczyć. Na ta-
kim wyjeździe nie marnuje się czasu.

Sara

To był mój pierwszy zjazd i na pewno 
nie ostatni. Te 4 dni będę z pewnością 
miło wspominać. Miałam okazję lepiej 
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rza, dzień za dniem – smutne i mono-
tonne. Aż dnia 7 grudnia, trzy lata temu, 
coś się zmieniło. Doznałem życiowego 
szoku, spotkała mnie tragedia. Zacho-
rowałem na leukoplakię białą. Prze-
szedłem operację lewej strony krtani. 
Po roku choroba przekształciła się 
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wych. Było to poniekąd bodźcem do 
wrażliwszego spojrzenia na świat. 
Przejrzałem na oczy i zobaczyłem 
krzywdę ludzką, jak wiele cierpienia 
jest wokół mnie. Zapragnąłem coś 
z tym zrobić. Bo życie jest zbyt piękne, 
żeby z niego rezygnować. Na mojej 
drodze spotkałem osoby, który myślały 
podobnie i kierowały się mottem: 
„Miłuj bliźniego jak siebie samego”. 
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Pan. Poszliśmy wspólną, na której 
kwestowaliśmy dla biednych, wyda-
waliśmy żywność potrzebującym. 
Wspieraliśmy też się nawzajem w cho-
robie. Moje życie nabrało większych 
wartości i zajaśniało kolorami. Teraz 
jestem już po sześciu operacjach. Mój 
głos jest słaby, mało dźwięczny, a ja 
ciągle czerpię radość z pomagania in-
nym. Moje serce się raduje, gdy słyszę 
słowa wdzięczności od osób, które ot-
rzymały pomoc. Cieszę się każdą chwi-
lą, w której mogę dać siebie, zrobić coś 

dobrego dla drugiego człowieka. Słowa 
„pomóż”, „kiedy będę mógł oczekiwać 
pomocy?”, nie pozostają bez echa. Słu-
cham innych i szukam sposobów, by 
pomagać jeszcze bardziej. Modlę się za 
wszystkich i proszę Pana o światło na 
„mojej drodze”.

Wolontariusz

Od ponad trzech lat jestem wolontariu-
szem parafialnego Caritasu. Pomagam 
wraz z czwórką wolontariuszy wyda-
wać między innymi żywność dla para-
fian, którzy posiadają skierowania 
z GCPR. Takich podopiecznych mamy 
240 osób. Wydawanie paczek żywnoś-
ciowych odbywa się przeciętnie raz 
w miesiącu. Przychodzą do nas po po-
moc ludzie często poranieni, ze swoimi 
słabościami, jednak dla nas posługują-
cych są to nasi bliźni potrzebujący 
wsparcia, dobroci i miłości. Staramy 
się potrzebujących wspierać w różnych 
płaszczyznach i obszarach. Oprócz pa-
czek żywnościowych wydajemy pomi-
dory, jabłka, cebulę i marchewkę. Or-

ganizowane są również zbiórki żyw-
ności w sklepach. Produkty te są dzie-
lone na około 25 paczek i rozdawane 
w okresach przedświątecznych dla o-
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W grudniu były przygotowane po raz 
pierwszy torby Caritasu w ramach po-
mocy rodzina-rodzinie, którymi obda-
rowano dziesięć rodzin.
W naszej parafii są też organizowane 
śniadania wielkanocne oraz Wigilia dla 
ubogich i samotnych. Jest to wspaniałe 
dzieło, w którym udział biorą kapłani 
i cała wspólnota parafialna przynosząc 
przygotowane potrawy oraz niezbędne 
produkty potrzebne ubogim. Spotkania 
zaczynają się Mszą Świętą, a następnie 
odbywa się modlitwa prowadzona 
przez kapłanów i rozpoczyna się 
wspólny posiłek. Po nim reszta żyw-
ności jest pakowana i rozdawana przy 
wyjściu. Corocznie przy tej okazji od-
wiedza nas około 25 osób. Jednak gdy-
by nie hojność i ofiarność Parafian dla 
drugiego człowieka takie akcje nie mo-
głyby się odbywać. 
Dziękujemy Państwu za pomoc 
i wsparcie. 
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Być ministrantem to duma i zaszczyt, a jednocześnie go-
towość do podjęcia dodatkowego wysiłku, by służyć Bogu 
i ludziom. Dotyczy to również nas – rodziców. Nasi chłopcy 
spotykają się na zbiórkach w każdą sobotę, by wspólnie z o. 
Dawidem uczyć się służyć podczas Eucharystii, nabożeństw 
i procesji. Modlą się, rozmawiają o ważnych i mniej waż-
nych sprawach. Każdy ministrant ma obowiązek posługiwać 
podczas Mszy Świętej w niedzielę i przynajmniej raz w cią-
gu tygodnia.
Bycie ministrantem na „Naszej Brackiej” to jednak nie tylko 
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nożną, chodzą do kina, jeżdżą na wycieczki (również rowe-
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której obchodzimy wszyscy razem urodziny naszych synów. 
Są chipsy, ciasta, cola, czyli wszystko co niezdrowe i wieeel-
ki bałagan. Ale to już rodziców i o. Dawida zmartwienie. Jest 
to czas, kiedy my rodzice możemy się lepiej poznać, poroz-
mawiać i wypić wspólnie kawę.
Wszyscy rodzice zgodzą się chyba ze mną, że bycie minis-
trantem kształtuje osobowość i charakter naszych dzieci. 
Nasi synowie wiedzą już co to punktualność, systema-
tyczność, gorliwość i sumienność. Mimo, że nadal są dzieć-
mi, które rozrabiają i nie zawsze są grzeczne, to potrafią 
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obietnic. Służba naszych dzieci to wielka łaska Boża dla ca-
łych naszych rodzin. Jakie wzruszenie i radość przeżywamy 
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w pięknych strojach wiemy tylko My – Rodzice.
Za to dziękujemy Panu Bogu.

Mama Ministranta
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lackiej odbył się tym razem w naszej 
parafii w Lublińcu. Całemu spotkaniu 
towarzyszyła św. Teresa Benedykta od 
Krzyża, Edyta Stein, karmelitanka, pa-
tronka parafii i miasta Lubliniec. Tema-
tem spotkania było wymowne hasło: 
Zmiana planu. Przez kolejne trzy dni 
podczas konferencji, modlitw, spotkań, 
mieliśmy okazję dostrzec, jak często 
nasze osobiste plany nie pokrywają się 
z tymi Bożymi, co niejednokrotnie wy-
maga od nas wielkiej pracy wewnętrz-
nej, żeby wejść na tory Bożej woli, Bo-
żych planów, które zawsze są planami 
najlepszymi, bo prowadzącymi do peł-
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„Zmiana planu”? Jakiego? Że może ni-
by tego, który ja już zdążyłam sobie 
wymyślić na przyszłość? A dlaczego? – 
... dlatego, że Pan Bóg najwyraźniej ma 
trochę inne plany wobec mnie.

To była myśl, która od dłuższego czasu 
nie dawała i wciąż nie daje mi spokoju. 
Mimo, że nie był to mój pierwszy zjazd, 
to do ostatniej chwili nie miałam w so-
bie pewności, czy na pewno powinnam 
jechać, ciągle były obawy. Ostatecznie 
pojechałam, nie wiem, czy nie był to 
mój ostatni zjazd, więc tym bardziej był 
dla mnie bardzo ważny. Szczególnymi 
momentami były dla mnie rozmowy, 
poświęcony czas innych specjalnie dla 
mnie oraz modlitwy poranne prowa-
dzone przez siostry oblatki, na których 
mogliśmy powierzyć, oddać swoje pla-
ny Bogu, aby to On nimi sterował 
i zmieniał, by były jak najbardziej po-
dobne do Jego jedynego planu – planu 
Zbawienia.

