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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.
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Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary 
(Mt 12,7)

Te słowa są cytatem z proroka Ozea-
sza. Orędzie, jakie przypadło mu 
głosić, dotyczyło miłości Boga do 
Izraela. Chyba on pierwszy wpro-
wadził obraz miłości oblubieńczej 
na wyrażenie więzi między Bogiem 
a narodem wybranym. I nie tylko 
głosił je, ale sam stał się obrazem te-
go orędzia. Otrzymał od Boga nakaz 
poślubienia nierządnicy i spłodze-
nia z nią dzieci. W ten sposób jego 
małżeństwo stało się obrazem mi-
łości Boga, który mimo niewier-
ności Izraela pozostaje wiernym 
Oblubieńcem. To musiało być moc-
nym doświadczeniem dla Ozeasza. 
Niezmiernie ważny, nie tylko w wy-
miarze religijnym, jest w naszym 
życiu obraz Boga, jaki nosimy. 
Właśnie konkretne zachowania, 
reakcje najlepiej pokazują, co w is-
tocie w sobie nosimy. Jaką mamy 
lub nie mamy relację do Boga? Jaki 
mam stosunek do bliźniego np. do 
żony, męża, sąsiada, ubogiego? Co 
dla mnie oznaczają takie słowa jak: 
wspólnota, prawdomówność, praw-
da, uczciwość? Jaki noszę obraz 
Kościoła? Czy potrafię przebaczyć 
bliźniemu? Czy potrafię przebaczyć 
sobie? Odpowiedzi na te pytania 
pozwolą nam zobaczyć czy bliżej 
mi do doświadczenia miłosierdzia, 
czy raczej do ofiary?
Kontynuujemy myśl związaną z bu-
dową naszego domu parafialnego, 
który ma nosić nazwę: Domu Po-
kuty. W pierwszą sobotę miesiąca 
na nabożeństwie do Niepokalanego 
Serca Maryi modliliśmy się, aby 
Bóg przez serce i dłonie Maryi od-
nawiał moralnie, duchowo naszą 
parafię. Powierzyliśmy Maryi 
wszystkie sprawy finansowe zwią-
zane z realizacją budowy Domu Po-
kuty. Jesteśmy na etapie zbierania 

dokumentacji, która pozwoli nam 
rozpocząć to dzieło. Wezwanie do 
Pokuty, do czego wzywa nas Orę-
dzie Fatimskie to droga, którą 
chrześcijanin powinien przejść, aby 
doświadczać w swoim życiu miło-
sierdzia Bożego i nim się dzielić. 
Dlatego równocześnie z rozpoczy-
nająca się budową zapraszamy do 
mających się rozpocząć w naszej 
parafii i dla całego miasta Gorzo-
wa Wlkp. 33-dniowych rekolekcji 
przygotowujących człowieka do 
całkowitego oddania się w niewolę 
Maryi. Warunkiem udziału w re-
kolekcjach jest wcześniejsze prze-
czytanie „Traktatu o prawdzi-
wym nabożeństwie do NMP” św. 
Ludwika oraz poświęcenie siebie 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie 
ma odnowy moralnej i duchowej 
parafii bez współpracy z łaską Bo-
żą. I do nawrócenia zaproszony 
jest każdy z nas. To propozycja 
dla Ciebie, abyś się zastanowił, 
czy chcesz zmieniać swoje życie? 
Takie proste pytanie, ale jakże 
trudna bywa odpowiedź.
Pokuta jest czasem duchowej walki 
Jezusa o mnie i czasem mojej decyz-
ji o wyborze drogi. Jest to czas mi-
łości, w którym Pan Bóg uwalnia 
mnie od siebie samego, abym stał 
się zdolny do nawiązania relacji 
z Nim, ze samym sobą i bliźnim. 
Pokuta pozwala człowiekowi zo-
baczyć, jak bardzo jestem przywią-
zany do grzechu. Jest to czas miło-
sierdzia Bożego, które wylewa się 
na nasze rany. Rany, które sam sobie 
zadałem. Serce staje się skruszone 
wobec prawdy, którą jest Bóg. Czło-
wiek czuje żal za popełniony 
grzech. Pokuta wewnętrzna wyraża 
się w działaniu, w podjęciu czynów 
pokutnych. Najważniejszym z nich 

jest szczera spowiedź sakramental-
na. Następnie modlitwa i służba, 
która może okazać się procesem uz-
drowienia mojego poranionego 
przez grzech wnętrza. Wszystko to 
po to, aby odwrócić się od dotych-
czasowych wzorców, dążeń, sposo-
bów postępowania i pójść „pod 
prąd”, zaprzestać szukania włas-
nych rozwiązań, a w ich miejsce 
szukać, rozważać i uczyć się przyj-
mować wolę Bożą, stawiając ją 
zawsze w miejsce naszej własnej 
woli. 
Dokładna analiza pokuty ujawnia, 
że ma ona dziesięć części składo-
wych – siedem w odniesieniu do 
grzechu i trzy w odniesieniu do 
sprawiedliwości – i – co ważne, aby 
być szczera, musi wynikać zarówno 
z serca (czyli naszych najskrytszych 
uczuć i emocji), jak i z umysłu (na-
szego intelektu). W tym numerze 
czasopisma opiszemy trzy części 
prawdziwej pokuty w odniesieniu 
do grzechu. Wszystko w oparciu 
o Słowo Boże, które jest dla nas 
drogowskazem. Zapraszam do lek-
tury…
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Droga do przeżywania prawdziwej Pokuty…
UMYSŁOWE PRZEKONANIE O GRZECHU (1)

Kobieta cudzołożna J 8, 7-11
7• 8  A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł 

do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na 
8 9nią kamień».  I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.  

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odcho-
dzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tyl-

10ko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  Wówczas Jezus pod-
niósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię 

11nie potępił?»  A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie 
grzesz!».
Bóg pozwala nam zobaczyć nasz grzech. Poznajemy go 
najpierw umysłem – to pierwszy krok. Dlatego kapłani są 
wezwani do głoszenia Słowa Bożego i poruszania tema-
tów, które są niewygodne współczesnemu światu. 

SMUTEK SERCA Z POWODU GRZECHU (2)
Ostrzeżenia i wnioski 2 Kor 7 8-10

8• 7  A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie 
żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że 

9 list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz 
raduję się – nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się 
zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po 

10 Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. 
Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku 
zbawieniu, którego się [potem] nie żałuje, smutek zaś tego 
świata sprawia śmierć.
Kain i Abel Rdz 4,3-11
• Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody ro-
li, i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z je-
go tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina 
zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bar-
dzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: «Dlacze-
go jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Prze-
cież, gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; 
jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży 
u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim pano-
wać».
Kain zwrócił się do swego brata, Abla. A gdy byli na polu, 
Kain rzucił się na swego brata, Abla, i zabił go. Wtedy Bóg 
zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowie-
dział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»  Rzekł 
Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku 
mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która roz-
warła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną 
przez ciebie.
Owocem grzechu jest smutek duszy i serca. Rozpoznaj 
swój smutek, który zaprowadzi cię do korzenia, źródła 
rodzącego się smutku. Jest w nas pewna skłonność, zwią-
zana z grzechem pierworodnym, na skutek której bardzo 
szybko zapominamy o tym co było dobre, natomiast pa-
miętamy zło zarówno to, które sami uczyniliśmy, a bar-
dziej jeszcze to, które uczynili wpędem nas inni. Tę właś-
nie skłonność bardzo często udaje się wykorzystać złemu 
duchowi, by pomniejszyć w nas owoce nowego życia i o-
słabić w nas moc wiary. Rozpoznanie grzechu i jego owo-
ców dokonuje się w ciszy, Adorując Najświętszy Sakra-
ment. Zapraszam Cię w każdy piątek i niedzielę do kapli-
cy św. Eugeniusza oraz w pierwszą sobotę miesiąca. 
Smutek tego świata sprawia śmierć, ponieważ nie ma 
tam Boga. Człowiek nie zagłuszy swoich grzechów bo-
gactwem, wygodami, przyjemnościami – jedynie je na 

chwilę przykryje propozycjami świata.
Skłonności upadłej natury Rz 7, 24

24• 7  Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, 
[co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Św. Paweł zauważył na podstawie swojego nawrócenia, 
że ciało oddane na usługi tego świata może nas prowadzić 
do śmierci. Może dlatego mamy tyle samobójstw na świe-
cie i nieszczęśliwych ludzi. Za dużo ufności pokładamy 
w tym co daje świat i człowiek. Dzięki Jezusowi, który u-
marł za nasze grzechy mamy możliwość wyrwać swoje 
ciało z sideł naszych pragnień, owoców naszych grze-
chów. 
Biada nie pokutującym miastom Łk 10,13

13• 10  Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdy-
by w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się do-
konały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze po-
kutnym i w popiele.
Bóg działa a człowiek nie widzi. Co takiego przysłania mu 
oczy? To co w nas jest: grzech i jego owoce. Smutny czło-
wiek kręci się ciągle wokół siebie. Użala się nad sobą 
i swoją historią życia. Siedzi w fotelu i rozpacza nad nie-
sprawiedliwością tego świata. Jaki ja jestem nieszczę-
śliwy! Jak bardzo zostałem skrzywdzony! Nie widzimy 
cudów, bo przysłania je nam nasz ból, smutek, nasza aro-
gancja, pycha, złość itp. Miasto takie nie będzie się podo-
bało Bogu. Miasto, które służy bożkom nigdy nie będzie 
podobało się Bogu. 

NIENAWIŚĆ DO GRZECHU (3)
WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Potęga Boga Pwt 7,25-26

25•  Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani 
złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię 

26to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi.  Nic 
obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś 
przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz 
wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone kląt-
wą.
Wzorowy władca Ps 101,3

3•  Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w niena-
wiści mam przestępstwa: nie przylgną one do mnie.
Prz 6,1-35
OGÓLNE NAPOMNIENIA MĄDROŚCI
Lenistwo

6•  Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź 
7mądry:  nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadne-

8go, ni pana,  a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój 
9pokarm we żniwa.  Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kie-

10dyż ze snu powstaniesz?  Trochę snu i trochę drzemania, 
11trochę założenia rąk, aby zasnąć:  a przyjdzie na ciebie nę-

dza jak włóczęga i niedostatek – jak biedak żebrzący.
Przewrotność

12•  Człowiekiem nikczemnym jest i nicponiem: kto chodzi 
13z kłamstwem na ustach,  oczyma strzela, szurga nogami, 

14palcami swymi wskazuje;  a w sercu podstęp ukrywa, stale 
15przemyśliwa zło, jest podnietą do kłótni.  Dlatego nagle za-

głada nań przyjdzie: w mgnieniu oka zniszczony – i nieod-
wracalnie.
Przedmiot odrazy Pana

16•  Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi 
17u Niego odrazę:  wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co 

18krew niewinną wylały,  serce knujące złe plany, nogi, co 

19biegną prędko do zbrodni,  świadek fałszywy, co kłamie, 
i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.
Niebezpieczeństwo cudzołóstwa

24•  One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język 
25ma gładki:  jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie, po-

26wiekami jej nie daj się złowić,  bo nierządnicy wystarczy 
27kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie.  Czy scho-

28wa kto ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szaty?  Czy 
29kto pójdzie po węglach ognistych, a stóp nie poparzy?  Tak 

ten, kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie 
30karania.  Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrze 

31napełnić, gdy głodny;  a siedmiokrotnie zwróci złapany, 
32wszystko, co w domu ma, odda.  Lecz kto cudzołoży, ten 

33jest niemądry: na własną zgubę to czyni.  Chłostę i wstyd 

34on tu znajdzie, a jego hańba się nie zmaże:  bo zazdrość po-
35budza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty,  na o-

kup za winę nie spojrzy, dary odrzuci, choćbyś je mnożył.
Dlaczego Bóg nienawidzi grzechu? Bo wie, że kiedy czło-
wiek grzeszy oddala się od Miłości. Dlaczego szatan wy-
powiedział nieposłuszeństwo Bogu? Motywem jego dzia-
łania była miłość własna, która na skutek jego wyboru 
oderwania się od Boga, niezależności stała się nienawiś-
cią do samego siebie, Boga i ludzi. Nienawiść do siebie za 
to, ze stracił radość ducha, że nie potrafi żyć w radości 
dziecka Bożego. Człowiek zniewolony nie będzie potrafił 
patrzeć na radość, którą daje Bóg. Zazdrość będzie jego 
niepokojem i będzie starał się na swojej drodze niszczyć 
wszystko co Boże.

Niewolnicy Maryi
– na podstawie „ABC Oddania siebie Maryi” o. Elizeusza

Co to jest oddanie się Maryi?
Ludzie w różnym stopniu związani są 
z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko od-
zywają się do Niej modlitwą „Zdrowaś 
Maryjo”, czy jakimś aktem strzelistym. 
To stopień najniższy. Inni modlą się do 
Niej codziennie odmawiając różaniec – 
to stopień wyższy. Jeszcze inni włącza-
ją się do żywego różańca, czy wstępują 
do zakonu poświęconego Jej czci. To 
wysoki stopień związania się z Nią. Ale 
najwyższym z wszystkich jest całkowi-
te oddanie Jej siebie na własność. Kto 
oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej 
czynić z nim, co Ona uzna za właściwe 
i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać ra-
dość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna 
Jej będzie moja choroba, przyjmę cho-
robę (cierpienie). Wszystkie zmysły 
mego ciała mają być Jej własnością.
Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej 
władzami. Tym samym pozwalam Jej 
wszystko w sobie pozmieniać. Pozmie-
niać myśli, by stały się podobne do Jej 
myśli. Pragnienia, by były coraz bliż-
sze Jej pragnieniom. Uczucia, by jed-
noczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć 
całą duszę otwartą na wszystko, co ze-
chce mi przekazać. Pozwalam Jej tak-
że, wszystko, co mam w duszy zabrać.
Oddaję Maryi wszystkie dobra zew-
nętrzne. Odtąd wszystko, co mam: o-
dzież, zegarek, pióro, mieszkanie, 
wszystko, co mam i kiedykolwiek będę 
posiadał, jest Jej własnością i za Jej 
zgodą. Musisz to dobrze przemyśleć.
Jeżeli lękasz się takiego oddania, zasta-
nów się, czy nie masz do Maryi za mało 
zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty sam 
i wszystko, co do ciebie należy, staje 
się od tej chwili własnością Matki Bo-
żej. Także i twoja przyszłość została 
złożona w Jej ręce.
Jakie powinno być oddanie?
Oddaj się Maryi na własność.

Na własność, a nie tylko w opiekę. Wie-
lu pragnie, by Maryja im służyła. Ty się 
tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty 
chcesz Jej służyć. To przynosi głęboki 
pokój, ale jest zarazem bardzo radykal-
ne i sprowadzi twoją religijność z po-
bożności powierzchownej do pełnego 
realizmu.
Oddaj się Maryi rzeczywiście.
Maryja prowadzi skróconą drogą do 
świętości, ale tylko Ona ją zna i tylko 
Ona ma od Boga łaskę, że może cię nią 
poprowadzić. Stwierdzisz szybko, że 
oddanie się Jej, to nie tylko nowa forma 
pobożności, ale nowa forma życia, 
zdolna tak całkowicie przeobrazić twe 
postępowanie, że zgodne będzie z wolą 
Bożą. Na tej drodze trzeba czasem po-
nieść pewne ryzyko, jeśli zrozumiesz, 
że Maryja zażąda od ciebie czegoś trud-
nego. Oddaj się z pełnym zaufaniem.
Oddaj się Jej na zawsze.
Powiedz Maryi z góry: „Maryjo, gdy-
bym kiedyś chciał od Ciebie odejść, 
gdybym się zaczął buntować, że na-
prawdę wszystko mi zabierzesz, bądź 
tak dobra i w ogóle nie zważaj na moje 
protesty.”
Oddaj się Maryi całkowicie i zupeł-
nie.
Nie mów, że na wszystko się zgodzisz, 
ale na to, czy tamto nie. To byłby brak 
zaufania. Zgódź się na wszystko, także 
na to, czego się najbardziej boisz jak 
choroba czy kalectwo. Ona wie lepiej, 
co dla ciebie dobre.
Przestaniesz się bać takich rzeczy jak: 
ośmieszenie, krzywda, cierpienie. Gdy 
to osiągniesz, wtedy twoje oddanie 
wzniesie się na najwyższy poziom i bę-
dzie ono oddaniem doskonałym. Bę-
dzie to twoje prawdziwe i doskonałe 
nabożeństwo do Najświętszej Maryi 
Panny.
Jakie powinno być wewnętrzne us-

posobienie ludzi oddających się Ma-
ryi?
Nie można się oddać komuś, do kogo 
nie ma się zaufania. Natomiast możesz 
oddać się Maryi, jeśli masz do Niej peł-
ne bezgraniczne zaufanie. Ufność, to 
pewność, że Maryja nie zawiedzie. Czy 
gotów jesteś, jeśli Ona tego zechce, po-
dejmować dla Niej rzeczy po ludzku 
mówiąc niewykonalne? Nie można od-
dać się komuś, kogo się nie kocha. Od-
danie bez miłości nie ma sensu.
Prawdziwa miłość szuka nie własnego 
dobra, ale dobra tego, kogo miłuje. Czy 
kochasz Maryję tak, że pragniesz dla 
Niej dobra, że gotów jesteś dla Niej 
wiele, wszystko poświęcić, by pomno-
żyć Jej chwałę i radość?
Praktyka osobistego oddania się Ma-
ryi
Polega ono na całkowitym uzależnie-
niu się od Maryi. Po akcie oddania na-
stępuje stan oddania. Już teraz nie na-
leżysz do siebie, ale do niej. Nie bój się 
uzależnienia od Maryi. Syn Boży od Jej 
zgody uzależnił Swe przyjście na świat. 
Niezależny od nikogo, okazuje pełnię 
Swej wolności, oddając się Maryi. Poz-
wolił Jej zanieść się do świątyni, kar-
mić, pielęgnować, wychowywać, ofia-
rować na krzyżu. W Jego trzydziesto-
letnim życiu ukrytym, pisze Ewange-
lia, był Józefowi i Maryi oddany.
Możesz oddać się Maryi, nawet żyjąc 
w grzechu śmiertelnym, nawet będąc 
wielkim grzesznikiem, ale pod warun-
kiem, że szczerze pragniesz wyzwolić 
z grzechów i żyć stale w łasce uświęca-
jącej i że jesteś gotów na wszystko, by-
leby w łasce wytrwać. Musisz zrozu-
mieć, że grozi ci wieczne potępienie 
i po dobrym namyśle z całą szczerością 
powtarzać: «Maryjo, pozwalam ci czy-
nić ze mną wszystko, bylebym nie po-
pełnił grzechu śmiertelnego. Możesz 



str. 4 str. 5
wrzesień-październik 2018 wrzesień-październik 2018

Droga do przeżywania prawdziwej Pokuty…
UMYSŁOWE PRZEKONANIE O GRZECHU (1)

Kobieta cudzołożna J 8, 7-11
7• 8  A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł 

do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na 
8 9nią kamień».  I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.  

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odcho-
dzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tyl-

10ko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  Wówczas Jezus pod-
niósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię 

11nie potępił?»  A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie 
grzesz!».
Bóg pozwala nam zobaczyć nasz grzech. Poznajemy go 
najpierw umysłem – to pierwszy krok. Dlatego kapłani są 
wezwani do głoszenia Słowa Bożego i poruszania tema-
tów, które są niewygodne współczesnemu światu. 

SMUTEK SERCA Z POWODU GRZECHU (2)
Ostrzeżenia i wnioski 2 Kor 7 8-10

8• 7  A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie 
żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że 

9 list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz 
raduję się – nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się 
zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po 

10 Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. 
Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku 
zbawieniu, którego się [potem] nie żałuje, smutek zaś tego 
świata sprawia śmierć.
Kain i Abel Rdz 4,3-11
• Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody ro-
li, i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z je-
go tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina 
zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bar-
dzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: «Dlacze-
go jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Prze-
cież, gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; 
jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży 
u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim pano-
wać».
Kain zwrócił się do swego brata, Abla. A gdy byli na polu, 
Kain rzucił się na swego brata, Abla, i zabił go. Wtedy Bóg 
zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowie-
dział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»  Rzekł 
Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku 
mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która roz-
warła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną 
przez ciebie.
Owocem grzechu jest smutek duszy i serca. Rozpoznaj 
swój smutek, który zaprowadzi cię do korzenia, źródła 
rodzącego się smutku. Jest w nas pewna skłonność, zwią-
zana z grzechem pierworodnym, na skutek której bardzo 
szybko zapominamy o tym co było dobre, natomiast pa-
miętamy zło zarówno to, które sami uczyniliśmy, a bar-
dziej jeszcze to, które uczynili wpędem nas inni. Tę właś-
nie skłonność bardzo często udaje się wykorzystać złemu 
duchowi, by pomniejszyć w nas owoce nowego życia i o-
słabić w nas moc wiary. Rozpoznanie grzechu i jego owo-
ców dokonuje się w ciszy, Adorując Najświętszy Sakra-
ment. Zapraszam Cię w każdy piątek i niedzielę do kapli-
cy św. Eugeniusza oraz w pierwszą sobotę miesiąca. 
Smutek tego świata sprawia śmierć, ponieważ nie ma 
tam Boga. Człowiek nie zagłuszy swoich grzechów bo-
gactwem, wygodami, przyjemnościami – jedynie je na 

chwilę przykryje propozycjami świata.
Skłonności upadłej natury Rz 7, 24

24• 7  Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, 
[co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Św. Paweł zauważył na podstawie swojego nawrócenia, 
że ciało oddane na usługi tego świata może nas prowadzić 
do śmierci. Może dlatego mamy tyle samobójstw na świe-
cie i nieszczęśliwych ludzi. Za dużo ufności pokładamy 
w tym co daje świat i człowiek. Dzięki Jezusowi, który u-
marł za nasze grzechy mamy możliwość wyrwać swoje 
ciało z sideł naszych pragnień, owoców naszych grze-
chów. 
Biada nie pokutującym miastom Łk 10,13

13• 10  Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdy-
by w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się do-
konały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze po-
kutnym i w popiele.
Bóg działa a człowiek nie widzi. Co takiego przysłania mu 
oczy? To co w nas jest: grzech i jego owoce. Smutny czło-
wiek kręci się ciągle wokół siebie. Użala się nad sobą 
i swoją historią życia. Siedzi w fotelu i rozpacza nad nie-
sprawiedliwością tego świata. Jaki ja jestem nieszczę-
śliwy! Jak bardzo zostałem skrzywdzony! Nie widzimy 
cudów, bo przysłania je nam nasz ból, smutek, nasza aro-
gancja, pycha, złość itp. Miasto takie nie będzie się podo-
bało Bogu. Miasto, które służy bożkom nigdy nie będzie 
podobało się Bogu. 

NIENAWIŚĆ DO GRZECHU (3)
WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Potęga Boga Pwt 7,25-26

25•  Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani 
złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię 

26to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi.  Nic 
obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś 
przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz 
wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone kląt-
wą.
Wzorowy władca Ps 101,3

3•  Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w niena-
wiści mam przestępstwa: nie przylgną one do mnie.
Prz 6,1-35
OGÓLNE NAPOMNIENIA MĄDROŚCI
Lenistwo

6•  Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź 
7mądry:  nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadne-

8go, ni pana,  a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój 
9pokarm we żniwa.  Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kie-

10dyż ze snu powstaniesz?  Trochę snu i trochę drzemania, 
11trochę założenia rąk, aby zasnąć:  a przyjdzie na ciebie nę-

dza jak włóczęga i niedostatek – jak biedak żebrzący.
Przewrotność

12•  Człowiekiem nikczemnym jest i nicponiem: kto chodzi 
13z kłamstwem na ustach,  oczyma strzela, szurga nogami, 

14palcami swymi wskazuje;  a w sercu podstęp ukrywa, stale 
15przemyśliwa zło, jest podnietą do kłótni.  Dlatego nagle za-

głada nań przyjdzie: w mgnieniu oka zniszczony – i nieod-
wracalnie.
Przedmiot odrazy Pana

16•  Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi 
17u Niego odrazę:  wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co 

18krew niewinną wylały,  serce knujące złe plany, nogi, co 

19biegną prędko do zbrodni,  świadek fałszywy, co kłamie, 
i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.
Niebezpieczeństwo cudzołóstwa

24•  One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język 
25ma gładki:  jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie, po-

26wiekami jej nie daj się złowić,  bo nierządnicy wystarczy 
27kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie.  Czy scho-

28wa kto ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szaty?  Czy 
29kto pójdzie po węglach ognistych, a stóp nie poparzy?  Tak 

ten, kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie 
30karania.  Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrze 

31napełnić, gdy głodny;  a siedmiokrotnie zwróci złapany, 
32wszystko, co w domu ma, odda.  Lecz kto cudzołoży, ten 

33jest niemądry: na własną zgubę to czyni.  Chłostę i wstyd 

34on tu znajdzie, a jego hańba się nie zmaże:  bo zazdrość po-
35budza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty,  na o-

kup za winę nie spojrzy, dary odrzuci, choćbyś je mnożył.
Dlaczego Bóg nienawidzi grzechu? Bo wie, że kiedy czło-
wiek grzeszy oddala się od Miłości. Dlaczego szatan wy-
powiedział nieposłuszeństwo Bogu? Motywem jego dzia-
łania była miłość własna, która na skutek jego wyboru 
oderwania się od Boga, niezależności stała się nienawiś-
cią do samego siebie, Boga i ludzi. Nienawiść do siebie za 
to, ze stracił radość ducha, że nie potrafi żyć w radości 
dziecka Bożego. Człowiek zniewolony nie będzie potrafił 
patrzeć na radość, którą daje Bóg. Zazdrość będzie jego 
niepokojem i będzie starał się na swojej drodze niszczyć 
wszystko co Boże.

Niewolnicy Maryi
– na podstawie „ABC Oddania siebie Maryi” o. Elizeusza

Co to jest oddanie się Maryi?
Ludzie w różnym stopniu związani są 
z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko od-
zywają się do Niej modlitwą „Zdrowaś 
Maryjo”, czy jakimś aktem strzelistym. 
To stopień najniższy. Inni modlą się do 
Niej codziennie odmawiając różaniec – 
to stopień wyższy. Jeszcze inni włącza-
ją się do żywego różańca, czy wstępują 
do zakonu poświęconego Jej czci. To 
wysoki stopień związania się z Nią. Ale 
najwyższym z wszystkich jest całkowi-
te oddanie Jej siebie na własność. Kto 
oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej 
czynić z nim, co Ona uzna za właściwe 
i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać ra-
dość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna 
Jej będzie moja choroba, przyjmę cho-
robę (cierpienie). Wszystkie zmysły 
mego ciała mają być Jej własnością.
Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej 
władzami. Tym samym pozwalam Jej 
wszystko w sobie pozmieniać. Pozmie-
niać myśli, by stały się podobne do Jej 
myśli. Pragnienia, by były coraz bliż-
sze Jej pragnieniom. Uczucia, by jed-
noczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć 
całą duszę otwartą na wszystko, co ze-
chce mi przekazać. Pozwalam Jej tak-
że, wszystko, co mam w duszy zabrać.
Oddaję Maryi wszystkie dobra zew-
nętrzne. Odtąd wszystko, co mam: o-
dzież, zegarek, pióro, mieszkanie, 
wszystko, co mam i kiedykolwiek będę 
posiadał, jest Jej własnością i za Jej 
zgodą. Musisz to dobrze przemyśleć.
Jeżeli lękasz się takiego oddania, zasta-
nów się, czy nie masz do Maryi za mało 
zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty sam 
i wszystko, co do ciebie należy, staje 
się od tej chwili własnością Matki Bo-
żej. Także i twoja przyszłość została 
złożona w Jej ręce.
Jakie powinno być oddanie?
Oddaj się Maryi na własność.

Na własność, a nie tylko w opiekę. Wie-
lu pragnie, by Maryja im służyła. Ty się 
tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty 
chcesz Jej służyć. To przynosi głęboki 
pokój, ale jest zarazem bardzo radykal-
ne i sprowadzi twoją religijność z po-
bożności powierzchownej do pełnego 
realizmu.
Oddaj się Maryi rzeczywiście.
Maryja prowadzi skróconą drogą do 
świętości, ale tylko Ona ją zna i tylko 
Ona ma od Boga łaskę, że może cię nią 
poprowadzić. Stwierdzisz szybko, że 
oddanie się Jej, to nie tylko nowa forma 
pobożności, ale nowa forma życia, 
zdolna tak całkowicie przeobrazić twe 
postępowanie, że zgodne będzie z wolą 
Bożą. Na tej drodze trzeba czasem po-
nieść pewne ryzyko, jeśli zrozumiesz, 
że Maryja zażąda od ciebie czegoś trud-
nego. Oddaj się z pełnym zaufaniem.
Oddaj się Jej na zawsze.
Powiedz Maryi z góry: „Maryjo, gdy-
bym kiedyś chciał od Ciebie odejść, 
gdybym się zaczął buntować, że na-
prawdę wszystko mi zabierzesz, bądź 
tak dobra i w ogóle nie zważaj na moje 
protesty.”
Oddaj się Maryi całkowicie i zupeł-
nie.
Nie mów, że na wszystko się zgodzisz, 
ale na to, czy tamto nie. To byłby brak 
zaufania. Zgódź się na wszystko, także 
na to, czego się najbardziej boisz jak 
choroba czy kalectwo. Ona wie lepiej, 
co dla ciebie dobre.
Przestaniesz się bać takich rzeczy jak: 
ośmieszenie, krzywda, cierpienie. Gdy 
to osiągniesz, wtedy twoje oddanie 
wzniesie się na najwyższy poziom i bę-
dzie ono oddaniem doskonałym. Bę-
dzie to twoje prawdziwe i doskonałe 
nabożeństwo do Najświętszej Maryi 
Panny.
Jakie powinno być wewnętrzne us-

posobienie ludzi oddających się Ma-
ryi?
Nie można się oddać komuś, do kogo 
nie ma się zaufania. Natomiast możesz 
oddać się Maryi, jeśli masz do Niej peł-
ne bezgraniczne zaufanie. Ufność, to 
pewność, że Maryja nie zawiedzie. Czy 
gotów jesteś, jeśli Ona tego zechce, po-
dejmować dla Niej rzeczy po ludzku 
mówiąc niewykonalne? Nie można od-
dać się komuś, kogo się nie kocha. Od-
danie bez miłości nie ma sensu.
Prawdziwa miłość szuka nie własnego 
dobra, ale dobra tego, kogo miłuje. Czy 
kochasz Maryję tak, że pragniesz dla 
Niej dobra, że gotów jesteś dla Niej 
wiele, wszystko poświęcić, by pomno-
żyć Jej chwałę i radość?
Praktyka osobistego oddania się Ma-
ryi
Polega ono na całkowitym uzależnie-
niu się od Maryi. Po akcie oddania na-
stępuje stan oddania. Już teraz nie na-
leżysz do siebie, ale do niej. Nie bój się 
uzależnienia od Maryi. Syn Boży od Jej 
zgody uzależnił Swe przyjście na świat. 
Niezależny od nikogo, okazuje pełnię 
Swej wolności, oddając się Maryi. Poz-
wolił Jej zanieść się do świątyni, kar-
mić, pielęgnować, wychowywać, ofia-
rować na krzyżu. W Jego trzydziesto-
letnim życiu ukrytym, pisze Ewange-
lia, był Józefowi i Maryi oddany.
Możesz oddać się Maryi, nawet żyjąc 
w grzechu śmiertelnym, nawet będąc 
wielkim grzesznikiem, ale pod warun-
kiem, że szczerze pragniesz wyzwolić 
z grzechów i żyć stale w łasce uświęca-
jącej i że jesteś gotów na wszystko, by-
leby w łasce wytrwać. Musisz zrozu-
mieć, że grozi ci wieczne potępienie 
i po dobrym namyśle z całą szczerością 
powtarzać: «Maryjo, pozwalam ci czy-
nić ze mną wszystko, bylebym nie po-
pełnił grzechu śmiertelnego. Możesz 
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mi zupełnie poprzestawiać życie, po-
zabierać wszystko, co mnie do grzechu 
ciągnie, bylebym już więcej nie zgrze-
szył ciężko» Taki powinien być akt od-
dania grzesznika.
Jeśli w zasadzie żyjesz w stanie łaski, 
a popełniasz grzechy powszednie, 

z których chciałbyś się wyzwolić, mo-
żesz powtarzać taki akt: „Matko Boża, 
pozwalam Ci czynić ze mną wszystko, 
bylebym nie popełnił grzechów pow-
szednich, Weź mój rozum i wszystko 
w nim pozmieniaj, żebym zaczął uwa-
żać za dobro to, co Ty za dobre uważasz 

i brzydził się tym, czym Ty się brzy-
dzisz. Weź moją wolę, żebym zawsze 
chciał tego, czego Ty chcesz, zabierz 
moje serce, abym lubił to, co Ty lubisz, 
a nie lubił tego, czego Ty nie lubisz.”