Ala

To był mój pierwszy zjazd Niniwy. I jak 
na pierwszy raz bardzo mi się podo-
bało. Dużo mi dał ten wyjazd, szcze-
gólnie rozmowy z młodymi, kiedy 
dzielili się swoimi przeżyciami 
z wcześniejszych spotkań Niniwy. Naj-
bardziej zapamiętałam konferencje, 

które mocno dotykały życia młodego 
człowieka, takiego jak ja. Piesza po-
dróż z Lublińca do Kokotka, licząca 
około 8 km, była wyczerpująca, jednak 
na końcu czekała miła niespodzianka – 
„Oblackie Centrum Młodzieży NINI-
WA”. Co prawda cały czas w remoncie, 
ale malowniczo położone w lesie, nad 
jeziorem, zrobiło na mnie duże wraże-
nie. Na miejscu zjedliśmy kolację, a po-
tem była dwugodzinna zabawa. Pole-
cam takie wyjazdy, ponieważ można 
spędzić cudowny czas w gronie wspa-
niałych ludzi, wiele sie nauczyć. Na ta-
kim wyjeździe nie marnuje się czasu.

Sara

To był mój pierwszy zjazd i na pewno 
nie ostatni. Te 4 dni będę z pewnością 
miło wspominać. Miałam okazję lepiej 
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poznać Niniwitów z naszej wspólnoty 
oraz z całej Polski. Wszyscy byli uś-
miechnięci i bardzo mili. Atmosfera 
była wspaniała. Zachwycił mnie mo-
ment podczas niedzielnej Mszy Świę-
tej, w którym śpiewaliśmy „On Panem 
jest”. Był to cudowny czas obcowania 
z Bogiem oraz modlitwy, również po-
przez taniec i śpiew. Wahałam się, ale 
pojechałam i nie żałuję! Serdecznie po-
lecam!

Kasia

Po raz siódmy miałam przyjemność 
być uczestnikiem zjazdu naszej wspól-
noty Niniwy, który odbył się w Lubliń-
cu. Chociaż mogę już poszczycić się 
dosyć dużym doświadczeniem odnoś-

nie wyjazdów, jednak każdy kolejny 
przynosi nowe doświadczenia, reflek-
sje, dostrzegam inne problemy, z który-
mi muszę się zmierzyć. Tak było i tym 
razem. Tematem tegorocznego zjazdu 
była „Zmiana Planów”. Może wyda-
wać się, że to błahy temat, jednak dał 
mi dużo do myślenia. Przez całe życie 
gonimy za SWOIMI marzeniami, 
SWOIMI zachciankami, SWOIMI pla-
nami, niestety często zapominamy, że-
by umieścić w nim Boga. Patrząc tylko 
na swój czubek nosa, nie dostrzegamy 
Jego podpowiedzi, a przecież On sam 
wie, co jest dla nas najlepsze. Tak więc 
przez świadectwo innych ludzi (oraz 
życie św. Edyty Stein) mogliśmy zoba-
czyć, że powierzenie swojej przyszłoś-

ci w ręce kochającego Boga jest naj-
lepszą rzeczą, którą można zrobić. Jed-
nak nie samą modlitwą człowiek, 
a przede wszystkim młodzi ludzie żyje. 
I tym razem ojciec Tomek Maniura nie 
próżnował! Nie zabrakło „parapetów-
ki” w nowej Oblackiej Przystani, która 
zapiera dech w piersiach, naszych nini-
wowych tańców oraz gry terenowej, 
która dała nam możliwość dokładnego 
zwiedzenia okolicy oraz zawarcia no-
wych znajomości. Grzechem byłoby 
nie wspomnieć o życzliwości tamtych 
parafian, którzy otworzyli swoje domy, 
a szczególnie serca dla nas. Podsumo-
wując, uważam, że zjazd był bardzo 
udany!

Weronika

RAZEM POMÓŻMY MIKOŁAJOWI!
Mikołaj ma 16 lat i jest uczniem Gimnazjum nr 12 przy ul. 
Śląskiej. W wieku 9 lat zapadł w śpiączkę spowodowaną 
wirusowym zapaleniem mózgu. Mimo, iż dawano mu 3% 
szans na przeżycie, po miesiącu, wybudził się. Następstwem 
choroby chłopca są liczne powikłania neurologiczne, w tym 
padaczka lekooporna, porażenie czterokończynowe oraz za-
burzenia pamięci. Od roku napady padaczkowe nabierają na 
sile, atakując ośrodek mowy. Istnieje ogromne ryzyko, że 
wskutek silnego ataku toniczno-klonicznego, nastąpi trwałe 
uszkodzenie mózgu i ośrodka mowy. Wówczas utrata mowy 
będzie nieodwracalna. Rozwój medycyny pozwala na poda-
nie do kanału rdzenia kręgowego komórek macierzystych 
wyodrębnionych z krwi, których zadaniem jest odbudowa 
struktury mózgu. Jest to jedyna szansa na to, by chłopiec 
mógł żyć normalnie. Niestety terapia nie jest refundowana 
przez NFZ, a koszt oszacowano na aż 100 tys. zł.
Koledzy i koleżanki ze szkoły Mikołaja przejęci jego losem, 
szukają każdego sposobu na zebranie potrzebnej na leczenie 
chłopca sumy, organizując wiele akcji charytatywnych.
Pierwszą z nich był kiermasz świąteczny, zapoczątkowany 
w dniu zebrań z rodzicami, 5 kwietnia. Sprzedawane były 
piękne ozdoby wielkanocne wraz z ciastami ozdobionymi 
w świątecznym klimacie. Kiermasz cieszył się dużym zain-
teresowaniem ze strony rodziców, nauczycieli jak i uczniów 
szkoły.  
Drugą inicjatywą był również kiermasz, zorganizowany 
w Wielką Sobotę, tym razem w naszym kościele. Sprzedaż 

prowadzona była po zakończeniu każdego święcenia pokar-
mów, przez cały dzień. Wszystkie ozdoby świąteczne pow-
stały dzięki bardzo dużemu wsparciu młodzieży ze wspólno-
ty NINIWA.
Kiermasz ten, również cieszył się uznaniem wśród Parafian, 
dzięki którym młodzież mogła przelać na konto fundacji, 
której podopiecznym jest Mikołaj, znaczną sumę pieniędzy.
Wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy wspomogli nas 
podczas zbiórek, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Za-
chęcamy także do wpłat dowolnych sum pieniężnych na 
stronie: 

https://pomagam.pl/mikolajek

Julia Wyrobko

Chór z Kijowa
„Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, 

który mówi bezpośrednio z serca do serca, 
poza murami i poza granicami narodów” 

– Papież Pius XII

3 maja 2017 r., w uroczystość Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski, gościliśmy w naszej parafii chór katedral-
ny „INSPIRATUM” z Kijowa. Trwający niespełna godzinę 
koncert był prawdziwą ucztą nie tylko dla ucha, ale przede 
wszystkim dla ducha. Mimo, że ani jeden utwór nie został 
zaśpiewany w języku polskim, każdy dźwięk, słowo, ude-
rzenie bębna, docierało prosto do serc słuchaczy za pomocą 
uniwersalnego języka muzyki. 

Św. Paweł w Liście do Rzymian mówi o tym, że wiara rodzi 
się z tego, co się słyszy. W przypadku doświadczenia zet-
knięcia się z pięknem muzyki, dusza człowieka otwiera się 
na to, czego często nie da się wyrazić słowami. Czystość 
i niewinność dźwięku potrafi przeniknąć serce, otwierając je 
na doświadczenie Sacrum. Myślę, że każdy, kto miał przy-
jemność uczestniczyć w środowym koncercie może potwier-

dzić, że to, co dotarło do jego uszu nie było jedynie „sztuką 
dla sztuki”, ale miało znacznie głębszy, pozazmysłowy wy-
miar, który trudno jest wyrazić słowami. Kardynał Joseph 
Ratzinger w Duchu liturgii nazywa muzykę darem Ducha 
Świętego, prawdziwą „glosolalią”, nowym językiem pocho-
dzącym od Ducha (rozdz. Muzyka i Liturgia). Z pełnym 
przekonaniem mogę stwierdzić, że dla mnie, jako odbiorcy, 
słuchacza koncertu, czas spędzony na wysłuchaniu perfe-
kcyjnie zaprezentowanych utworów, był nie tylko czasem 
relaksu i ukulturalnienia, ale prawdziwym spotkaniem z ta-
jemnicą Sacrum, urzeczywistnionym za pośrednictwem 
dźwięku.
„INSPIRATUM” jest częścią trzydziestoosobowego chóru 
parafialnego, który działa przy parafii św. Aleksandra w Ki-
jowie. W obecnym, kilkunastoosobowym składzie działa 
dwa lata, ale powstał już w 1991 roku, wraz z parafią. Zespół 
tworzy autorskie utwory i nagrywa swoje płyty. Chór kon-
certuje nie tylko na Ukrainie i Polsce, ma już na swoim kon-
cie występy w Niemczech, na Litwie i Łotwie.

Barbara Rozpędowska & o. Dawid Grabowski OMI

Co nowego w Stowarzyszeniu?
Przez ostatnie kilkanaście tygodni wo-
lontariusze Stowarzyszenia świadczyli 
pomoc w rozliczaniu PIT-ów. Z ich 
wsparcia skorzystało ponad 200 osób 

z całego miasta! Gorzowianie dowie-
dzieli się jak rozliczyć sprzedaż obrazu 
lub mieszkania, dochody zagraniczne, 
uzyskać ulgę na dzieci, czy tę związaną 
z oddawaniem krwi. Co najważniejsze, 
wszyscy chętnie przekazywali swój 1% 
podatku, a to pokazuje, że charaktery-
zuje ich wysoka świadomość społeczna 
związana z działalnością organizacji 
pozarządowych. Gorzowianie wspiera-
li w ten sposób nie tylko nasze 
stowarzyszenie, ale również hospicjum 
lub konkretnych chorych ze swoich ro-
dzin. 3 maja o godzinie 12.00 odpra-
wiona została Msza Święta dziękczyn-
na w intencji wszystkich wolontariuszy 
i darczyńców naszego Stowarzyszenia. 
Powierzyliśmy zarówno tych, którzy 
działali podczas rozliczeń PITów, jak 
i tych, którzy są z nami przez pozostałe 
okresy roku. Bez wsparcia z ich strony 
wiele inicjatyw nie mogłoby odbyć się 
na taką skalę! Raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy za wszystko! 
Kilka tygodni temu Prezydent Miasta 
zatwierdził Gorzowską Kartę Seniora, 
czyli dokument uprawniający do wielu 
zniżek w sklepach i punktach usługo-
wych. W związku z tym, że wnioski 
można pobierać i składać wyłącznie 
w Wydziale Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta (ul. Teatralna), Stowarzysze-
nie świadczy pomoc w tym zakresie. 
W Klubie Przystań za Wartą można 
wypełnić formularz, który zostanie 
dostarczony do urzędu przez wolon-
tariusza. Zachęcamy osoby powyżej 60 
roku życia do skorzystania z tego przy-
wileju! 

***

Poza opisanymi wyżej inicjatywami, 
w Klubie regularnie odbywają się zaję-
cia rękodzielnicze. Do warsztatów de-
coupage doszły również spotkania z p. 
Ireną, która pokazuje uczestnikom róż-
ne formy sztuki. Podczas zajęć powsta-
ły już witraże, obrazy malowane na 
szkle, czy kartki metodą quillingu. Na-
tomiast w każdy czwartek w Klubie 
roznoszą się dźwięki gitar. Kursanci 
pod czujnym okiem pani Basi rozwijają 
skrzydła i coraz pewniej uderzają w 
struny. 

***
W sobotę, 22 kwietnia odbył się drugi 
pochówek Dzieci poczętych, a nienaro-
dzonych. Przypominamy, iż każdego 
25 dnia miesiąca w naszej Parafii od-
prawiana jest Msza Święta w intencji 
rodzin, które doświadczyły straty 
Dziecka.

Anna Jakubowska
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poznać Niniwitów z naszej wspólnoty 
oraz z całej Polski. Wszyscy byli uś-
miechnięci i bardzo mili. Atmosfera 
była wspaniała. Zachwycił mnie mo-
ment podczas niedzielnej Mszy Świę-
tej, w którym śpiewaliśmy „On Panem 
jest”. Był to cudowny czas obcowania 
z Bogiem oraz modlitwy, również po-
przez taniec i śpiew. Wahałam się, ale 
pojechałam i nie żałuję! Serdecznie po-
lecam!

Kasia

Po raz siódmy miałam przyjemność 
być uczestnikiem zjazdu naszej wspól-
noty Niniwy, który odbył się w Lubliń-
cu. Chociaż mogę już poszczycić się 
dosyć dużym doświadczeniem odnoś-

nie wyjazdów, jednak każdy kolejny 
przynosi nowe doświadczenia, reflek-
sje, dostrzegam inne problemy, z który-
mi muszę się zmierzyć. Tak było i tym 
razem. Tematem tegorocznego zjazdu 
była „Zmiana Planów”. Może wyda-
wać się, że to błahy temat, jednak dał 
mi dużo do myślenia. Przez całe życie 
gonimy za SWOIMI marzeniami, 
SWOIMI zachciankami, SWOIMI pla-
nami, niestety często zapominamy, że-
by umieścić w nim Boga. Patrząc tylko 
na swój czubek nosa, nie dostrzegamy 
Jego podpowiedzi, a przecież On sam 
wie, co jest dla nas najlepsze. Tak więc 
przez świadectwo innych ludzi (oraz 
życie św. Edyty Stein) mogliśmy zoba-
czyć, że powierzenie swojej przyszłoś-

ci w ręce kochającego Boga jest naj-
lepszą rzeczą, którą można zrobić. Jed-
nak nie samą modlitwą człowiek, 
a przede wszystkim młodzi ludzie żyje. 
I tym razem ojciec Tomek Maniura nie 
próżnował! Nie zabrakło „parapetów-
ki” w nowej Oblackiej Przystani, która 
zapiera dech w piersiach, naszych nini-
wowych tańców oraz gry terenowej, 
która dała nam możliwość dokładnego 
zwiedzenia okolicy oraz zawarcia no-
wych znajomości. Grzechem byłoby 
nie wspomnieć o życzliwości tamtych 
parafian, którzy otworzyli swoje domy, 
a szczególnie serca dla nas. Podsumo-
wując, uważam, że zjazd był bardzo 
udany!