oprac. O. Proboszcz

Poprawne odmawianie różańca oznacza 
odmawianie modlitwy oraz medytację 
w tym samym czasie. Dzięki temu odma-
wianie różańca jest tak wspaniałym prze-
życiem duchowym. 
Każda z tajemnic różańca koncentruje się 
na jednym ważnym wydarzeniu z życia 
Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi.  Wy-
różniamy 20 tajemnic różańca, które do-
datkowo podzielone są na 4 grupy: Tajem-
nice Radosne, Tajemnice Światła, Tajem-

nice Bolesne i Tajemnice Chwalebne i od-
mawiane są w odpowiednim dniu tygod-
nia.
CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa
CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu 

w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywa-

nie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu
CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEB-
NE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

TAJEMNICE RÓŻAŃCA

Październik miesiącem różańca
Często bierzemy do ręki różaniec. W październiku we 
wszystkich katolickich kościołach gromadzą się wierni na 
wspólną modlitwę różańcową. Tam zaś, gdzie do świątyni 
jest daleko lub zajęcia w gospodarstwie nie pozwalają na 
przyjście do kościoła, ludzie zbierają się przy przydrożnych 
kapliczkach lub w domach prywatnych, aby wspólnie przez 
ręce Maryi uwielbiać Pana i wypraszać u Niego potrzebne 
łaski. W wielu domach odmawia się różaniec rodzinny. Skąd 
pochodzi ten piękny zwyczaj? Jakie są początki modlitwy 
różańcowej?

HISTORIA RÓŻAŃCA
Różaniec jako taki nie powstał w Kościele katolickim, ale 
istniał dawno przed nim i jest własnością wielu narodów.
Okazuje się, że zwyczaj odmawiania pewnej ilości modlitw 
odliczanych dla ułatwienia przy pomocy sznurka z kora-
likami czy węzełkami, był bardzo dawny i spo-
tykamy go w wielu religiach. Słynny archeolog 
Austrin Layard w roku 1849 odkrył wśród ruin 
starożytnej Niniwy posążek niewiasty trzyma-
jącej w ręku coś w rodzaju różańca. Pochodził 
on z VIII, a może nawet z IX wieku przed Chry-
stusem. Pewnego rodzaju różańce stosowali 
powszechnie w Indiach wyznawcy Wisznu i Si-
wy, a także buddyjscy lamowie i mahometanie. 
Święty Franciszek Ksawery był bardzo zdzi-
wiony, gdy udając się na misje do Japonii, zoba-
czył u tamtejszych ludzi coś podobnego do na-
szego różańca. 
Pierwsze reguły zakonne zobowiązywały 
swoich mnichów do wielokrotnego powtarzania w ciągu 
dnia modlitwy „Ojcze nasz”.
Najpiękniejszą i najstarszą modlitwą chrześcijańską jest 
„Modlitwa Pańska”. Nauczył ją sam Jezus Chrystus swoich 
uczniów (zob. Mt 6,9-13). Jej słowami modlili się wyznaw-
cy Pana od pierwszych wieków Kościoła i w niej szukali siły 
w czasie prześladowań. Pierwsze reguły zakonne zobowią-
zywały swoich mnichów do wielokrotnego jej powtarzania 
w ciągu dnia. Tak na przykład reguła benedyktyńska jeszcze 
w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie od-
mawiać 150 „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum zło-
żonego ze 150 psalmów. Podobny zwyczaj posiadali do XIII 
wieku również templariusze.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa dostrzegano 
także potrzebę modlitwy do Najświętszej Maryi Panny 
widząc w Niej Pośredniczkę przed Bogiem. 
Od XII wieku rozpowszechnia się w Kościele katolickim 
zwyczaj odmawiania „Pozdrowienia Anielskiego”. Modlit-
wa ta składała się początkowo jedynie ze słów Anioła Gab-
riela: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosła-
wionaś Ty między niewiastami” (Łk 1,28). Potem zaczęto 
dodawać do niej słowa wypowiedziane do Maryi przez św. 
Elżbietę (zob. Łk 1,42b), a następnie inne słowa. Obecna for-
ma „Pozdrowienia Anielskiego” ukształtowała się ostatecz-
nie w XV wieku. Zatwierdził ją św. Pius V w 1566 roku. Tak 

więc do „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. 
Te dwie najpopularniejsze w Kościele modlitwy dały począ-
tek różańcowi katolickiemu. 
Za ojca różańca świętego uważa się św. Dominika. 
Legenda głosi, że tej modlitwy nauczyła go sama Najświęt-
sza Maryja i poleciła rozpowszechniać ją na całym świecie. 
Nie był to jednak jeszcze różaniec w formie dzisiejszej. Ró-
żaniec w jego obecnym kształcie ustalił się dopiero w wieku 
XV dzięki Dominikowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). 
On ustalił liczbę 150 Zdrowaś na wzór Księgi Psalmów, któ-
re podzielił na dziesiątki, każda przeplatana „Modlitwą Pań-
ską”. Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył on też 
pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikań-
skiemu modlitwa różańcowa stała się już w wieku XV znana 
w całym Kościele, a bractwa różańcowe spotykamy we 

wszystkich krajach. Zaczęto powoli wprowa-
dzać też do różańca tajemnice do rozważania 
z życia Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. 
W wieku XVI ustalono ostatecznie trzy części 
różańca po pięć tajemnic każda.
Najdawniejszy przechowywany różaniec 
chrześcijański pochodzi z XIII wieku. Zna-
leziono jego rzeźbę na nagrobku Gerarda, ryce-
rza zakonu templariuszy (†1273). Sznur przed-
stawiał 158 nanizanych paciorków. Pierwszym 
zaś śladem modlitwy różańcowej w Polsce jest 
znajdujący się w kolegiacie głogowskiej grobo-
wiec przedstawiający niewiastę z różańcem 
w dłoni, który ma 55 paciorków. U jej stóp jest 

mały człowiek, który również trzyma podobny różaniec. Jest 
to pomnik Matyldy z książąt Bronszwickich, małżonki księ-
cia śląskiego z roku 1317. Różaniec w ręku widnieje również 
na grobowcu Anny, księżnej legnickiej z 1367 roku. Około 
roku 1500 pojawiają się różańce, na których paciorki ułożo-
ne są w dziesiątki.
Kościół widział w różańcu ratunek wobec grożących 
Kościołowi niebezpieczeństw. Modlitwa różańcowa bar-
dzo szybko znalazła oficjalną aprobatę Kościoła. Papieże 
w swoim nauczaniu zachęcali wiernych do jej częstego od-
mawiania. 
7 października – święto Matki Bożej Różańcowej. 
Tego dnia 1571 roku była stoczona pod Lepanto nad zatoką 
Koryncką bitwa morska między flotyllą chrześcijańską i tu-
recką. Zakończyła się ona wielkim zwycięstwem chrześ-
cijan. Zostało uwolnionych z galer bardzo wielu chrześcijan, 
którzy musieli je obsługiwać jako niewolnicy. Ten wielki tri-
umf przypisuje się wstawiennictwu Matki Bożej, gdyż przed 
tą bitwą ówczesny papież św. Pius V zachęcał cały świat ka-
tolicki do modlitwy na różańcu. Jako podziękowanie za to 
zwycięstwo papież Pius V ustanowił na ten dzień święto 
Matki Bożej Różańcowej. Bractwa różańcowe rozwinęły 
wtedy szczególnie ożywioną działalność. Papież Klemens 
XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgra-
dem w roku 1716 rozszerzył to święto na cały Kościół. W ro-

ku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać 
różaniec przez cały miesiąc październik 
i wprowadził do Litanii Loretańskiej wez-
wanie: „Królowo Różańca Świętego, módl 
się za nami”. 
Dzisiaj modlitwa różańcowa jest jedną 
z najpopularniejszych modlitw Kościoła. 
Zna ją każdy katolik. Jest ona odmawiana 
przez setki milionów chrześcijan. Zdecydo-
wała o tym łatwość i prostota różańca. Skła-
da się on przecież z modlitw codziennych, 
najpowszechniej używanych: „Modlitwy 
Pańskiej” i „Pozdrowienia Anielskiego”. 
Można odmawiać go w każdym czasie 
i w każdym miejscu. Rozważanie tajemnic 
z życia Jezusa i Jego Matki, dołączone 
w wiekach późniejszych, nadają różańcowi 
formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, 
co pozwala nie tylko lepiej poz-
nać życie Chrystusa, ale je także 
naśladować.
Obecnie prawie we wszystkich 
parafiach w Polsce znany jest 
tzw. Żywy Różaniec. Założyła 
go Sługa Boża Paulina Maria Ja-
ricot w Lionie w 1826 roku, a za-
twierdził papież Grzegorz XVI 
w 1832 roku. Licząc się z sytu-
acją współczesnego człowieka, 
że jest on wiecznie zaganiany 

i zapracowany, wpadła Założy-cielka na 
pomysł, aby zobowiązać członków do tylko 
jednej cząstki różańca dziennie. Członkowie 
są tak zorganizowani, że tworzą grupy po 15 
osób tak, aby przez nich był od-mawiany 
cały różaniec w ciągu dnia.
Objawienia w Lourdes, Fatimie, Giet-
rzwałdzie. 
Wreszcie do spopularyzowania tej modlitwy 
przyczyniły się bardzo objawienia Najświęt-
szej Maryi Panny. Prawie we wszystkich 
swoich ostatnich objawieniach Maryja trzy-
mała w ręku różaniec i usilnie prosiła o jego 
odmawianie. Tak było w Lourdes, Fatimie 
czy też w Gietrzwałdzie.
Ojciec Święty Jan Paweł II.
Matka Boża nigdy nie pozostaje dłużna wo-
bec wielkiej miłości okazywanej Jej w ró-

żańcu. Liczne wota znajdujące 
się we wszystkich Jej sanktuar-
iach są tego najlepszym świa-
dectwem. Ojciec Święty Jan Pa-
weł II, który całe swoje życie za-
wierzył Maryi, w modlitwie ró-
żańcowej widział źródło mocy 
dla Kościoła u progu trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa 
i o potrzebie tej modlitwy nieu-
stannie nam przypominał.
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mi zupełnie poprzestawiać życie, po-
zabierać wszystko, co mnie do grzechu 
ciągnie, bylebym już więcej nie zgrze-
szył ciężko» Taki powinien być akt od-
dania grzesznika.
Jeśli w zasadzie żyjesz w stanie łaski, 
a popełniasz grzechy powszednie, 

z których chciałbyś się wyzwolić, mo-
żesz powtarzać taki akt: „Matko Boża, 
pozwalam Ci czynić ze mną wszystko, 
bylebym nie popełnił grzechów pow-
szednich, Weź mój rozum i wszystko 
w nim pozmieniaj, żebym zaczął uwa-
żać za dobro to, co Ty za dobre uważasz 

i brzydził się tym, czym Ty się brzy-
dzisz. Weź moją wolę, żebym zawsze 
chciał tego, czego Ty chcesz, zabierz 
moje serce, abym lubił to, co Ty lubisz, 
a nie lubił tego, czego Ty nie lubisz.”

oprac. O. Proboszcz

Poprawne odmawianie różańca oznacza 
odmawianie modlitwy oraz medytację 
w tym samym czasie. Dzięki temu odma-
wianie różańca jest tak wspaniałym prze-
życiem duchowym. 
Każda z tajemnic różańca koncentruje się 
na jednym ważnym wydarzeniu z życia 
Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi.  Wy-
różniamy 20 tajemnic różańca, które do-
datkowo podzielone są na 4 grupy: Tajem-
nice Radosne, Tajemnice Światła, Tajem-

nice Bolesne i Tajemnice Chwalebne i od-
mawiane są w odpowiednim dniu tygod-
nia.
CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa
CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu 

w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywa-

nie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu
CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEB-
NE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

TAJEMNICE RÓŻAŃCA

Październik miesiącem różańca
Często bierzemy do ręki różaniec. W październiku we 
wszystkich katolickich kościołach gromadzą się wierni na 
wspólną modlitwę różańcową. Tam zaś, gdzie do świątyni 
jest daleko lub zajęcia w gospodarstwie nie pozwalają na 
przyjście do kościoła, ludzie zbierają się przy przydrożnych 
kapliczkach lub w domach prywatnych, aby wspólnie przez 
ręce Maryi uwielbiać Pana i wypraszać u Niego potrzebne 
łaski. W wielu domach odmawia się różaniec rodzinny. Skąd 
pochodzi ten piękny zwyczaj? Jakie są początki modlitwy 
różańcowej?