Weronika

RAZEM POMÓŻMY MIKOŁAJOWI!
Mikołaj ma 16 lat i jest uczniem Gimnazjum nr 12 przy ul. 
Śląskiej. W wieku 9 lat zapadł w śpiączkę spowodowaną 
wirusowym zapaleniem mózgu. Mimo, iż dawano mu 3% 
szans na przeżycie, po miesiącu, wybudził się. Następstwem 
choroby chłopca są liczne powikłania neurologiczne, w tym 
padaczka lekooporna, porażenie czterokończynowe oraz za-
burzenia pamięci. Od roku napady padaczkowe nabierają na 
sile, atakując ośrodek mowy. Istnieje ogromne ryzyko, że 
wskutek silnego ataku toniczno-klonicznego, nastąpi trwałe 
uszkodzenie mózgu i ośrodka mowy. Wówczas utrata mowy 
będzie nieodwracalna. Rozwój medycyny pozwala na poda-
nie do kanału rdzenia kręgowego komórek macierzystych 
wyodrębnionych z krwi, których zadaniem jest odbudowa 
struktury mózgu. Jest to jedyna szansa na to, by chłopiec 
mógł żyć normalnie. Niestety terapia nie jest refundowana 
przez NFZ, a koszt oszacowano na aż 100 tys. zł.
Koledzy i koleżanki ze szkoły Mikołaja przejęci jego losem, 
szukają każdego sposobu na zebranie potrzebnej na leczenie 
chłopca sumy, organizując wiele akcji charytatywnych.
Pierwszą z nich był kiermasz świąteczny, zapoczątkowany 
w dniu zebrań z rodzicami, 5 kwietnia. Sprzedawane były 
piękne ozdoby wielkanocne wraz z ciastami ozdobionymi 
w świątecznym klimacie. Kiermasz cieszył się dużym zain-
teresowaniem ze strony rodziców, nauczycieli jak i uczniów 
szkoły.  
Drugą inicjatywą był również kiermasz, zorganizowany 
w Wielką Sobotę, tym razem w naszym kościele. Sprzedaż 

prowadzona była po zakończeniu każdego święcenia pokar-
mów, przez cały dzień. Wszystkie ozdoby świąteczne pow-
stały dzięki bardzo dużemu wsparciu młodzieży ze wspólno-
ty NINIWA.
Kiermasz ten, również cieszył się uznaniem wśród Parafian, 
dzięki którym młodzież mogła przelać na konto fundacji, 
której podopiecznym jest Mikołaj, znaczną sumę pieniędzy.
Wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy wspomogli nas 
podczas zbiórek, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Za-
chęcamy także do wpłat dowolnych sum pieniężnych na 
stronie: 

https://pomagam.pl/mikolajek

Julia Wyrobko

Chór z Kijowa
„Piękna muzyka jest uniwersalnym językiem, 

który mówi bezpośrednio z serca do serca, 
poza murami i poza granicami narodów” 

– Papież Pius XII

3 maja 2017 r., w uroczystość Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski, gościliśmy w naszej parafii chór katedral-
ny „INSPIRATUM” z Kijowa. Trwający niespełna godzinę 
koncert był prawdziwą ucztą nie tylko dla ucha, ale przede 
wszystkim dla ducha. Mimo, że ani jeden utwór nie został 
zaśpiewany w języku polskim, każdy dźwięk, słowo, ude-
rzenie bębna, docierało prosto do serc słuchaczy za pomocą 
uniwersalnego języka muzyki. 

Św. Paweł w Liście do Rzymian mówi o tym, że wiara rodzi 
się z tego, co się słyszy. W przypadku doświadczenia zet-
knięcia się z pięknem muzyki, dusza człowieka otwiera się 
na to, czego często nie da się wyrazić słowami. Czystość 
i niewinność dźwięku potrafi przeniknąć serce, otwierając je 
na doświadczenie Sacrum. Myślę, że każdy, kto miał przy-
jemność uczestniczyć w środowym koncercie może potwier-

dzić, że to, co dotarło do jego uszu nie było jedynie „sztuką 
dla sztuki”, ale miało znacznie głębszy, pozazmysłowy wy-
miar, który trudno jest wyrazić słowami. Kardynał Joseph 
Ratzinger w Duchu liturgii nazywa muzykę darem Ducha 
Świętego, prawdziwą „glosolalią”, nowym językiem pocho-
dzącym od Ducha (rozdz. Muzyka i Liturgia). Z pełnym 
przekonaniem mogę stwierdzić, że dla mnie, jako odbiorcy, 
słuchacza koncertu, czas spędzony na wysłuchaniu perfe-
kcyjnie zaprezentowanych utworów, był nie tylko czasem 
relaksu i ukulturalnienia, ale prawdziwym spotkaniem z ta-
jemnicą Sacrum, urzeczywistnionym za pośrednictwem 
dźwięku.
„INSPIRATUM” jest częścią trzydziestoosobowego chóru 
parafialnego, który działa przy parafii św. Aleksandra w Ki-
jowie. W obecnym, kilkunastoosobowym składzie działa 
dwa lata, ale powstał już w 1991 roku, wraz z parafią. Zespół 
tworzy autorskie utwory i nagrywa swoje płyty. Chór kon-
certuje nie tylko na Ukrainie i Polsce, ma już na swoim kon-
cie występy w Niemczech, na Litwie i Łotwie.

Barbara Rozpędowska & o. Dawid Grabowski OMI

Co nowego w Stowarzyszeniu?
Przez ostatnie kilkanaście tygodni wo-
lontariusze Stowarzyszenia świadczyli 
pomoc w rozliczaniu PIT-ów. Z ich 
wsparcia skorzystało ponad 200 osób 

z całego miasta! Gorzowianie dowie-
dzieli się jak rozliczyć sprzedaż obrazu 
lub mieszkania, dochody zagraniczne, 
uzyskać ulgę na dzieci, czy tę związaną 
z oddawaniem krwi. Co najważniejsze, 
wszyscy chętnie przekazywali swój 1% 
podatku, a to pokazuje, że charaktery-
zuje ich wysoka świadomość społeczna 
związana z działalnością organizacji 
pozarządowych. Gorzowianie wspiera-
li w ten sposób nie tylko nasze 
stowarzyszenie, ale również hospicjum 
lub konkretnych chorych ze swoich ro-
dzin. 3 maja o godzinie 12.00 odpra-
wiona została Msza Święta dziękczyn-
na w intencji wszystkich wolontariuszy 
i darczyńców naszego Stowarzyszenia. 
Powierzyliśmy zarówno tych, którzy 
działali podczas rozliczeń PITów, jak 
i tych, którzy są z nami przez pozostałe 
okresy roku. Bez wsparcia z ich strony 
wiele inicjatyw nie mogłoby odbyć się 
na taką skalę! Raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy za wszystko! 
Kilka tygodni temu Prezydent Miasta 
zatwierdził Gorzowską Kartę Seniora, 
czyli dokument uprawniający do wielu 
zniżek w sklepach i punktach usługo-
wych. W związku z tym, że wnioski 
można pobierać i składać wyłącznie 
w Wydziale Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta (ul. Teatralna), Stowarzysze-
nie świadczy pomoc w tym zakresie. 
W Klubie Przystań za Wartą można 
wypełnić formularz, który zostanie 
dostarczony do urzędu przez wolon-
tariusza. Zachęcamy osoby powyżej 60 
roku życia do skorzystania z tego przy-
wileju! 

***

Poza opisanymi wyżej inicjatywami, 
w Klubie regularnie odbywają się zaję-
cia rękodzielnicze. Do warsztatów de-
coupage doszły również spotkania z p. 
Ireną, która pokazuje uczestnikom róż-
ne formy sztuki. Podczas zajęć powsta-
ły już witraże, obrazy malowane na 
szkle, czy kartki metodą quillingu. Na-
tomiast w każdy czwartek w Klubie 
roznoszą się dźwięki gitar. Kursanci 
pod czujnym okiem pani Basi rozwijają 
skrzydła i coraz pewniej uderzają w 
struny. 

***
W sobotę, 22 kwietnia odbył się drugi 
pochówek Dzieci poczętych, a nienaro-
dzonych. Przypominamy, iż każdego 
25 dnia miesiąca w naszej Parafii od-
prawiana jest Msza Święta w intencji 
rodzin, które doświadczyły straty 
Dziecka.

Anna Jakubowska

maj - czerwiec 2017maj - czerwiec 2017



Z życia Parafii Z życia Parafii

str. 25str. 24
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Warto przeczytać…

Szparagi w sosie śmietanowym z makaronem
Sezon na szparagi w pełni. I choć po-
jawiają się one tylko raz w roku i są wa-
rzywem sezonowym, warto je przy-
rządzać na różne sposoby. Są nie tylko 
zdrowe, ale przede wszystkim baaar-
dzo smaczne!

Składniki:
1 pęczek zielonych szparagów
makaron penne lub spaghetti
1 łyżka masła
1 słodka śmietana 

Przygotowanie:
Zielone szparagi płuczemy, odkrawa-

my zdrewniałe części. Można je obrać, 
ale tylko w dolnej części. Kroimy na 
kawałki długości kilku centymetrów. 
Na patelni roztapiamy masło. Na roz-
grzane masło wrzucamy szparagi, sma-
żymy kilka minut. Następnie zalewamy 
słodką śmietanką i zmniejszamy ogień. 
Solimy i pieprzymy do smaku. Ja doda-
ję też świeżo utartą gałkę muszkatoło-
wą.
Osobno gotujemy makaron. Do szpara-
gów w sosie dorzucamy makaron i mie-
szamy. Jeżeli danie wydaje nam się za 
gęste, rozcieńczyć je można dodając 
nieco wody z ugotowanego makaronu.

Zapewniam, że jedzonko jest przepysz-
ne!

„Bóg w wielkim mieście” – autor: Katarzyna Olubińska

złości i nadziei, z całym bólem, samotnością i rozdarciem: 
„Jeśli Ty naprawdę jesteś, przyjdź do mnie i mnie uratuj! Już 
dłużej nie dam rady sama! Nie radzę sobie, słyszysz?!”. 
W odpowiedzi usłyszałam tylko szum drzew za szklaną 
ścianą luksusowego basenu i bulgotanie jacuzzi.
Zrezygnowana założyłam gruby szlafrok i w poczuciu bez-
nadziei i braku sensu podreptałam do pokoju. Wtedy odez-
wał się mój telefon. Dzwoniła koleżanka: „Cześć Kasiu, tu 
Krysia. Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale poczułam im-
puls, żeby do ciebie zadzwonić. Słuchaj, jestem na rekolek-
cjach, musisz tutaj przyjechać. To znaczy nie do mnie, tylko 
do mojej parafii. Codziennie w Wielkim Tygodniu odbywają 
się tutaj rekolekcje i wiem, że one są dla ciebie, że ty musisz 
tu przyjść”. Pamiętam, jak przeszły mnie 
dreszcze i nogi się pode mną ugięły. 
W końcu dziesięć minut temu pierwszy 
raz w życiu poprosiłam Boga o znak, a tu 
nagle taki telefon.
Pędziłam do Warszawy tak szybko, że 
ledwo pamiętam drogę. Serce biło mi 
szybciej. Co mnie tam spotka? Cieka-
wość aż paliła. Wpadłam do kościoła 
Świętego Ojca Pio na Kabatach mocno 
spóźniona, a tam czekało mnie kolejne 
zaskoczenie. Ksiądz Maciej Sarbinow-
ski, salezjanin, który odprawiał mszę, 
mówił do zebranych coś o Duchu Świę-
tym, który przyprowadził tu wiele 
zagubionych osób i prosił o świadectwa. 
Zalała mnie fala gorąca, ale nie było 
szansy, żebym w ogóle podeszła do ołta-
rza. Za to inni ludzie zaczęli wychodzić 
na środek.
 
Dziewczynko, mówię ci wstań
Ktoś tam bąkał nieśmiało pod nosem, że nie był w kościele 
od dwudziestu lat, ale jakaś staruszka poprosiła go o 
przeprowadzenie przez ulicę, więc wszedł i po raz pierwszy 
jest mu tu dobrze. Ktoś inny powiedział coś w podobnym 
klimacie. Wszyscy tacy jak ja: „niedzielni katolicy”. Jakoś 
dotrwałam do końca tej mszy, a wtedy znów niespodzianka: 
poczułam, że muszę iść do tego księdza po ratunek. 
Wyprułam jak szalona w jego kierunku i ciągnąc go za 
rękaw, powtarzałam: „Niech mi ksiądz pomoże!”. On, tro-
chę zaskoczony, próbował zrozumieć, co się stało i co właś-
ciwie może dla mnie zrobić. Za nic nie potrafiłam mu 

wytłumaczyć, co mi jest i tak naprawdę sama nie do końca 
rozumiałam. Cała się trzęsłam. Czułam się tak, jakbym 
miała umrzeć  i w pewien sposób tego wieczoru umarłam, 
to znaczy narodziłam się do nowego życia.
Ksiądz Maciej zaczął się nade mną modlić. Odepchnęłam 
go. Modlitwa aż parzyła. Nie pamiętam, co działo się póź-
niej, ale po chwili ocknęłam się na podłodze. Świetnie  po-
myślałam  jeszcze do tego wszystkiego zemdlałam. Zau-
ważyłam jednak, że czuję się uspokojona. Ustało kołatanie 
serca i ta dziwna panika. Leżałam na zimnej posadzce, 
a ksiądz Maciej klęczał obok i pytał, czy już wszystko w po-
rządku. Dopiero później dowiedziałam się, że to, co właśnie 
przeżyłam, nazywa się spoczynkiem w Duchu Świętym i jest 

widzialnym znakiem działania Pana 
Boga. W ten sposób Bóg mi pomógł. Zła-
pał mnie za rękę, kiedy już spadałam 
w przepaść. Odpowiedział tak szybko 
i tak mocno, jakby od lat czekał tylko na 
moje wołanie.