HISTORIA RÓŻAŃCA
Różaniec jako taki nie powstał w Kościele katolickim, ale 
istniał dawno przed nim i jest własnością wielu narodów.
Okazuje się, że zwyczaj odmawiania pewnej ilości modlitw 
odliczanych dla ułatwienia przy pomocy sznurka z kora-
likami czy węzełkami, był bardzo dawny i spo-
tykamy go w wielu religiach. Słynny archeolog 
Austrin Layard w roku 1849 odkrył wśród ruin 
starożytnej Niniwy posążek niewiasty trzyma-
jącej w ręku coś w rodzaju różańca. Pochodził 
on z VIII, a może nawet z IX wieku przed Chry-
stusem. Pewnego rodzaju różańce stosowali 
powszechnie w Indiach wyznawcy Wisznu i Si-
wy, a także buddyjscy lamowie i mahometanie. 
Święty Franciszek Ksawery był bardzo zdzi-
wiony, gdy udając się na misje do Japonii, zoba-
czył u tamtejszych ludzi coś podobnego do na-
szego różańca. 
Pierwsze reguły zakonne zobowiązywały 
swoich mnichów do wielokrotnego powtarzania w ciągu 
dnia modlitwy „Ojcze nasz”.
Najpiękniejszą i najstarszą modlitwą chrześcijańską jest 
„Modlitwa Pańska”. Nauczył ją sam Jezus Chrystus swoich 
uczniów (zob. Mt 6,9-13). Jej słowami modlili się wyznaw-
cy Pana od pierwszych wieków Kościoła i w niej szukali siły 
w czasie prześladowań. Pierwsze reguły zakonne zobowią-
zywały swoich mnichów do wielokrotnego jej powtarzania 
w ciągu dnia. Tak na przykład reguła benedyktyńska jeszcze 
w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie od-
mawiać 150 „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum zło-
żonego ze 150 psalmów. Podobny zwyczaj posiadali do XIII 
wieku również templariusze.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa dostrzegano 
także potrzebę modlitwy do Najświętszej Maryi Panny 
widząc w Niej Pośredniczkę przed Bogiem. 
Od XII wieku rozpowszechnia się w Kościele katolickim 
zwyczaj odmawiania „Pozdrowienia Anielskiego”. Modlit-
wa ta składała się początkowo jedynie ze słów Anioła Gab-
riela: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosła-
wionaś Ty między niewiastami” (Łk 1,28). Potem zaczęto 
dodawać do niej słowa wypowiedziane do Maryi przez św. 
Elżbietę (zob. Łk 1,42b), a następnie inne słowa. Obecna for-
ma „Pozdrowienia Anielskiego” ukształtowała się ostatecz-
nie w XV wieku. Zatwierdził ją św. Pius V w 1566 roku. Tak 

więc do „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. 
Te dwie najpopularniejsze w Kościele modlitwy dały począ-
tek różańcowi katolickiemu. 
Za ojca różańca świętego uważa się św. Dominika. 
Legenda głosi, że tej modlitwy nauczyła go sama Najświęt-
sza Maryja i poleciła rozpowszechniać ją na całym świecie. 
Nie był to jednak jeszcze różaniec w formie dzisiejszej. Ró-
żaniec w jego obecnym kształcie ustalił się dopiero w wieku 
XV dzięki Dominikowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). 
On ustalił liczbę 150 Zdrowaś na wzór Księgi Psalmów, któ-
re podzielił na dziesiątki, każda przeplatana „Modlitwą Pań-
ską”. Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył on też 
pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikań-
skiemu modlitwa różańcowa stała się już w wieku XV znana 
w całym Kościele, a bractwa różańcowe spotykamy we 

wszystkich krajach. Zaczęto powoli wprowa-
dzać też do różańca tajemnice do rozważania 
z życia Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. 
W wieku XVI ustalono ostatecznie trzy części 
różańca po pięć tajemnic każda.
Najdawniejszy przechowywany różaniec 
chrześcijański pochodzi z XIII wieku. Zna-
leziono jego rzeźbę na nagrobku Gerarda, ryce-
rza zakonu templariuszy (†1273). Sznur przed-
stawiał 158 nanizanych paciorków. Pierwszym 
zaś śladem modlitwy różańcowej w Polsce jest 
znajdujący się w kolegiacie głogowskiej grobo-
wiec przedstawiający niewiastę z różańcem 
w dłoni, który ma 55 paciorków. U jej stóp jest 

mały człowiek, który również trzyma podobny różaniec. Jest 
to pomnik Matyldy z książąt Bronszwickich, małżonki księ-
cia śląskiego z roku 1317. Różaniec w ręku widnieje również 
na grobowcu Anny, księżnej legnickiej z 1367 roku. Około 
roku 1500 pojawiają się różańce, na których paciorki ułożo-
ne są w dziesiątki.
Kościół widział w różańcu ratunek wobec grożących 
Kościołowi niebezpieczeństw. Modlitwa różańcowa bar-
dzo szybko znalazła oficjalną aprobatę Kościoła. Papieże 
w swoim nauczaniu zachęcali wiernych do jej częstego od-
mawiania. 
7 października – święto Matki Bożej Różańcowej. 
Tego dnia 1571 roku była stoczona pod Lepanto nad zatoką 
Koryncką bitwa morska między flotyllą chrześcijańską i tu-
recką. Zakończyła się ona wielkim zwycięstwem chrześ-
cijan. Zostało uwolnionych z galer bardzo wielu chrześcijan, 
którzy musieli je obsługiwać jako niewolnicy. Ten wielki tri-
umf przypisuje się wstawiennictwu Matki Bożej, gdyż przed 
tą bitwą ówczesny papież św. Pius V zachęcał cały świat ka-
tolicki do modlitwy na różańcu. Jako podziękowanie za to 
zwycięstwo papież Pius V ustanowił na ten dzień święto 
Matki Bożej Różańcowej. Bractwa różańcowe rozwinęły 
wtedy szczególnie ożywioną działalność. Papież Klemens 
XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgra-
dem w roku 1716 rozszerzył to święto na cały Kościół. W ro-

ku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać 
różaniec przez cały miesiąc październik 
i wprowadził do Litanii Loretańskiej wez-
wanie: „Królowo Różańca Świętego, módl 
się za nami”. 
Dzisiaj modlitwa różańcowa jest jedną 
z najpopularniejszych modlitw Kościoła. 
Zna ją każdy katolik. Jest ona odmawiana 
przez setki milionów chrześcijan. Zdecydo-
wała o tym łatwość i prostota różańca. Skła-
da się on przecież z modlitw codziennych, 
najpowszechniej używanych: „Modlitwy 
Pańskiej” i „Pozdrowienia Anielskiego”. 
Można odmawiać go w każdym czasie 
i w każdym miejscu. Rozważanie tajemnic 
z życia Jezusa i Jego Matki, dołączone 
w wiekach późniejszych, nadają różańcowi 
formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, 
co pozwala nie tylko lepiej poz-
nać życie Chrystusa, ale je także 
naśladować.
Obecnie prawie we wszystkich 
parafiach w Polsce znany jest 
tzw. Żywy Różaniec. Założyła 
go Sługa Boża Paulina Maria Ja-
ricot w Lionie w 1826 roku, a za-
twierdził papież Grzegorz XVI 
w 1832 roku. Licząc się z sytu-
acją współczesnego człowieka, 
że jest on wiecznie zaganiany 

i zapracowany, wpadła Założy-cielka na 
pomysł, aby zobowiązać członków do tylko 
jednej cząstki różańca dziennie. Członkowie 
są tak zorganizowani, że tworzą grupy po 15 
osób tak, aby przez nich był od-mawiany 
cały różaniec w ciągu dnia.
Objawienia w Lourdes, Fatimie, Giet-
rzwałdzie. 
Wreszcie do spopularyzowania tej modlitwy 
przyczyniły się bardzo objawienia Najświęt-
szej Maryi Panny. Prawie we wszystkich 
swoich ostatnich objawieniach Maryja trzy-
mała w ręku różaniec i usilnie prosiła o jego 
odmawianie. Tak było w Lourdes, Fatimie 
czy też w Gietrzwałdzie.
Ojciec Święty Jan Paweł II.
Matka Boża nigdy nie pozostaje dłużna wo-
bec wielkiej miłości okazywanej Jej w ró-

żańcu. Liczne wota znajdujące 
się we wszystkich Jej sanktuar-
iach są tego najlepszym świa-
dectwem. Ojciec Święty Jan Pa-
weł II, który całe swoje życie za-
wierzył Maryi, w modlitwie ró-
żańcowej widział źródło mocy 
dla Kościoła u progu trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa 
i o potrzebie tej modlitwy nieu-
stannie nam przypominał.
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WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA
W sobotę, 2 czerwca 2018 roku, podczas 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Ró-
żańca na Jasną Górę, została zainauguro-
wana Wielka Nowenna Różańcowa. Jest 
ona dziewięcioletnim modlitewno-apos-
tolskim przygotowaniem do jubileuszu 
dwóchsetlecia powstania Żywego Różań-
ca, przypadającego 8 grudnia 2026 r. 
Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, 
inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańco-
wej zrodziła się w Polsce. Zaproponował 
ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Ży-
wego Różańca w archidiecezji katowic-
kiej.
GŁÓWNE CELE NOWENNY:
• Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot 

Żywego Różańca
• Ożywienie apostolskiego dynamizmu 

członków wspólnoty
STAŁE INTENCJE MODLITWY:
• O wzrost w wierze, nadziei i miłości
• O rozwój wspólnot Żywego Różańca
• O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła 

Kościoła
• O pokój na świecie i zgodę w rodzinach
• O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
• Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmó-

wić modlitwę nowenny i jak najczęściej 
odmawiać ją indywidualnie

• Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Róża-
niec dla misji”

• Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego 
Różańca

MOJE PRZEŻYWANIE NOWENNY:
• Staram się dążyć do realizacji wyznaczo-

nych celów
• Pamiętam o intencjach i zadaniach szcze-

gółowych
• Rozważam tematy poszczególnych lat
TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NO-
WENNY
2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do 

dojrzałego życia duchowego
2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. 

Jaricot – założycielki Żywego Ró-
żańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary

2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności 
z Ojcem Świętym i Kościołem

2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie in-
nych

2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła 
misyjnego

2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych 
i cierpiących

2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass 

mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miło-

sierdzie dla świata

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem 

Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, 
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za 

wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących 
w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za 
niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana 

Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz 
przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, 
boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy 
różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia 
ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. 

Amen.

Rośnie zainteresowanie Różańcem.
Pada stereotyp o Różańcu jako modlitwie starszych pań.

Po modlitwę różańcową sięga coraz więcej 
mężczyzn. Również tych młodych, wy-
kształconych, odnoszących życiowe suk-
cesy. „Prawdziwi mężczyźni odmawiają 
Różaniec” – strona o takim tytule ruszyła 
przed kilku laty na Facebooku. Jej pow-
stanie zainicjował David Calvillo z Tek-
sasu, który założył apostolat różańcowy. 
Logo apostolatu to wzniesiona zaciśnięta 
męska dłoń z owiniętym wokół ręki różań-
cem. 
Na stronie www.realmenpraytherosary.org 
członkowie apostolatu przekonują, że Ró-
żaniec nie jest modlitwą tylko „dla starsz-
ych pań”. Różaniec to uniwersalna modlit-
wa, nawet dla bardzo zapracowanych, nie 
wymaga specjalnego miejsca. – Modlę się, 
jadąc samochodem, pociągiem czy w sa-
molocie. W szybkim tempie i zabieganiu 
Różaniec porządkuje moje życie, pozwala 
we właściwym miejscu stawiać codzienne 
sprawy, pozwala też „złapać oddech”. Nie 
wyobrażam sobie dnia bez Różańca. Od 10 
lat codziennie modlę się Różańcem – mó-
wi 42-letni Grzegorz, konsultant strate-
giczny firm ekonomicznych i przedsię-
biorstw. 
DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej
Każda z 5 tajemnic w danej części odpo-
wiada jednej dziesiątce Różańca.
Dziesiątka Różańca – Ojcze Nasz, 10 razy 
Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój 
Jezu…

Jak odmawiać różaniec?
Wybierz, którą tajemnicę Różańca prag-
niesz odmówić (Radosną, Światła, Boles-
ną, Chwalebną), pamiętaj o odpowiednim 
dniu tygodnia. Zanim zaczniesz, postaraj 
się wyciszyć i skupić!
• Na początku należy uczynić znak Krzy-

ża świętego i na krzyżyku odmówić Wie-
rzę w Boga. 

• Na pierwszym paciorku odmawia się Oj-
cze nasz. 

• Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo. 
• Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest 

uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. 
Przy odmawianiu wszystkich części ró-
żańca wystarczy modlitwy wstępne od-
mówić tylko przed częścią pierwszą.

• Następnie zapowiada się daną część i ta-

jemnicę jako temat do rozważania na tle 
powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze 
nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

• Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak 
zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj 
nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i pomóż szcze-
gólnie tym, którzy najbardziej potrzebu-
ją Twojego miłosierdzia”.

Odmawiając różaniec, rozważamy razem 
z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które 
Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie 
tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale 
naśladować Ich w naszym życiu osobis-
tym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy 
w historii modlitwa różańcowa odmawia-
na z wiarą zaważyła na losach narodów. 
W życiu ludzi zmagających się z grze-
chem, trudnościami i nałogami różaniec 
jest jakby liną ratunkową. Jest to modlit-
wa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy 
jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, 
Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłacza-
jącymi siłami zła. Dziś potrzebujemy po-
mocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem.

Do codziennego rozważania Różańca 
przyznaje się także wiele męskich gwiazd 
ekranu. – Codziennie odmawiam Róża-
niec. Od trzech lat podejmuję Duchową A-
dopcję Dziecka Poczętego, od ośmiu mie-
sięcy jestem w Krucjacie Różańcowej za 
Ojczyznę – mówi Radosław Pazura, aktor. 
– Jeśli zdarzy mi się odmówić Różaniec 
w samochodzie, to wieczorem na kola-
nach, z pokorą odmawiam go jeszcze raz. 
Nawet jeśli jest bardzo późno. Uważam, że 
modlitwa przynosi efekty, gdy podparta 
jest ofiarą. Myślę, że moja potrzeba Ró-
żańca jest łaską, darem, za co jestem Panu 
Bogu bardzo wdzięczny. Potrzeba modlit-
wy różańcowej rodzi się w miarę rozwoju 
duchowego – trzeba być otwartym na dzia-
łanie Boga, to przychodzi z wiekiem. Mo-
że dlatego częściej z różańcem widzimy 
ludzi starszych. Miałem to szczęście, że 
przeżyłem wydarzenia, które zmieniły 
bieg mojego życia i teraz widzę, jakie zna-
czenie mają w nim wiara i modlitwa – opo-
wiada aktor, nawiązując do swojego na-
wrócenia po wypadku samochodowym. – 
To nie znaczy, że lekceważę to, co związa-
ne jest z otaczającym mnie światem zew-
nętrznym. Staram się szukać takiej drogi, 
by spełniać się jako człowiek, realizować 
swoje życie z godnością. Jest to możliwe, 
jeśli oparte będzie na miłości, która pocho-
dzi od Pana Boga. Wydaje mi się, że jedną 
z metod, która prowadzi do takiego życia, 
jest właśnie Różaniec – ocenia Radosław 
Pazura. 
Na pewno do tej modlitwy trzeba dojrzeć 
i mało kto może powiedzieć, że usatysfa-
kcjonowany jest jakością swojej modlit-
wy. – Zdarza nam się całą rodziną odma-
wiać Różaniec, ale częściej to żona 
z dziećmi odmawiają „dziesiątkę” wieczo-
rem. Kilka razy z kolegą odmawialiśmy 
Różaniec, idąc ulicami Warszawy. Były 
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WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA
W sobotę, 2 czerwca 2018 roku, podczas 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Ró-
żańca na Jasną Górę, została zainauguro-
wana Wielka Nowenna Różańcowa. Jest 
ona dziewięcioletnim modlitewno-apos-
tolskim przygotowaniem do jubileuszu 
dwóchsetlecia powstania Żywego Różań-
ca, przypadającego 8 grudnia 2026 r. 
Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, 
inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańco-
wej zrodziła się w Polsce. Zaproponował 
ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Ży-
wego Różańca w archidiecezji katowic-
kiej.
GŁÓWNE CELE NOWENNY:
• Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot 

Żywego Różańca
• Ożywienie apostolskiego dynamizmu 

członków wspólnoty
STAŁE INTENCJE MODLITWY:
• O wzrost w wierze, nadziei i miłości
• O rozwój wspólnot Żywego Różańca
• O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła 

Kościoła
• O pokój na świecie i zgodę w rodzinach
• O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
• Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmó-

wić modlitwę nowenny i jak najczęściej 
odmawiać ją indywidualnie

• Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Róża-
niec dla misji”

• Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego 
Różańca

MOJE PRZEŻYWANIE NOWENNY:
• Staram się dążyć do realizacji wyznaczo-

nych celów
• Pamiętam o intencjach i zadaniach szcze-

gółowych
• Rozważam tematy poszczególnych lat
TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NO-
WENNY
2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do 

dojrzałego życia duchowego
2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. 

Jaricot – założycielki Żywego Ró-
żańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary

2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności 
z Ojcem Świętym i Kościołem

2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie in-
nych

2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła 
misyjnego

2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych 
i cierpiących

2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass 

mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miło-

sierdzie dla świata

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem 

Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, 
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za 

wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących 
w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za 
niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana 

Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz 
przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, 
boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy 
różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia 
ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. 