Po tym wieczorze nie wszystko zmieniło 
się od razu, ale pierwszy raz w życiu na-
macalnie poczułam obecność Boga, któ-
ry słyszy mój krzyk i się mną interesuje. 
Tego wieczoru On mocno chwycił mnie 
za rękę. Nie wiedziałam jeszcze, że reko-
lekcje, na które przyjechałam, nazywają 
się Talitha kum, czyli w dosłownym tłu-
maczeniu „Dziewczynko, mówię ci, 
wstań”. Te słowa w Biblii wypowiada 
Jezus do umarłej właśnie córeczki Jaira, 
przywracając ją do życia. To ja byłam 
córeczką Jaira. Ja byłam w środku mar-
twa. Pozornie żyłam pełnią życia, ale tak 

naprawdę nie miałam go w sobie. Kiedy myślę o tym teraz 
i widzę, jak Pan Bóg mnie zmienił, napełnił nieznanym do-
tąd pokojem i uleczył, czuję niewyobrażalną wdzięczność. 
Zobaczyłam swoje życie w nowym świetle jak w tej obietni-
cy: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do wa-
szego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam 
serce z ciała” (Ez 36, 26). Nie chcę już więcej żyć bez Niego. 
Nie wyobrażam sobie, co by się ze mną stało, gdyby nie od-
powiedział wtedy na moje wołanie.

–

–
–

Polecam!
Zawołała: „Ratuj!”, zareagował od razu. Przyszedł w ła-
godnym powiewie. Ona – Katarzyna Olubińska, dzienni-
karka i blogerka. On  Bóg, który czeka. Poznali się 
w wielkim mieście.
 
Do Warszawy przyjechała, żeby spełnić swój „sen o dzien-
nikarstwie”. Do dzisiaj wspomina, jak stała przed Pałacem 
Kultury, zaraz po przyjeździe do stolicy i czuła się jak „zdo-
bywczyni świata”. Zdolna i ambitna dawała z siebie wszyst-
ko, a ze słownika wyrzuciła słowa: „Nie radzę sobie”. 
W wieku dwudziestu kilku lat prowadziła autorski program 
emitowany na żywo przez 7 dni w tygodniu, przeprowadzała 
wywiady z gwiazdami i relacjonowała wydarzenia takie jak 
gala rozdania Oscarów w Hollywood. Spełniła marzenia i o-
siągnęła sukces, jednak to, zamiast szczęścia, dało jej po-
wierzchowne relacje, pustkę i życie w biegu.
W Wielkim Tygodniu wybrała się do SPA, a tam poczuła się 
tak samotna, że po prostu do Niego zawołała: „Boże, jeśli Ty 
naprawdę jesteś, przyjdź do mnie i mnie uratuj!”. Potem za-
dzwonił telefon i życie Kasi zmieniło się o 180 stopni...
Ulubiony serial „Seks w wielkim mieście” zamieniła na blo-

–

ga i książkę „Bóg w wielkim mieście”. A w niej opowieści 
o swojej drodze do Boga, pięknie małych gestów, celebracji 
życia. I bliskie rozmowy z gwiazdami pierwszego formatu 
(m. in. Marcin Gortat, Iza Miko, Maciej Musiał, Krzysztof 
Antkowiak, Wojciech Modset Amaro, Anna Kalczyńska, 
Agnieszka Cegielska) o sprawach, wobec których wszyscy 
jesteśmy równi: o miłości, przyjaźni, strachu, cierpieniu, 
śmierci, rodzinie, karierze, marzeniach i szczęściu.
Bliskie rozmowy o sprawach najważniejszych.

Fragment książki „Bóg w wielkim mieście”
…Tamtego dnia w SPA poczucie niezrozumienia, samot-
ności i bezsensu stało się nie do zniesienia. Co za wstyd – po-
myślałam z niedowierzaniem  nie radzę sobie. Chciałam się 
zapaść pod ziemię. Pamiętam przerażenie tym odkryciem. 
Ja, zdobywczyni świata, nie radzę sobie (...). W takim stanie 
siedziałam w jacuzzi w SPA na Mazurach, kiedy w głowie 
zaświtała mi myśl, że to wszystko wina Boga. Jakkolwiek 
śmiesznie to zabrzmi, to właśnie w SPA, w Wielką Środę, 
siedząc sama w strefie wellness i patrząc na smętne drzewa 
za szybą, z głębi serca zawołałam do Niego z pomieszaniem 

–

Lilianna

Źródło: DEON.PL

Wieści z Domu u Oblatów
Kochani, 
z utęsknieniem wyczekujemy ciepłych, 
słonecznych dni. Chcielibyśmy spę-
dzać czas na świeżym powietrzu, w na-
szym ukochanym ogrodzie. Niestety, 
pogoda nas nie rozpieszcza i na wiosnę 
musimy jeszcze trochę poczekać. Nie 
przeszkadza nam to jednak w miłym 
spędzaniu czasu na Brackiej. 
Wciąż wielu z nas żyje wspomnieniami 
z wielkopostnych rekolekcji z Ojcami 
Paulinami. Przypominają nam się 
szczególnie podczas wspólnego śpie-
wania, kiedy to Czarna Madonna staje 
się Śliczną Madonną. A okazji do śpie-
wania nam nie brakuje! W ostatnich 
dniach marca świętowaliśmy urodziny 

trzech jubilatów: pani Ani, pana Zenka 
i brata Piotra, które rozpoczęły się 
Mszą Świętą dziękczynną za wszystkie 
łaski. Natomiast w kwietniu swój jubi-
leusz obchodziła pani Włodzia. Co 
więcej, raz na dwa tygodnie odwiedza 
nas p. Basia wraz ze swoimi podopiecz-
nymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Każdy piątek spędzony w gronie tych 
przemiłych osób obfituje w wiele śmie-
chu, rozmów i wspólnie wykonanych 
piosenek i pieśni. W ramach odpoczyn-
ku od codziennej gimnastyki, pewnego 
dnia wybraliśmy się na przejażdżkę do 
kina Cinema 3D na seans filmu Chata, 
który bardzo przypadł nam do gustu. 
Niedługo potem nasz Dom odwiedził 

pan Benon Wylegała, który prowadził 
w parafii Filmowe Rekolekcje Ewan-
gelizacyjne. Dziękujemy mu za wystą-
pienie i świadectwo, jakim podzielił się 
z naszą wspólnotą. 
W ostatnich dniach kwietnia otrzyma-
liśmy zaproszenie od uczniów z za-
przyjaźnionego Zespołu Szkół nr 12, 
którzy przygotowali akademię z okazji 
Święta 3 Maja. Z wielką ochotą wysz-
liśmy na spacer i wzięliśmy udział 
w apelu.
I tak każdego dnia, dzieje się coś no-
wego, a my nie możemy narzekać na 
nudę!

Pozdrawiamy, 

Dom u Oblatów
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W szarości nocy
Ty szybko kroczysz
A deszcz siarczysty
Po twarzy tnie

A na policzkach
Wciąż jest rosa
Chcę na wieś

Tam lepiej jest
Tam słychać
Ptaków śpiew

I ciche -  szepty drzew
Gdy oczy zmęczone 
Zamykasz

Wciąż kochasz
Choć płynie czas

Joanna Galant

Lilio radości
Otwórz
Swój kielich

Zanim rozkwitniesz 
Powiedz...

W jakich kolorach
Dostojna Pani
Powitasz dzień?

Czy w mroku nocy
Rozświetlisz drogę
Wędrowca?

W blasku latarni
Migocąc światłem
Wskażesz
Widnokrąg Ziemi 
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Warto przeczytać…

Szparagi w sosie śmietanowym z makaronem
Sezon na szparagi w pełni. I choć po-
jawiają się one tylko raz w roku i są wa-
rzywem sezonowym, warto je przy-
rządzać na różne sposoby. Są nie tylko 
zdrowe, ale przede wszystkim baaar-
dzo smaczne!