Amen.

Rośnie zainteresowanie Różańcem.
Pada stereotyp o Różańcu jako modlitwie starszych pań.

Po modlitwę różańcową sięga coraz więcej 
mężczyzn. Również tych młodych, wy-
kształconych, odnoszących życiowe suk-
cesy. „Prawdziwi mężczyźni odmawiają 
Różaniec” – strona o takim tytule ruszyła 
przed kilku laty na Facebooku. Jej pow-
stanie zainicjował David Calvillo z Tek-
sasu, który założył apostolat różańcowy. 
Logo apostolatu to wzniesiona zaciśnięta 
męska dłoń z owiniętym wokół ręki różań-
cem. 
Na stronie www.realmenpraytherosary.org 
członkowie apostolatu przekonują, że Ró-
żaniec nie jest modlitwą tylko „dla starsz-
ych pań”. Różaniec to uniwersalna modlit-
wa, nawet dla bardzo zapracowanych, nie 
wymaga specjalnego miejsca. – Modlę się, 
jadąc samochodem, pociągiem czy w sa-
molocie. W szybkim tempie i zabieganiu 
Różaniec porządkuje moje życie, pozwala 
we właściwym miejscu stawiać codzienne 
sprawy, pozwala też „złapać oddech”. Nie 
wyobrażam sobie dnia bez Różańca. Od 10 
lat codziennie modlę się Różańcem – mó-
wi 42-letni Grzegorz, konsultant strate-
giczny firm ekonomicznych i przedsię-
biorstw. 
DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej
Każda z 5 tajemnic w danej części odpo-
wiada jednej dziesiątce Różańca.
Dziesiątka Różańca – Ojcze Nasz, 10 razy 
Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój 
Jezu…

Jak odmawiać różaniec?
Wybierz, którą tajemnicę Różańca prag-
niesz odmówić (Radosną, Światła, Boles-
ną, Chwalebną), pamiętaj o odpowiednim 
dniu tygodnia. Zanim zaczniesz, postaraj 
się wyciszyć i skupić!
• Na początku należy uczynić znak Krzy-

ża świętego i na krzyżyku odmówić Wie-
rzę w Boga. 

• Na pierwszym paciorku odmawia się Oj-
cze nasz. 

• Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo. 
• Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest 

uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. 
Przy odmawianiu wszystkich części ró-
żańca wystarczy modlitwy wstępne od-
mówić tylko przed częścią pierwszą.

• Następnie zapowiada się daną część i ta-

jemnicę jako temat do rozważania na tle 
powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze 
nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

• Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak 
zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj 
nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i pomóż szcze-
gólnie tym, którzy najbardziej potrzebu-
ją Twojego miłosierdzia”.

Odmawiając różaniec, rozważamy razem 
z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które 
Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie 
tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale 
naśladować Ich w naszym życiu osobis-
tym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy 
w historii modlitwa różańcowa odmawia-
na z wiarą zaważyła na losach narodów. 
W życiu ludzi zmagających się z grze-
chem, trudnościami i nałogami różaniec 
jest jakby liną ratunkową. Jest to modlit-
wa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy 
jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, 
Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłacza-
jącymi siłami zła. Dziś potrzebujemy po-
mocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem.

Do codziennego rozważania Różańca 
przyznaje się także wiele męskich gwiazd 
ekranu. – Codziennie odmawiam Róża-
niec. Od trzech lat podejmuję Duchową A-
dopcję Dziecka Poczętego, od ośmiu mie-
sięcy jestem w Krucjacie Różańcowej za 
Ojczyznę – mówi Radosław Pazura, aktor. 
– Jeśli zdarzy mi się odmówić Różaniec 
w samochodzie, to wieczorem na kola-
nach, z pokorą odmawiam go jeszcze raz. 
Nawet jeśli jest bardzo późno. Uważam, że 
modlitwa przynosi efekty, gdy podparta 
jest ofiarą. Myślę, że moja potrzeba Ró-
żańca jest łaską, darem, za co jestem Panu 
Bogu bardzo wdzięczny. Potrzeba modlit-
wy różańcowej rodzi się w miarę rozwoju 
duchowego – trzeba być otwartym na dzia-
łanie Boga, to przychodzi z wiekiem. Mo-
że dlatego częściej z różańcem widzimy 
ludzi starszych. Miałem to szczęście, że 
przeżyłem wydarzenia, które zmieniły 
bieg mojego życia i teraz widzę, jakie zna-
czenie mają w nim wiara i modlitwa – opo-
wiada aktor, nawiązując do swojego na-
wrócenia po wypadku samochodowym. – 
To nie znaczy, że lekceważę to, co związa-
ne jest z otaczającym mnie światem zew-
nętrznym. Staram się szukać takiej drogi, 
by spełniać się jako człowiek, realizować 
swoje życie z godnością. Jest to możliwe, 
jeśli oparte będzie na miłości, która pocho-
dzi od Pana Boga. Wydaje mi się, że jedną 
z metod, która prowadzi do takiego życia, 
jest właśnie Różaniec – ocenia Radosław 
Pazura. 
Na pewno do tej modlitwy trzeba dojrzeć 
i mało kto może powiedzieć, że usatysfa-
kcjonowany jest jakością swojej modlit-
wy. – Zdarza nam się całą rodziną odma-
wiać Różaniec, ale częściej to żona 
z dziećmi odmawiają „dziesiątkę” wieczo-
rem. Kilka razy z kolegą odmawialiśmy 
Różaniec, idąc ulicami Warszawy. Były 
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MOC RÓŻAŃCA WEDŁUG:
Matki Bożej: „Uzbrójcie się w Różaniec 
jak w broń i niech w waszych domach roz-
brzmiewa ta wspaniała modlitwa jak 
wdzięczna pieśń, pieśń miłości potężna 
w mocy, w sile i łasce. Nikt z czczących 
mój różaniec nie zginie”.
Św. Wincentego a’Paulo: „Pobożność ró-
żańcowa po Mszy Św. wnosi do duszy wię-
cej łaski niż wszystkie inne pobożne prak-

RÓŻANIEC OJCA PIO
Nad klasztorem Sanktuarium Giovanni in Rotondo zapadła 
głęboka noc. Którejś nocy współbracia ojca Pio usłyszeli do-
chodzący z jego celi straszliwy hałas. Ktoś ciskał o ściany 
meblami, łamał krzesła, tłukł w podłogę. To diabły napadły 
na świętego zakonnika i nie mogąc go już ani nastraszyć, ani 
odciągnąć z drogi, którą kroczył, w bezsilnej wściekłości za-
częły go bić i niszczyć wszystko, co go otaczało. Dodajmy 
uwagę, że szatan nie ukaże się nigdy temu, kto nie stoi już 
pewnie na drodze zbawienia. Zły duch wie bowiem, że życie 
grzesznika może zmienić jeśli nie miłość do Boga, to strach 
przed ukazanym mu piekłem. Zaś ukazując się świętemu nie 
ryzykuje nic, a zawsze może coś jeszcze zyskać; przynaj-
mniej w swej bezsilności pomści się na świętym…
Zbudzeni ze snu współbracia pobiegli w stronę celi ojca Pio. 
Kiedy chwytali za klamkę, po tamtej stronie drzwi panowała 
już cisza. Weszli do środka i zdumieni ujrzeli doszczętnie 
zdewastowany pokój, jakby wtargnęła doń potężna nawałni-
ca albo cały zastęp zbirów. Na podłodze leżał o. Pio, zbolały, 
ale pogodny, ze swym nieodłącznym różańcem. Pod jego 
głową znajdowała się poduszka. Ta mała poduszka była tak 
ogromnym przeciwieństwem panującego wszędzie spusto-
szenia i bezładu, że współbracia przystanęli zdumieni.
– Skąd ona? – zapytali.
A ojciec Pio wyszeptał słabym głosem:
– Matka Najświętsza.
Maryja nie opuściła go, była z nim w tej godzinie. To Ona 
wsunęła mu pod głowę poduszkę, jak matka, by ulżyć choć 
trochę w cierpieniu swego dziecka. Bo, jak powiadał sam 
kapucyn-stygmatyk, „Ona przychodzi, ilekroć Jej pomocy 
potrzebuję”.

Wszystko zaczęło się od tamtej drogi...
Pewnego razu Sergiusz zobaczył na skraju drogi różaniec 
pokryty kurzem. Był rzucony, być może dla zbezczeszcze-
nia. Wtedy przyszło mu na myśl wspomnienie, kiedy to wie-
czorem, siedząc na stołeczku przy swojej babci i trzymając 
mały różańczyk z dziesięciu paciorków między złożonymi 
rączkami, odpowiadał swoim głosikiem na Zdrowaś Ma-
ryjo...
Podniósł różaniec, oczyścił i postanowił złożyć go w pier-
wszym napotkanym kościele. Napotkawszy świątynię, Ser-

giusz wszedł i skierował się do najbliższego ołtarza, który 
poświęcony był Matce Bożej. Z wielką ulgą położył róża-
niec, jakby uwalniał się od niewygodnego ciężaru. Teraz 
mógł zająć się swoimi sprawami. Tymczasem tak się nie sta-
ło. Usłyszał w swoim wnętrzu: Dlaczego najpierw nie od-
mówić różańca a potem zostawić go tutaj? Wydawało mu się 
to osobliwą podpowiedzią, ale spróbował. Uklęknął. Róża-
niec, który przesuwał między palcami, podczas gdy usta po-
ruszały się wypowiadając słowa: Zdrowaś Maryjo, stał się 
przyczyną innych wspomnień: W swoim dzieciństwie chcia-
łeś zostać kapłanem, słyszałeś głos powołania... inne sprawy 
zagłuszyły go... jednakże powołanie zostało.
Sergiusz zmagał się z natrętnie narzucającą się myślą i z co-
raz większą siłą powtarzał Zdrowaś Maryjo, patrząc błaga-
jącymi oczami na uśmiechającą się z ołtarza Maryję. Na ko-
niec zadecydował: Tak, to jest moja droga... za wszelką cenę. 
A ten różaniec zatrzymam przy sobie...
Dotrzymał słowa. Wstąpił do klasztoru i został kapłanem, 
oddając się opiece nad chorymi w szpitalach.
Jednego dnia zatrzymał się przy łóżku chorego, który od razu 
zastrzegł: – Tylko niech mi wielebny nie mówi o religii, bo ja 
w nic nie wierzę.

też takie chwile po wypadku, kiedy długo 
leżałem, miałem czas do przemyślenia 
wielu spraw i odmawiałem Różaniec. 
Chciałem w ten sposób m.in. podziękować 
tym, którzy opiekowali się mną w szpitalu 
– opowiada Krzysztof Ziemiec. 
Aktor Jerzy Zelnik różaniec stale nosi przy 
sobie. – Zdecydowanie łatwiej jest mi 

modlić się Różańcem we wspólnocie, gdy 
prowadzony jest w kościele z rozważania-
mi. Jak tylko mam okazję, uczestniczę 
w nim. Najczęściej włączam się w Róża-
niec prowadzony w Radiu Maryja. Mam 
nadzieję, że przed śmiercią jeszcze bar-
dziej się zaprzyjaźnię z Różańcem – mówi 
Jerzy Zelnik.

źródło: Internet

Obietnice Matki Bożej
dla odmawiających różaniec

Streszczenie obietnic złożonych przez Naj-
świętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, 
który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, o-
raz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskie-
mu zakonnikowi, który niezwykle przyczy-
nił się do rozpowszechnienia nabożeństwa 
różańcowego w wieku XV:
1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, 

odmawiając różaniec święty, otrzymają 
pewną szczególną łaskę.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i naj-
większe łaski wszystkim tym, którzy będą 
odmawiać różaniec.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciw-
ko piekłu; zniszczy występek i rozgromi 
herezję.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najob-
fitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Bo-
ga; serca ludzkie odwróci od próżnej mi-
łości świata, a pociągnie do miłości Boga 
i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecz-
nych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec 
– nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie 
różaniec święty, rozważając równocześ-
nie tajemnice święte, nie dozna niesz-
część, nie doświadczy gniewu Bożego, 
nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, 
jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawie-
dliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie 
wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie 
umrą bez sakramentów świętych.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znaj-
dą podczas swego życia i w chwili śmierci 
światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i bę-
dą mieli udział w zasługach błogosławio-
nych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, 
które mnie czciły modlitwą różańcową.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki 
stopień chwały w niebie.

11. O cokolwiek przez różaniec prosić bę-
dziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę 
z pomocą w każdej potrzebie.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna 
obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca 
będą mieli za wstawienników cały dwór 
niebieski w czasie ich życia i w godzinę 
śmierci.

14. Odmawiający mój różaniec są moimi 
dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna 
mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wiel-
kim znakiem przeznaczenia dla nieba.

tyki, a swoimi Zdrowaś Maryjo czyni wię-
cej cudów niż jakakolwiek inna modlit-
wa”.
Św. Proboszcza z Ars: „Jedno tylko Zdro-
waś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa 
całym piekłem”.
Św. Ludwika Maria Grignion de Monfort: 
„Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane 
(z uwagą, pobożnością i uniżeniem), we-

dług Świętych, jest wrogiem diabła, 
który zmusza go do ucieczki, jest 
młotem, który go przepędza, uświę-
ceniem i orzeźwieniem duszy, radoś-
cią Aniołów, śpiewem wybranych, 
pieśnią Nowego Testamentu, upodo-
baniem Maryi, pocałunkiem czystym 
i czułym, który się Jej daje...”.
Św. Jana Bosko: „Różaniec jest prze-
dłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym 
można uderzyć, zwyciężyć i znisz-
czyć wszystkie piekielne moce”.
Siostry Łucji z Fatimy: „Przez moc, 
którą Bóg Ojciec powierzył w tych 
ostatnich czasach Różańcowi, nie ma 
problemu osobistego, ani rodzinnego, 
ani narodowego, ani międzynarodo-
wego, którego nie można byłoby roz-
wiązać Różańcem”.

W sławnym egzorcyzmie Lucyfer – 
szatan we własnej osobie, w Imię Bo-
że był zmuszony mówić o Różańcu: 
„Bóg dał Jej (Matce Bożej) moc wy-
rzucania nas i Ona czyni to bardzo 
skutecznie przez Różaniec. To jest 
bicz na nas, nasz upadek, nasza klęs-
ka... Różaniec zawsze nas zwycięża 
i jest źródłem niesłychanej łaski dla 
tych, którzy odmawiają go w całości. 
Z tego powodu my się mu sprzeci-
wiamy i zwalczamy ze wszystkich 
naszych sił, wszędzie, a zwłaszcza we 
wspólnotach, których siła złamałaby 
wszelki nasz opór. Wiele z nich wie, 
że nie ma zła, które mogłoby oprzeć 
się wspólnotowemu Różańcowi”.
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RÓŻANIEC OJCA PIO
Nad klasztorem Sanktuarium Giovanni in Rotondo zapadła 
głęboka noc. Którejś nocy współbracia ojca Pio usłyszeli do-
chodzący z jego celi straszliwy hałas. Ktoś ciskał o ściany 
meblami, łamał krzesła, tłukł w podłogę. To diabły napadły 
na świętego zakonnika i nie mogąc go już ani nastraszyć, ani 
odciągnąć z drogi, którą kroczył, w bezsilnej wściekłości za-
częły go bić i niszczyć wszystko, co go otaczało. Dodajmy 
uwagę, że szatan nie ukaże się nigdy temu, kto nie stoi już 
pewnie na drodze zbawienia. Zły duch wie bowiem, że życie 
grzesznika może zmienić jeśli nie miłość do Boga, to strach 
przed ukazanym mu piekłem. Zaś ukazując się świętemu nie 
ryzykuje nic, a zawsze może coś jeszcze zyskać; przynaj-
mniej w swej bezsilności pomści się na świętym…
Zbudzeni ze snu współbracia pobiegli w stronę celi ojca Pio. 
Kiedy chwytali za klamkę, po tamtej stronie drzwi panowała 
już cisza. Weszli do środka i zdumieni ujrzeli doszczętnie 
zdewastowany pokój, jakby wtargnęła doń potężna nawałni-
ca albo cały zastęp zbirów. Na podłodze leżał o. Pio, zbolały, 
ale pogodny, ze swym nieodłącznym różańcem. Pod jego 
głową znajdowała się poduszka. Ta mała poduszka była tak 
ogromnym przeciwieństwem panującego wszędzie spusto-
szenia i bezładu, że współbracia przystanęli zdumieni.
– Skąd ona? – zapytali.
A ojciec Pio wyszeptał słabym głosem:
– Matka Najświętsza.
Maryja nie opuściła go, była z nim w tej godzinie. To Ona 
wsunęła mu pod głowę poduszkę, jak matka, by ulżyć choć 
trochę w cierpieniu swego dziecka. Bo, jak powiadał sam 
kapucyn-stygmatyk, „Ona przychodzi, ilekroć Jej pomocy 
potrzebuję”.

Wszystko zaczęło się od tamtej drogi...
Pewnego razu Sergiusz zobaczył na skraju drogi różaniec 
pokryty kurzem. Był rzucony, być może dla zbezczeszcze-
nia. Wtedy przyszło mu na myśl wspomnienie, kiedy to wie-
czorem, siedząc na stołeczku przy swojej babci i trzymając 
mały różańczyk z dziesięciu paciorków między złożonymi 
rączkami, odpowiadał swoim głosikiem na Zdrowaś Ma-
ryjo...
Podniósł różaniec, oczyścił i postanowił złożyć go w pier-
wszym napotkanym kościele. Napotkawszy świątynię, Ser-

giusz wszedł i skierował się do najbliższego ołtarza, który 
poświęcony był Matce Bożej. Z wielką ulgą położył róża-
niec, jakby uwalniał się od niewygodnego ciężaru. Teraz 
mógł zająć się swoimi sprawami. Tymczasem tak się nie sta-
ło. Usłyszał w swoim wnętrzu: Dlaczego najpierw nie od-
mówić różańca a potem zostawić go tutaj? Wydawało mu się 
to osobliwą podpowiedzią, ale spróbował. Uklęknął. Róża-
niec, który przesuwał między palcami, podczas gdy usta po-
ruszały się wypowiadając słowa: Zdrowaś Maryjo, stał się 
przyczyną innych wspomnień: W swoim dzieciństwie chcia-
łeś zostać kapłanem, słyszałeś głos powołania... inne sprawy 
zagłuszyły go... jednakże powołanie zostało.
Sergiusz zmagał się z natrętnie narzucającą się myślą i z co-
raz większą siłą powtarzał Zdrowaś Maryjo, patrząc błaga-
jącymi oczami na uśmiechającą się z ołtarza Maryję. Na ko-
niec zadecydował: Tak, to jest moja droga... za wszelką cenę. 
A ten różaniec zatrzymam przy sobie...
Dotrzymał słowa. Wstąpił do klasztoru i został kapłanem, 
oddając się opiece nad chorymi w szpitalach.
Jednego dnia zatrzymał się przy łóżku chorego, który od razu 
zastrzegł: – Tylko niech mi wielebny nie mówi o religii, bo ja 
w nic nie wierzę.

też takie chwile po wypadku, kiedy długo 
leżałem, miałem czas do przemyślenia 
wielu spraw i odmawiałem Różaniec. 
Chciałem w ten sposób m.in. podziękować 
tym, którzy opiekowali się mną w szpitalu 
– opowiada Krzysztof Ziemiec. 
Aktor Jerzy Zelnik różaniec stale nosi przy 
sobie. – Zdecydowanie łatwiej jest mi 

modlić się Różańcem we wspólnocie, gdy 
prowadzony jest w kościele z rozważania-
mi. Jak tylko mam okazję, uczestniczę 
w nim. Najczęściej włączam się w Róża-
niec prowadzony w Radiu Maryja. Mam 
nadzieję, że przed śmiercią jeszcze bar-
dziej się zaprzyjaźnię z Różańcem – mówi 
Jerzy Zelnik.

źródło: Internet

Obietnice Matki Bożej
dla odmawiających różaniec

Streszczenie obietnic złożonych przez Naj-
świętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, 
który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, o-
raz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskie-
mu zakonnikowi, który niezwykle przyczy-
nił się do rozpowszechnienia nabożeństwa 
różańcowego w wieku XV:
1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, 

odmawiając różaniec święty, otrzymają 
pewną szczególną łaskę.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i naj-
większe łaski wszystkim tym, którzy będą 
odmawiać różaniec.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciw-
ko piekłu; zniszczy występek i rozgromi 
herezję.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najob-
fitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Bo-
ga; serca ludzkie odwróci od próżnej mi-
łości świata, a pociągnie do miłości Boga 
i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecz-
nych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec 
– nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie 
różaniec święty, rozważając równocześ-
nie tajemnice święte, nie dozna niesz-
część, nie doświadczy gniewu Bożego, 
nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, 
jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawie-
dliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie 
wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie 
umrą bez sakramentów świętych.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znaj-
dą podczas swego życia i w chwili śmierci 
światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i bę-
dą mieli udział w zasługach błogosławio-
nych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, 
które mnie czciły modlitwą różańcową.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki 
stopień chwały w niebie.

11. O cokolwiek przez różaniec prosić bę-
dziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę 
z pomocą w każdej potrzebie.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna 
obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca 
będą mieli za wstawienników cały dwór 
niebieski w czasie ich życia i w godzinę 
śmierci.

14. Odmawiający mój różaniec są moimi 
dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna 
mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wiel-
kim znakiem przeznaczenia dla nieba.

tyki, a swoimi Zdrowaś Maryjo czyni wię-
cej cudów niż jakakolwiek inna modlit-
wa”.
Św. Proboszcza z Ars: „Jedno tylko Zdro-
waś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa 
całym piekłem”.
Św. Ludwika Maria Grignion de Monfort: 
„Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane 
(z uwagą, pobożnością i uniżeniem), we-

dług Świętych, jest wrogiem diabła, 
który zmusza go do ucieczki, jest 
młotem, który go przepędza, uświę-
ceniem i orzeźwieniem duszy, radoś-
cią Aniołów, śpiewem wybranych, 
pieśnią Nowego Testamentu, upodo-
baniem Maryi, pocałunkiem czystym 
i czułym, który się Jej daje...”.
Św. Jana Bosko: „Różaniec jest prze-
dłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym 
można uderzyć, zwyciężyć i znisz-
czyć wszystkie piekielne moce”.
Siostry Łucji z Fatimy: „Przez moc, 
którą Bóg Ojciec powierzył w tych 
ostatnich czasach Różańcowi, nie ma 
problemu osobistego, ani rodzinnego, 
ani narodowego, ani międzynarodo-
wego, którego nie można byłoby roz-
wiązać Różańcem”.

W sławnym egzorcyzmie Lucyfer – 
szatan we własnej osobie, w Imię Bo-
że był zmuszony mówić o Różańcu: 
„Bóg dał Jej (Matce Bożej) moc wy-
rzucania nas i Ona czyni to bardzo 
skutecznie przez Różaniec. To jest 
bicz na nas, nasz upadek, nasza klęs-
ka... Różaniec zawsze nas zwycięża 
i jest źródłem niesłychanej łaski dla 
tych, którzy odmawiają go w całości. 
Z tego powodu my się mu sprzeci-
wiamy i zwalczamy ze wszystkich 
naszych sił, wszędzie, a zwłaszcza we 
wspólnotach, których siła złamałaby 
wszelki nasz opór. Wiele z nich wie, 
że nie ma zła, które mogłoby oprzeć 
się wspólnotowemu Różańcowi”.
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studiowaną i interpretowaną przez 
każdego z wiernych. Odrzucają auto-
rytet wszelkiego typu organizacji 
kościelnych. Uznają i praktykują dwa 
Ustanowienia, czyli sakramenty 
chrztu świętego i komunii (Wiecze-
rzy Pańskiej). Chrzczą przez całkowi-
te zanurzenie osoby w wieku 14 lat 
i wszystkich nawróconych, traktując 
ten akt jako symbol duchowej śmierci 
i zmartwychwstania. Wierzą w Trójcę 
Świętą, nieśmiertelność duszy, pow-
szechne zmartwychwstanie i Sąd Os-
tateczny, przyjmują istnienie kary 
wiecznej, odrzucają czyściec.

Metodyści
Kościół metodystów nawiązuje do i-
deałów reformacji anglikańskiej. Za-
łożycielami i głównymi przywódca-
mi przebudzenia metodystycznego 
byli działający w środowiskach uni-
wersyteckich w Oksfordzie duchow-
ni anglikańscy: John Wesley, jego 
brat Charles oraz George Whitefield. 
Nauka głoszona przez Wesleyów i ich 
przyjaciół niczym istotnym nie różni-
ła się od anglikanizmu, tyle że kładła 
nacisk na reformę obyczajów, miło-
sierdzie, ewangelizację ubogich, o-
siąganie zbawienia i trwałego uzdro-
wienia duszy wyłącznie przez wiarę, 
a nie przez rytuały. Metodyści wyo-
drębnili się z Kościoła anglikańskie-
go w 1784 roku, po śmierci Wesleya.
Metodyści kładą nacisk na potrzebę 
wewnętrznego doskonalenia się, nie 
przywiązują natomiast wagi do zew-

Wstęp
W poprzednim artykule rozpoczę-
liśmy omawiać wydarzenie, które do-
prowadziło do bolesnego rozłamu 
w Kościele. Tym wydarzeniem była 
reformacja, czyli ruch odnowy 
w chrześcijaństwie w XVI wieku 
związany z Marcinem Lutrem, Janem 
Kalwinem i Ulrichem Zwinglim. Po-
dział, który się wtedy dokonał dopro-
wadził do powstania:
* Kościołów historycznych: luterań-

skich i reformowanych;
* Kościołów wolnych: baptyści, me-

todyści, zielonoświątkowcy;
* Anglikanizmu.
W poniższym artykule przedstawimy 
Kościoły wolne i anglikanizm, zamy-
kając tym samym temat reformacji.

Anglikanizm
Kościół anglikański liczy dziś około 
27 milionów wiernych, z czego 13-17 
milionów w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce wspólnota anglikańska li-
czy około 40 wiernych. Anglikanizm 
powstał w tym samym czasie co kal-
winizm i luteranizm, jednak najpierw 
nastąpiło zerwanie jedności z papies-
twem a dopiero później sformułowa-
no zasady. Twórcą Kościoła angli-
kańskiego był nie teolog, lecz król – 
Henryk VIII Tudor. Bezpośrednią 
przyczyną odłączenia się od Kościoła 
katolickiego był królewski romans. 
Kościół anglikański uznaje dwa sa-
kramenty w sensie ścisłym: chrzest 

Szkoła Maryi

wrzesień-październik 2018 wrzesień-październik 2018

– Odmówię więc za pana różaniec.
– Jeżeli ksiądz chce dla mnie dobra, to proszę tego nie czy-
nić!
– Ależ, dlaczego?
– Dlaczego? Dlaczego? Chce ksiądz wiedzieć? Otóż to, że 
jestem nieszczęśliwy jest właśnie z tego powodu... Kiedy u-
mierała moja matka, ja obiecałem jej, że będę odmawiał co-
dziennie różaniec i ona dała mi swoją koronkę. Miałem ją 
jakiś czas w kieszeni, ale potem wstydząc się drwin kolegów, 
którzy mogliby zobaczyć u mnie różaniec, wyrzuciłem go na 
drogę. Od tego dnia ani jedna rzecz nie udała mi się. Tak 
mści się Matka Boża.

– Nie bluźnij – przerwał ojciec Sergiusz – Matka Boża nie 
mści się. Raczej powiedz mi jak dawno temu wyrzuciłeś pa-
miątkę swojej biednej mamy?
– Dwanaście lat temu, przypominam to sobie dobrze.
Ojciec Sergiusz zadrżał. Włożył rękę do kieszeni i wyciągnął 
z niej swój różaniec. – To jest koronka mojej matki! – krzy-
knął chory. Chwycił ją w obie ręce i całował długo, płacząc 
przy tym jak małe dziecko.
Także ojcu Sergiuszowi oczy napełniły się łzami. Dwa-
naście lat... Boże drogi za pośrednictwem małego, starego 
różańca...

http://www.krucjata.org.pl

Anglikańska katedra w York

Kościół metodystów

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
i eucharystię, oraz sakramenty dal-
sze: bierzmowanie, pokutę, kapłań-
stwo, małżeństwo, namaszczenie 
chorych. Przyjmuje kult Najświętszej 
Marii Panny i świętych. Od połowy 
XIX wieku podejmuje się próby res-
tytucji życia zakonnego w oparciu 
o reguły benedyktyńską i francisz-
kańską. Komunia powinna być pod 
dwiema postaciami, pozwalającymi 
na duchową łączność z Chrystusem. 
Potępiają zwyczaj noszenia, wzno-
szenia i adorowania Eucharystii. Du-
chowni mogą wstępować w związki 
małżeńskie.
Z punktu widzenia teologii katolic-
kiej sakrament Eucharystii w Koście-
le anglikańskim jest nieważny, czyli 
przyjęcie nawet chleba lub wina pod-
czas takiej liturgii byłoby przyjęciem 
zwykłego chleba i wina, a nie Ciała 
i Krwi Chrystusa. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest brak sakramentu 
święceń i kapłaństwa urzędowego 
w Kościele anglikańskim. Dlatego 
Kościół katolicki nie pozwala na 
przyjęcie Komunii świętej w Koście-
le anglikańskim.

Baptyści
Pierwszą wspólnotę baptystów zało-
żyli dwaj Brytyjczycy – John Smyth 
i Thomas Helwys, którzy pod koniec 
XVI wieku wystąpili z Kościoła an-
glikańskiego i w 1606 roku utworzyli 
w Gainsborough niezależną grupę re-
ligijną. Wyznanie to liczy około 40 
milionów wiernych ochrzczonych na 
całym świecie. Kolejne 40 milionów 
to kandydaci do chrztu i dzieci. Naz-
wa „baptyści” pochodzi od greckiego 
słowa „baptizein” – chrzcić.
Baptyści głoszą prymat religijności 
indywidualnej nad jej formami zbio-
rowymi, tj. ukształtowanymi w toku 
dziejów obrzędami i praktykami. Za 
podstawę objawienia uznają Biblię, 

nętrznych form i obrzędów. Stosują 
chrzest niemowląt i obrządek 
eucharystii na modłę kalwińską (pod 
obiema postaciami – chleba i wina). 
Nie są to jednak w ich nomenklaturze 
sakramenty, a po prostu obrzędy. Nie 
uznają nauki o czyśćcu, odpustach, 
odrzucają kult i adorowanie obrazów, 
relikwii oraz wzywanie świętych. 
Kaznodziejami mogą też być kobiety, 
ale nie mogą otrzymywać święceń 
kapłańskich.