Składniki:
1 pęczek zielonych szparagów
makaron penne lub spaghetti
1 łyżka masła
1 słodka śmietana 

Przygotowanie:
Zielone szparagi płuczemy, odkrawa-

my zdrewniałe części. Można je obrać, 
ale tylko w dolnej części. Kroimy na 
kawałki długości kilku centymetrów. 
Na patelni roztapiamy masło. Na roz-
grzane masło wrzucamy szparagi, sma-
żymy kilka minut. Następnie zalewamy 
słodką śmietanką i zmniejszamy ogień. 
Solimy i pieprzymy do smaku. Ja doda-
ję też świeżo utartą gałkę muszkatoło-
wą.
Osobno gotujemy makaron. Do szpara-
gów w sosie dorzucamy makaron i mie-
szamy. Jeżeli danie wydaje nam się za 
gęste, rozcieńczyć je można dodając 
nieco wody z ugotowanego makaronu.

Zapewniam, że jedzonko jest przepysz-
ne!

„Bóg w wielkim mieście” – autor: Katarzyna Olubińska

złości i nadziei, z całym bólem, samotnością i rozdarciem: 
„Jeśli Ty naprawdę jesteś, przyjdź do mnie i mnie uratuj! Już 
dłużej nie dam rady sama! Nie radzę sobie, słyszysz?!”. 
W odpowiedzi usłyszałam tylko szum drzew za szklaną 
ścianą luksusowego basenu i bulgotanie jacuzzi.
Zrezygnowana założyłam gruby szlafrok i w poczuciu bez-
nadziei i braku sensu podreptałam do pokoju. Wtedy odez-
wał się mój telefon. Dzwoniła koleżanka: „Cześć Kasiu, tu 
Krysia. Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale poczułam im-
puls, żeby do ciebie zadzwonić. Słuchaj, jestem na rekolek-
cjach, musisz tutaj przyjechać. To znaczy nie do mnie, tylko 
do mojej parafii. Codziennie w Wielkim Tygodniu odbywają 
się tutaj rekolekcje i wiem, że one są dla ciebie, że ty musisz 
tu przyjść”. Pamiętam, jak przeszły mnie 
dreszcze i nogi się pode mną ugięły. 
W końcu dziesięć minut temu pierwszy 
raz w życiu poprosiłam Boga o znak, a tu 
nagle taki telefon.
Pędziłam do Warszawy tak szybko, że 
ledwo pamiętam drogę. Serce biło mi 
szybciej. Co mnie tam spotka? Cieka-
wość aż paliła. Wpadłam do kościoła 
Świętego Ojca Pio na Kabatach mocno 
spóźniona, a tam czekało mnie kolejne 
zaskoczenie. Ksiądz Maciej Sarbinow-
ski, salezjanin, który odprawiał mszę, 
mówił do zebranych coś o Duchu Świę-
tym, który przyprowadził tu wiele 
zagubionych osób i prosił o świadectwa. 
Zalała mnie fala gorąca, ale nie było 
szansy, żebym w ogóle podeszła do ołta-
rza. Za to inni ludzie zaczęli wychodzić 
na środek.
 
Dziewczynko, mówię ci wstań
Ktoś tam bąkał nieśmiało pod nosem, że nie był w kościele 
od dwudziestu lat, ale jakaś staruszka poprosiła go o 
przeprowadzenie przez ulicę, więc wszedł i po raz pierwszy 
jest mu tu dobrze. Ktoś inny powiedział coś w podobnym 
klimacie. Wszyscy tacy jak ja: „niedzielni katolicy”. Jakoś 
dotrwałam do końca tej mszy, a wtedy znów niespodzianka: 
poczułam, że muszę iść do tego księdza po ratunek. 
Wyprułam jak szalona w jego kierunku i ciągnąc go za 
rękaw, powtarzałam: „Niech mi ksiądz pomoże!”. On, tro-
chę zaskoczony, próbował zrozumieć, co się stało i co właś-
ciwie może dla mnie zrobić. Za nic nie potrafiłam mu 

wytłumaczyć, co mi jest i tak naprawdę sama nie do końca 
rozumiałam. Cała się trzęsłam. Czułam się tak, jakbym 
miała umrzeć  i w pewien sposób tego wieczoru umarłam, 
to znaczy narodziłam się do nowego życia.
Ksiądz Maciej zaczął się nade mną modlić. Odepchnęłam 
go. Modlitwa aż parzyła. Nie pamiętam, co działo się póź-
niej, ale po chwili ocknęłam się na podłodze. Świetnie  po-
myślałam  jeszcze do tego wszystkiego zemdlałam. Zau-
ważyłam jednak, że czuję się uspokojona. Ustało kołatanie 
serca i ta dziwna panika. Leżałam na zimnej posadzce, 
a ksiądz Maciej klęczał obok i pytał, czy już wszystko w po-
rządku. Dopiero później dowiedziałam się, że to, co właśnie 
przeżyłam, nazywa się spoczynkiem w Duchu Świętym i jest 

widzialnym znakiem działania Pana 
Boga. W ten sposób Bóg mi pomógł. Zła-
pał mnie za rękę, kiedy już spadałam 
w przepaść. Odpowiedział tak szybko 
i tak mocno, jakby od lat czekał tylko na 
moje wołanie.

Po tym wieczorze nie wszystko zmieniło 
się od razu, ale pierwszy raz w życiu na-
macalnie poczułam obecność Boga, któ-
ry słyszy mój krzyk i się mną interesuje. 
Tego wieczoru On mocno chwycił mnie 
za rękę. Nie wiedziałam jeszcze, że reko-
lekcje, na które przyjechałam, nazywają 
się Talitha kum, czyli w dosłownym tłu-
maczeniu „Dziewczynko, mówię ci, 
wstań”. Te słowa w Biblii wypowiada 
Jezus do umarłej właśnie córeczki Jaira, 
przywracając ją do życia. To ja byłam 
córeczką Jaira. Ja byłam w środku mar-
twa. Pozornie żyłam pełnią życia, ale tak 

naprawdę nie miałam go w sobie. Kiedy myślę o tym teraz 
i widzę, jak Pan Bóg mnie zmienił, napełnił nieznanym do-
tąd pokojem i uleczył, czuję niewyobrażalną wdzięczność. 
Zobaczyłam swoje życie w nowym świetle jak w tej obietni-
cy: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do wa-
szego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam 
serce z ciała” (Ez 36, 26). Nie chcę już więcej żyć bez Niego. 
Nie wyobrażam sobie, co by się ze mną stało, gdyby nie od-
powiedział wtedy na moje wołanie.

–

–
–

Polecam!
Zawołała: „Ratuj!”, zareagował od razu. Przyszedł w ła-
godnym powiewie. Ona – Katarzyna Olubińska, dzienni-
karka i blogerka. On  Bóg, który czeka. Poznali się 
w wielkim mieście.
 