Zielonoświątkowcy
Ruch zielonoświątkowy narodził się 
w początkach XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Wierzą oni w nieomylność Biblii, 
zbawczą moc ofiary Chrystusa, Jego 
przyszłe przyjście i rychły koniec 
świata. Wobec wizji rychłego nadej-
ścia Chrystusa głoszą potrzebę pow-
szechnej ewangelizacji. Nie uznają 
nieomylności papieża w sprawach 
wiary. Matkę Boską uznają za błogo-

sławioną, odrzucają inne tradycje 
kultowe dotyczące Jej osoby; nie uz-
nają kultu świętych.
Nie praktykują chrztu niemowląt, 
lecz jedynie chrzest Duchem Świę-
tym i przez zanurzenie w wodzie osób 
w wieku świadomym. Uznają spo-
wiedź wyłącznie przed Bogiem. Ko-
munię przyjmują pod dwiema posta-
ciami chleba i wina.

o. Mariusz Urbański OMI

W naszym cyklu Szkoły Maryi chcemy się tym 
razem pochylić nad tematem śmierci sprawie-
dliwego. Choć my o niej nie myślimy, ona o nas 
doskonale pamięta – napisał o śmierci jeden ze 
starożytnych myślicieli. Wzbudza w nas różne 
emocje, myśli; przeżywamy ją silnie, gdy u-
miera ktoś nam bliski; boimy się jej, nie przy-
gotowujemy się do niej, choć jest doświadcze-
niem, które na pewno nas dotknie. Łatwo się 
o niej mówi, gdy patrzymy na nią z boku. 
Wszystkie teorie upadają, gdy umiera nam 
ktoś, kogo kochaliśmy. Wtedy trudno o mądre 
słowo, które przyniesie ukojenie, złagodzi ból. 
Wtedy trudno być twardym i wyciska łzy z każ-
dego.
Jakie życie, taka śmierć – śpiewała kiedyś E-
dyta Geppert. Słowa tej piosenki są bardzo 
prawdziwe. Dlatego najpierw spojrzymy jak 
umierali ci, którzy swoje życie przeżyli świę-
cie. 
Święta Małgorzata Maria Alacoque kiedy przeczuwała 
swoją śmierć, poprosiła przełożoną o Komunię świętą, na 
co przełożona się zgodziła. Święta wiedziała, że po raz 
ostatni przyjęła Pana Jezusa. Była w radosnym nastroju. 
Raz tylko zadrżała na myśl o Bożej sprawiedliwości. Ca-
łowała wtedy z ogromnym przejęciem swój krucyfiks. 
Kryzys minął. Przełożona chciała wezwać lekarza, święta 
jednak rzekła: „Matko, poza Bogiem niczego już nie po-
trzebuję. Chcę tylko zatopić się w Sercu Jezusa”. Kilka 
godzin później usiadłszy na łóżku, w ramionach współ-
sióstr skonała z imieniem Jezusa na ustach.
Święta Ludwina, która przez dwadzieścia siedem lat 
cierpiała z powodu raka, widząc nadchodzącą śmierć 
wołała: „Co za szczęście! Wszystkie moje cierpienia się 
kończą! Droga nowino! Spiesz się, śmierci, bo już od 
dawna tęsknię za tobą!”.
Święty Klemens męczennik, kiedy po trzydziestu dwóch 
latach więzienia i cierpień dowiedział się, że skazano go 
na śmierć zawołał: „O błoga nowino! Żegnam cię więzie-
nie i was tortury i kaci! Oto koniec mego życia i katuszy. 
Jak jesteś mi droga, o śmierci! Ach, nie opóźniaj się! 
Chodź, uwieńcz mnie chwałą i połącz na zawsze z Bo-
giem”.
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Kiedy była jeszcze 
bardzo mała, ktoś opowiadał jej o pięknie raju. Pewnego 

dnia tuląc się do mamy powiedziała: Ach, jakże 
chciałabym abyś umarła! Zganiona, okazała 
wielkie zdziwienie: Ależ dlaczego? Przecież 
w ten sposób będziesz mogła pójść do nieba! 
Przecież zawsze mi mówisz, że aby tam pójść, 
trzeba umrzeć! 
Innym razem, kiedy ojciec, stojąc na szczycie 
drabiny, mówił do niej: Odejdź malutka, bo 
gdybym spadł to ciebie przygniotę, uczepiła się 
drabiny, tłumacząc: Gdy tatuś umrze nie będę 
cierpiała widząc go martwym dlatego, że umrę 
razem z nim.
Święty Ignacy Antiocheński, tak pisał w liście 
do Rzymian: Piszę do wszystkich Kościołów 
i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Bo-
ga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę 
was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzli-
wości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla 
dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. 
Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami 

dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. 
Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwie-
rząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. Na nic mi się zdadzą 
ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi um-
rzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam 
Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas 
zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie 
mi, bracia! Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym u-
marł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie 
mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie 
chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym 
człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. 
Jeśli ktoś ma Go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, 
a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną. 
Nie chcę już dłużej żyć na ziemi.
Święty Filip Nereusz. Większą część swojego życia 
kapłańskiego spędził w Rzymie, gdzie gromadził dzieci, 
młodzież i dorosłych, ucząc ich prostymi słowami prawd 
wiary, modlitwy. Szczególnie jednak zajął się sierotami, 
które prowadził do Boga przez śpiew, między innymi pio-
senką, która zaczynała się słowami: A ja wolę niebo. Kie-
dy zbliżała się godzina jego śmierci, leżał na łóżku, a przy 
nim był jeden z jego uczniów, dorosły już Piotr. Ostatnie 
słowa jakie wypowiedział do swojego ucznia to były sło-

W szkole Maryi – O śmierci sprawiedliwego

c.d. na str. 17



str. 13str. 12

Z kalendarza liturgicznegoZ kalendarza liturgicznego

studiowaną i interpretowaną przez 
każdego z wiernych. Odrzucają auto-
rytet wszelkiego typu organizacji 
kościelnych. Uznają i praktykują dwa 
Ustanowienia, czyli sakramenty 
chrztu świętego i komunii (Wiecze-
rzy Pańskiej). Chrzczą przez całkowi-
te zanurzenie osoby w wieku 14 lat 
i wszystkich nawróconych, traktując 
ten akt jako symbol duchowej śmierci 
i zmartwychwstania. Wierzą w Trójcę 
Świętą, nieśmiertelność duszy, pow-
szechne zmartwychwstanie i Sąd Os-
tateczny, przyjmują istnienie kary 
wiecznej, odrzucają czyściec.

Metodyści
Kościół metodystów nawiązuje do i-
deałów reformacji anglikańskiej. Za-
łożycielami i głównymi przywódca-
mi przebudzenia metodystycznego 
byli działający w środowiskach uni-
wersyteckich w Oksfordzie duchow-
ni anglikańscy: John Wesley, jego 
brat Charles oraz George Whitefield. 
Nauka głoszona przez Wesleyów i ich 
przyjaciół niczym istotnym nie różni-
ła się od anglikanizmu, tyle że kładła 
nacisk na reformę obyczajów, miło-
sierdzie, ewangelizację ubogich, o-
siąganie zbawienia i trwałego uzdro-
wienia duszy wyłącznie przez wiarę, 
a nie przez rytuały. Metodyści wyo-
drębnili się z Kościoła anglikańskie-
go w 1784 roku, po śmierci Wesleya.
Metodyści kładą nacisk na potrzebę 
wewnętrznego doskonalenia się, nie 
przywiązują natomiast wagi do zew-

Wstęp
W poprzednim artykule rozpoczę-
liśmy omawiać wydarzenie, które do-
prowadziło do bolesnego rozłamu 
w Kościele. Tym wydarzeniem była 
reformacja, czyli ruch odnowy 
w chrześcijaństwie w XVI wieku 
związany z Marcinem Lutrem, Janem 
Kalwinem i Ulrichem Zwinglim. Po-
dział, który się wtedy dokonał dopro-
wadził do powstania:
* Kościołów historycznych: luterań-

skich i reformowanych;
* Kościołów wolnych: baptyści, me-

todyści, zielonoświątkowcy;
* Anglikanizmu.
W poniższym artykule przedstawimy 
Kościoły wolne i anglikanizm, zamy-
kając tym samym temat reformacji.

Anglikanizm
Kościół anglikański liczy dziś około 
27 milionów wiernych, z czego 13-17 
milionów w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce wspólnota anglikańska li-
czy około 40 wiernych. Anglikanizm 
powstał w tym samym czasie co kal-
winizm i luteranizm, jednak najpierw 
nastąpiło zerwanie jedności z papies-
twem a dopiero później sformułowa-
no zasady. Twórcą Kościoła angli-
kańskiego był nie teolog, lecz król – 
Henryk VIII Tudor. Bezpośrednią 
przyczyną odłączenia się od Kościoła 
katolickiego był królewski romans. 
Kościół anglikański uznaje dwa sa-
kramenty w sensie ścisłym: chrzest 

Szkoła Maryi
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– Odmówię więc za pana różaniec.
– Jeżeli ksiądz chce dla mnie dobra, to proszę tego nie czy-
nić!
– Ależ, dlaczego?
– Dlaczego? Dlaczego? Chce ksiądz wiedzieć? Otóż to, że 
jestem nieszczęśliwy jest właśnie z tego powodu... Kiedy u-
mierała moja matka, ja obiecałem jej, że będę odmawiał co-
dziennie różaniec i ona dała mi swoją koronkę. Miałem ją 
jakiś czas w kieszeni, ale potem wstydząc się drwin kolegów, 
którzy mogliby zobaczyć u mnie różaniec, wyrzuciłem go na 
drogę. Od tego dnia ani jedna rzecz nie udała mi się. Tak 
mści się Matka Boża.

– Nie bluźnij – przerwał ojciec Sergiusz – Matka Boża nie 
mści się. Raczej powiedz mi jak dawno temu wyrzuciłeś pa-
miątkę swojej biednej mamy?
– Dwanaście lat temu, przypominam to sobie dobrze.
Ojciec Sergiusz zadrżał. Włożył rękę do kieszeni i wyciągnął 
z niej swój różaniec. – To jest koronka mojej matki! – krzy-
knął chory. Chwycił ją w obie ręce i całował długo, płacząc 
przy tym jak małe dziecko.
Także ojcu Sergiuszowi oczy napełniły się łzami. Dwa-
naście lat... Boże drogi za pośrednictwem małego, starego 
różańca...

http://www.krucjata.org.pl

Anglikańska katedra w York

Kościół metodystów

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
i eucharystię, oraz sakramenty dal-
sze: bierzmowanie, pokutę, kapłań-
stwo, małżeństwo, namaszczenie 
chorych. Przyjmuje kult Najświętszej 
Marii Panny i świętych. Od połowy 
XIX wieku podejmuje się próby res-
tytucji życia zakonnego w oparciu 
o reguły benedyktyńską i francisz-
kańską. Komunia powinna być pod 
dwiema postaciami, pozwalającymi 
na duchową łączność z Chrystusem. 
Potępiają zwyczaj noszenia, wzno-
szenia i adorowania Eucharystii. Du-
chowni mogą wstępować w związki 
małżeńskie.
Z punktu widzenia teologii katolic-
kiej sakrament Eucharystii w Koście-
le anglikańskim jest nieważny, czyli 
przyjęcie nawet chleba lub wina pod-
czas takiej liturgii byłoby przyjęciem 
zwykłego chleba i wina, a nie Ciała 
i Krwi Chrystusa. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest brak sakramentu 
święceń i kapłaństwa urzędowego 
w Kościele anglikańskim. Dlatego 
Kościół katolicki nie pozwala na 
przyjęcie Komunii świętej w Koście-
le anglikańskim.

Baptyści
Pierwszą wspólnotę baptystów zało-
żyli dwaj Brytyjczycy – John Smyth 
i Thomas Helwys, którzy pod koniec 
XVI wieku wystąpili z Kościoła an-
glikańskiego i w 1606 roku utworzyli 
w Gainsborough niezależną grupę re-
ligijną. Wyznanie to liczy około 40 
milionów wiernych ochrzczonych na 
całym świecie. Kolejne 40 milionów 
to kandydaci do chrztu i dzieci. Naz-
wa „baptyści” pochodzi od greckiego 
słowa „baptizein” – chrzcić.
Baptyści głoszą prymat religijności 
indywidualnej nad jej formami zbio-
rowymi, tj. ukształtowanymi w toku 
dziejów obrzędami i praktykami. Za 
podstawę objawienia uznają Biblię, 

nętrznych form i obrzędów. Stosują 
chrzest niemowląt i obrządek 
eucharystii na modłę kalwińską (pod 
obiema postaciami – chleba i wina). 
Nie są to jednak w ich nomenklaturze 
sakramenty, a po prostu obrzędy. Nie 
uznają nauki o czyśćcu, odpustach, 
odrzucają kult i adorowanie obrazów, 
relikwii oraz wzywanie świętych. 
Kaznodziejami mogą też być kobiety, 
ale nie mogą otrzymywać święceń 
kapłańskich.

Zielonoświątkowcy
Ruch zielonoświątkowy narodził się 
w początkach XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Wierzą oni w nieomylność Biblii, 
zbawczą moc ofiary Chrystusa, Jego 
przyszłe przyjście i rychły koniec 
świata. Wobec wizji rychłego nadej-
ścia Chrystusa głoszą potrzebę pow-
szechnej ewangelizacji. Nie uznają 
nieomylności papieża w sprawach 
wiary. Matkę Boską uznają za błogo-

sławioną, odrzucają inne tradycje 
kultowe dotyczące Jej osoby; nie uz-
nają kultu świętych.
Nie praktykują chrztu niemowląt, 
lecz jedynie chrzest Duchem Świę-
tym i przez zanurzenie w wodzie osób 
w wieku świadomym. Uznają spo-
wiedź wyłącznie przed Bogiem. Ko-
munię przyjmują pod dwiema posta-
ciami chleba i wina.

o. Mariusz Urbański OMI

W naszym cyklu Szkoły Maryi chcemy się tym 
razem pochylić nad tematem śmierci sprawie-
dliwego. Choć my o niej nie myślimy, ona o nas 
doskonale pamięta – napisał o śmierci jeden ze 
starożytnych myślicieli. Wzbudza w nas różne 
emocje, myśli; przeżywamy ją silnie, gdy u-
miera ktoś nam bliski; boimy się jej, nie przy-
gotowujemy się do niej, choć jest doświadcze-
niem, które na pewno nas dotknie. Łatwo się 
o niej mówi, gdy patrzymy na nią z boku. 
Wszystkie teorie upadają, gdy umiera nam 
ktoś, kogo kochaliśmy. Wtedy trudno o mądre 
słowo, które przyniesie ukojenie, złagodzi ból. 
Wtedy trudno być twardym i wyciska łzy z każ-
dego.
Jakie życie, taka śmierć – śpiewała kiedyś E-
dyta Geppert. Słowa tej piosenki są bardzo 
prawdziwe. Dlatego najpierw spojrzymy jak 
umierali ci, którzy swoje życie przeżyli świę-
cie. 
Święta Małgorzata Maria Alacoque kiedy przeczuwała 
swoją śmierć, poprosiła przełożoną o Komunię świętą, na 
co przełożona się zgodziła. Święta wiedziała, że po raz 
ostatni przyjęła Pana Jezusa. Była w radosnym nastroju. 
Raz tylko zadrżała na myśl o Bożej sprawiedliwości. Ca-
łowała wtedy z ogromnym przejęciem swój krucyfiks. 
Kryzys minął. Przełożona chciała wezwać lekarza, święta 
jednak rzekła: „Matko, poza Bogiem niczego już nie po-
trzebuję. Chcę tylko zatopić się w Sercu Jezusa”. Kilka 
godzin później usiadłszy na łóżku, w ramionach współ-
sióstr skonała z imieniem Jezusa na ustach.
Święta Ludwina, która przez dwadzieścia siedem lat 
cierpiała z powodu raka, widząc nadchodzącą śmierć 
wołała: „Co za szczęście! Wszystkie moje cierpienia się 
kończą! Droga nowino! Spiesz się, śmierci, bo już od 
dawna tęsknię za tobą!”.
Święty Klemens męczennik, kiedy po trzydziestu dwóch 
latach więzienia i cierpień dowiedział się, że skazano go 
na śmierć zawołał: „O błoga nowino! Żegnam cię więzie-
nie i was tortury i kaci! Oto koniec mego życia i katuszy. 
Jak jesteś mi droga, o śmierci! Ach, nie opóźniaj się! 
Chodź, uwieńcz mnie chwałą i połącz na zawsze z Bo-
giem”.
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Kiedy była jeszcze 
bardzo mała, ktoś opowiadał jej o pięknie raju. Pewnego 

dnia tuląc się do mamy powiedziała: Ach, jakże 
chciałabym abyś umarła! Zganiona, okazała 
wielkie zdziwienie: Ależ dlaczego? Przecież 
w ten sposób będziesz mogła pójść do nieba! 
Przecież zawsze mi mówisz, że aby tam pójść, 
trzeba umrzeć! 
Innym razem, kiedy ojciec, stojąc na szczycie 
drabiny, mówił do niej: Odejdź malutka, bo 
gdybym spadł to ciebie przygniotę, uczepiła się 
drabiny, tłumacząc: Gdy tatuś umrze nie będę 
cierpiała widząc go martwym dlatego, że umrę 
razem z nim.
Święty Ignacy Antiocheński, tak pisał w liście 
do Rzymian: Piszę do wszystkich Kościołów 
i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Bo-
ga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę 
was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzli-
wości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla 
dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. 
Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami 

dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. 
Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwie-
rząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. Na nic mi się zdadzą 
ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi um-
rzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam 
Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas 
zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie 
mi, bracia! Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym u-
marł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie 
mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie 
chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym 
człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. 
Jeśli ktoś ma Go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, 
a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną. 
Nie chcę już dłużej żyć na ziemi.
Święty Filip Nereusz. Większą część swojego życia 
kapłańskiego spędził w Rzymie, gdzie gromadził dzieci, 
młodzież i dorosłych, ucząc ich prostymi słowami prawd 
wiary, modlitwy. Szczególnie jednak zajął się sierotami, 
które prowadził do Boga przez śpiew, między innymi pio-
senką, która zaczynała się słowami: A ja wolę niebo. Kie-
dy zbliżała się godzina jego śmierci, leżał na łóżku, a przy 
nim był jeden z jego uczniów, dorosły już Piotr. Ostatnie 
słowa jakie wypowiedział do swojego ucznia to były sło-
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Z życia Parafii