Do Warszawy przyjechała, żeby spełnić swój „sen o dzien-
nikarstwie”. Do dzisiaj wspomina, jak stała przed Pałacem 
Kultury, zaraz po przyjeździe do stolicy i czuła się jak „zdo-
bywczyni świata”. Zdolna i ambitna dawała z siebie wszyst-
ko, a ze słownika wyrzuciła słowa: „Nie radzę sobie”. 
W wieku dwudziestu kilku lat prowadziła autorski program 
emitowany na żywo przez 7 dni w tygodniu, przeprowadzała 
wywiady z gwiazdami i relacjonowała wydarzenia takie jak 
gala rozdania Oscarów w Hollywood. Spełniła marzenia i o-
siągnęła sukces, jednak to, zamiast szczęścia, dało jej po-
wierzchowne relacje, pustkę i życie w biegu.
W Wielkim Tygodniu wybrała się do SPA, a tam poczuła się 
tak samotna, że po prostu do Niego zawołała: „Boże, jeśli Ty 
naprawdę jesteś, przyjdź do mnie i mnie uratuj!”. Potem za-
dzwonił telefon i życie Kasi zmieniło się o 180 stopni...
Ulubiony serial „Seks w wielkim mieście” zamieniła na blo-

–

ga i książkę „Bóg w wielkim mieście”. A w niej opowieści 
o swojej drodze do Boga, pięknie małych gestów, celebracji 
życia. I bliskie rozmowy z gwiazdami pierwszego formatu 
(m. in. Marcin Gortat, Iza Miko, Maciej Musiał, Krzysztof 
Antkowiak, Wojciech Modset Amaro, Anna Kalczyńska, 
Agnieszka Cegielska) o sprawach, wobec których wszyscy 
jesteśmy równi: o miłości, przyjaźni, strachu, cierpieniu, 
śmierci, rodzinie, karierze, marzeniach i szczęściu.
Bliskie rozmowy o sprawach najważniejszych.

Fragment książki „Bóg w wielkim mieście”
…Tamtego dnia w SPA poczucie niezrozumienia, samot-
ności i bezsensu stało się nie do zniesienia. Co za wstyd – po-
myślałam z niedowierzaniem  nie radzę sobie. Chciałam się 
zapaść pod ziemię. Pamiętam przerażenie tym odkryciem. 
Ja, zdobywczyni świata, nie radzę sobie (...). W takim stanie 
siedziałam w jacuzzi w SPA na Mazurach, kiedy w głowie 
zaświtała mi myśl, że to wszystko wina Boga. Jakkolwiek 
śmiesznie to zabrzmi, to właśnie w SPA, w Wielką Środę, 
siedząc sama w strefie wellness i patrząc na smętne drzewa 
za szybą, z głębi serca zawołałam do Niego z pomieszaniem 

–

Lilianna
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Wieści z Domu u Oblatów
Kochani, 
z utęsknieniem wyczekujemy ciepłych, 
słonecznych dni. Chcielibyśmy spę-
dzać czas na świeżym powietrzu, w na-
szym ukochanym ogrodzie. Niestety, 
pogoda nas nie rozpieszcza i na wiosnę 
musimy jeszcze trochę poczekać. Nie 
przeszkadza nam to jednak w miłym 
spędzaniu czasu na Brackiej. 
Wciąż wielu z nas żyje wspomnieniami 
z wielkopostnych rekolekcji z Ojcami 
Paulinami. Przypominają nam się 
szczególnie podczas wspólnego śpie-
wania, kiedy to Czarna Madonna staje 
się Śliczną Madonną. A okazji do śpie-
wania nam nie brakuje! W ostatnich 
dniach marca świętowaliśmy urodziny 

trzech jubilatów: pani Ani, pana Zenka 
i brata Piotra, które rozpoczęły się 
Mszą Świętą dziękczynną za wszystkie 
łaski. Natomiast w kwietniu swój jubi-
leusz obchodziła pani Włodzia. Co 
więcej, raz na dwa tygodnie odwiedza 
nas p. Basia wraz ze swoimi podopiecz-
nymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Każdy piątek spędzony w gronie tych 
przemiłych osób obfituje w wiele śmie-
chu, rozmów i wspólnie wykonanych 
piosenek i pieśni. W ramach odpoczyn-
ku od codziennej gimnastyki, pewnego 
dnia wybraliśmy się na przejażdżkę do 
kina Cinema 3D na seans filmu Chata, 
który bardzo przypadł nam do gustu. 
Niedługo potem nasz Dom odwiedził 

pan Benon Wylegała, który prowadził 
w parafii Filmowe Rekolekcje Ewan-
gelizacyjne. Dziękujemy mu za wystą-
pienie i świadectwo, jakim podzielił się 
z naszą wspólnotą. 
W ostatnich dniach kwietnia otrzyma-
liśmy zaproszenie od uczniów z za-
przyjaźnionego Zespołu Szkół nr 12, 
którzy przygotowali akademię z okazji 
Święta 3 Maja. Z wielką ochotą wysz-
liśmy na spacer i wzięliśmy udział 
w apelu.
I tak każdego dnia, dzieje się coś no-
wego, a my nie możemy narzekać na 
nudę!

Pozdrawiamy, 

Dom u Oblatów
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W szarości nocy
Ty szybko kroczysz
A deszcz siarczysty
Po twarzy tnie

A na policzkach
Wciąż jest rosa
Chcę na wieś

Tam lepiej jest
Tam słychać
Ptaków śpiew

I ciche -  szepty drzew
Gdy oczy zmęczone 
Zamykasz

Wciąż kochasz
Choć płynie czas

Joanna Galant

Lilio radości
Otwórz
Swój kielich

Zanim rozkwitniesz 
Powiedz...

W jakich kolorach
Dostojna Pani
Powitasz dzień?

Czy w mroku nocy
Rozświetlisz drogę
Wędrowca?

W blasku latarni
Migocąc światłem
Wskażesz
Widnokrąg Ziemi 
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Z oblackiej kancelarii

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

12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego
s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi ka-

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

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

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

planowanym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

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

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

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

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

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

Chrzest przyjęli:

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 
CZERWIEC

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

Zenon Romanowski
Henryk Lorenc

Zdzisława Gruchot
Czesław Gibas
Danuta Zawór
Piotr Papierz

Czesława Kuśmierz
Leszek Polański

Grzegorz Mateusz Stadler
Maksymilian Nowicki

Marcel Gumulak
Julia Anna Jankowska

Antoni Aleksander Wereta-Błaszczyk
Kacper Bartosz Woliński
Martyna Januszewska

Cezary Obruśnik

Kronika parafialna
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MAJ 
Sebastian Michalak

Leokadia Rosak
Irena Miłonajć

Marianna Czajka
Teresa Chodorska

Elżbieta Marcinkowska
Grażyna Rzepecka

Andrzej Marcinkowski
Jarosław Jagodziński
Liliana Korzeniewska

Małżeństwo zawarli:

Jerzy Skrzypkowski i Bożena Gajewska
Marcin Łapkowski i Justyna Prusinowska

Umocnieni sakramentem małżeństwa
kroczcie z odwagą strzegąc żaru miłości.

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

Julia Kandalska
Wiktoria Ewa Stabrawa

Oskar Mioduszewski
Nadia Pszon

Stanisław Forster
Michał Wiśniewski

Kacper Adrian Ciężki
Alan Dawidowicz

maj - czerwiec 2017

klasa 3c

klasa 3d

klasa 3e
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„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8,6)

Julia Kandalska
Wiktoria Ewa Stabrawa

Oskar Mioduszewski
Nadia Pszon

Stanisław Forster
Michał Wiśniewski

Kacper Adrian Ciężki
Alan Dawidowicz

maj - czerwiec 2017

klasa 3c

klasa 3d

klasa 3e



I Komunia Święta 

14 maja 2017 roku

klasa 3a

klasa 3f

klasa 3b