Zebrała i opracowała:
 Lilianna Pawłowska

wrzesień-październik 2018 wrzesień-październik 2018

25.06. – 06.07.2018
Świetlica dla dzieci, działająca przy 
naszej parafii, zorganizowała pół-
kolonie, które odbywały się w ter-
minie 25 czerwca – 6 lipca. Dzieci 
uczestniczyły m.in. w Olimpiadzie 
Niepodległości, wycieczce do 
Szczecina i rejsie statkiem oraz 
w licznych zajęciach artystycz-
nych.

01.07.2018
Decyzją O. Prowincjała do naszej 
wspólnoty parafialnej został skiero-
wany O. Jan Urban OMI.
Witamy w naszej wspólnocie para-
fialnej i klasztornej O. Jana. Życzy-
my Ojcu wielu łask Bożych, opieki 
Maryi Niepokalanej oraz wstawien-
nictwa św. Eugeniusza de Mazeno-
da.

15.07. - 21.07.2018
Parafia organizowała również kolo-
nie dla dzieci w Kokotku. W progra-
mie jaki zaproponowano dzieciom 
były podchody, zajęcia sportowe, 
zwiedzanie Lublińca, wycieczka do 
kopalni oraz wiele innych wesołych 
zajęć.

Wakacje 2018
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de 

Mazenoda zaprosiło rodziny naszej 
parafii do wspólnego spędzenia wa-
kacji na łonie natury. Wzorem u-
biegłego roku zorganizowane były 
biwaki ze szkołą przetrwania w le-
sie w terminie 30 czerwca – 01 lip-
ca i 11-12 sierpnia oraz spływ kaja-
kowy rzeką Dobrzycą i Rurzycą 
(27-29 lipca).
Wszystkie wyjazdy cieszyły bardzo 
dużym zainteresowaniem.

03.08.2018
Po Mszy św. wieczornej odbył się 
koncert galowy „Niezwyciężona – 
Niepodległa” w hołdzie walczącym 
żołnierzom w 100. rocznicę odzys-
kania Niepodległości. Na koncert 
wstęp był wolny.

07.08.2018
Mszę św. wieczorną odprawił O. 
Andrzej Madej OMI. Po Mszy św. 
miała miejsce modlitwa o uzdro-
wienie.

Ojciec Andrzej Madej w latach 90-
tych związany był z Gorzowem, po-
tem wyjechał na misję na Ukrainę, a 
od ponad 20 lat jest przedstawicie-
lem Watykanu w Turkmenistanie. 
Twórczość poetycka ojca Andrzeja 
Madeja ma głęboko modlitewny i 
osobisty charakter.
Dzień wcześniej tj. 06 sierpnia, 

w kościele przy ul. Gwiaździstej, 
odbył się wieczór poezji O. An-
drzeja.

12.08.2018
Gościliśmy O. Krzysztofa Buzi-
kowskiego OMI, Misjonarza z U-
krainy, który na każdej Mszy św. 
wygłosił Słowo Boże. Przed kościo-
łem można było złożyć ofiarę na 
misje.

19.08.2018
W tym dniu w parafii gościliśmy 
kolejnego oblackiego misjonarza. 
Tym razem odwiedził nas O. Grze-
gorz Janiak OMI, Misjonarz z Ma-
dagaskaru, który na każdej Mszy 
św. wygłosił Słowo Boże, a przed 

kościołem zbierał ofiary na misje. 

26.08.2018 – 03.09.2018
Caritas prowadziła zbiórkę przybo-
rów szkolnych dla najbardziej po-
trzebujących dzieci z naszej parafii 
pod hasłem „Z uśmiechem do 
szkoły”. Osoby, które chciały wes-
przeć akcję, mogły wziąć z zakrystii 
plecak i wyposażyć go według 
własnego uznania. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyłączyli się 
do tego dzieła.

03.09.2018
Naszą parafię odwiedził Józef Au-
gustyn, polski jezuita, doktor habili-
towany nauk teologicznych, profe-
sor nadzwyczajny Akademii Igna-
tianium w Krakowie, rekolekcjonis-
ta, kierownik duchowy, współzało-
życiel i redaktor naczelny kwartal-

ników: „Życia Duchowego” (2001-
2014) oraz „Pastores” (1998-2002), 
animator rekolekcji ignacjańskich 
oraz autor wielu artykułów książek 
z zakresu życia duchowego i peda-
gogiki chrześcijańskiej.
Dziękujemy za Słowo Boże, jakie 
wygłosił do nas Ojciec Józef, na 
każdej Mszy św.

03.09.2018
Rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go i katechetycznego. Msza św. na 
rozpoczęcie roku szkolnego dla 
uczniów, ich rodziców oraz wycho-
wawców i nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej nr 10, odprawiona została 
o godz. 8.00.

08.09.2018
8 września to Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Dla Ob-

latów jest to dzień szczególny – w 
Seminarium w Obrze odbywają się 
śluby wieczyste, a dla każdego 
Oblata Maryi Niepokalanej to ko-
lejna rocznica złożenia ślubów. 
W tym dniu modliliśmy się w inten-
cji wszystkich Oblatów Maryi 
Niepokalanej, a szczególnie w in-
tencji Ojców posługujących w na-
szej parafii.

09.09.2018
Na Mszy św. o godz. 10.00 poświę-
cone zostały tornistry i przybory 
szkolne dzieci rozpoczynających 
rok szkolny 2018/2019. Było to 
szczególne przeżycie, zwłaszcza 
dla pierwszoklasistów. Dzieciom 
życzymy sukcesów w nauce.

wa piosenki: A ja wolę niebo i zmarł z uśmiechem na twa-
rzy. Wtedy do pokoju weszła mała dziewczynka i zapytała 
Piotra: Śpi? On odpowiedział: Nie. Potem wyszedł na bal-
kon i zawołał: Filip umarł. Dzwony kościelne zaczęły bić, 
ludzie przerywali swoje prace, klękali i ze łzami w oczach 
modlili się. Wokół zapanowała atmosfera smutku i ża-
łoby. Wtedy scena znów przeniosła się do pokoju, gdzie 
leżał Filip. Obok stała dziewczynka, która patrzyła się na 
Filipa z zainteresowaniem i kiedy spostrzegła jego szeroki 
uśmiech na twarzy, sama się uśmiechnęła, wyszła z po-
koju i zaczęła wołać do płaczących ludzi: Filip żyje. Żyje 
w niebie. Głuptasy, on żyje. Jest w niebie. Ludzie zaczęli 
wstawać z ziemi i smutek zamienił się w radość.
Tak swoją śmierć przeżywało wielu sprawiedliwych, czy-
li świętych. Jeśli popatrzymy na to wydarzenie w świetle 
wiary, to dla osoby, która żyła w Chrystusie, śmierć nie 
jest końcem, nie jest czymś, co wzbudza lęk. Śmierć jest 
dla sprawiedliwego początkiem szczęścia, jest bramą do 
życia prawdziwego, do krainy spoczynku. Sprawiedliwy, 
kiedy umiera, ma świadomość, że już za chwilę stanie nie 
przed kimś obcym, kogo musi się bać, ale stanie przed 
czułym Przyjacielem, którego kocha i przez którego jest 
kochany. Sprawiedliwy przeżywa swoją śmierć jak Jezus, 
wypowiadając te same słowa, co ON na krzyżu: Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Sprawiedliwy 
wie, że nie idzie w nicość, w nieznane, ale wraca do Domu 
Ojca, wraca w Jego kochające i czułe ramiona, z których 
już nic go nie wyrwie, bo w Niebie nie ma już zła, cier-
pienia, pokus, smutku, nieszczęść.
Także bliscy człowieka sprawiedliwego z większym spo-
kojem przeżywają jego śmierć, z ufnością, że idzie do 
Nieba. Był dzień 2 kwietnia 2005 roku, godzina 21:37. 
Nasz papież, święty Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. 
W sercach Polaków, w sercach wierzących, było wtedy 
wiele bólu, ale ten ból przeplatał się z wielką nadzieją, nie-
malże pewnością, że nasz Rodak poszedł do Nieba. 
Jakże odmiennie przeżywamy nieraz śmierć naszych blis-

kich, sąsiadów, znajomych. My kapłani, tak często uczest-
nicząc w pogrzebach, widzimy nieraz, ile bólu jest w ser-
cach najbliższych, bo ktoś odszedł nie pojednany z Bo-
giem, bez spowiedzi, bez komunii, bez namaszczenia. Ile 
bólu w najbliższych, którzy sami nie mają wiary, nie wie-
rzą, że jeszcze się kiedyś spotkają z bliską osobą. Ile 
nieraz lęku w oczach umierających, którzy do końca, do 
ostatniego tchnienia nie chcą się z Bogiem pojednać.
Choć takie podejście do śmierci jak mieli święci dla części 
z nas może wydawać się niedostępne, nie do osiągnięcia, 
podamy teraz kilka środków, które mogą pomóc w takim 
spokojnym przeżywaniu swojej śmierci.
Odwołując się znów do słów Edyty Geppert Jakie życie, 
taka śmierć, pierwszym środkiem do dobrego przeżycia 
śmierci jest po prostu dobre życie, czyli codzienne po-
dążanie za Jezusem, kierowanie się w codziennych wy-
borach Ewangelią, rozeznawanie woli Bożej co do swoje-
go życia.
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie do-
myślacie Syn Człowieczy przyjdzie – to zdanie możemy 
też odnieść do przyjścia Chrystusa w momencie śmierci. 
Ewangeliczne wezwanie do czuwania dotyczy także tego 
osobistego spotkania z Jezusem w chwili śmierci. Trzeba 
mieć nieustannie serce czyste, gotowe, bez grzechu cięż-
kiego. Z perspektywy życia duchowego jest wielkim ry-
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też odnieść do przyjścia Chrystusa w momencie śmierci. 
Ewangeliczne wezwanie do czuwania dotyczy także tego 
osobistego spotkania z Jezusem w chwili śmierci. Trzeba 
mieć nieustannie serce czyste, gotowe, bez grzechu cięż-
kiego. Z perspektywy życia duchowego jest wielkim ry-
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zykiem trwanie w grzechu ciężkim, odkładanie spowiedzi 
na później. To, co dziś mi nie pozwala przystąpić do ko-
munii świętej w czasie Eucharystii, może się stać powo-
dem, że bramy nieba nie otworzą się dla mnie.
Innym środkiem jest życie ascetyczne, pokutowanie za 
własne grzechy, codzienne nawracanie się, czyli odwra-
canie od tego, co złe, co oddala od Boga, ciągła praca nad 
sobą. Dbanie o osobistą doskonałość, świętość. Nie od-
kładanie poprawy, nawrócenia na jutro, bo jutra może nie 
być, dziś może przyjść po ciebie Bóg.
Pomocne jest też rozbudzanie w sobie pragnienie nieba, 
szczególnie na modlitwie, na przykład poprzez lekturę 
książek duchowych, w których święci dzielą się swoim 
doświadczeniem Boga, Jego miłości, bliskości. 
Wreszcie, co jest praktykowane w niektórych zakonach, 
a do czego też zachęcają święci, przeżycie jednego dnia 
ze świadomością, jakby to miał być ostatni dzień mojego 
życia. Wtedy zupełnie zmienia się perspektywa patrzenia 

na świat, życie, relacje, wtedy sobie uświadamiamy, co 
tak na prawdę jest najważniejsze. Warto spróbować, bu-
dząc się rano, przeżyć jeden dzień tak, jakby to miał być 
ostatni dzień życia, jakby w nocy miał przyjść po Ciebie 
Chrystus. Trafiłbyś tam wtedy? Co mógłbyś zrobić w cią-
gu tego dnia, żeby ze spokojem zasnąć? Może pójść do 
spowiedzi, wyznać grzech, którego jeszcze nigdy nie 
wyznałeś. Może zerwać wewnętrznie z jakimś nałogiem, 
grzechem, grzeszną relacją. Może przebaczyć komuś, al-
bo powiedzieć przepraszam. 
Na koniec słowa autora dzieła O naśladowaniu Chrystu-
sa:
Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej 
myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste 
sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać 
grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś 
gotowy, czy będziesz gotowy jutro?

Szkoła Maryi

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć
Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś 

dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki, 
i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje 

wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym – podobnie jak ty – oddał mego 
ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym 
w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem 

i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.

Najtrudniej przeżywa się cierpienie 
niezasłużone. Tam, gdzie człowiek 
musi cierpieć z powodu cudzego 
grzechu. Tyle toczy się wojen na 
świecie i z tego powodu cierpią dzieci 
i dorośli. Cierpi zdradzana żona lub 
mąż. Cierpi dziecko, które jest bite 
w domu z powodu pijaństwa swojej 
matki, ojca. Cierpią ludzie doświad-
czeni przez plotkę wynikająca z zaz-
drości, pychę, obmowę. Jest wielu lu-
dzi cierpiących, którzy noszą ten ból 
przez wiele lat swojego życia w sercu. 
Niezasłużone cierpienie jest jak krop-
la, która drąży serce i umysł czło-
wieka. To okazja dla złego ducha, 
który może wykorzystać to zło, aby 
nie pozwolić, by człowiek mógł poz-
być się takiego stanu. Im więcej nie-
szczęśliwych ludzi, tym więcej cha-
osu. A tam, gdzie chaos, tam okazja 
do pojawienia się następnych ludz-
kich tragedii. Niezasłużone cierpie-
nie jest jak rak, który powoli niszczy 
i zabija twoje emocje, pęta myśli, 
twoją sferę wolitywną. Stajesz się 
człowiekiem, któremu wszystko jed-
no, byleby, jak to się mówi, był święty 
spokój. Może i spokój będzie, ale do 

pokoju serca, który daje Bóg, jest nie-
raz bardzo długa droga. Można zadać 
sobie pytanie, dlaczego jest tyle cier-
pienia w naszym życiu? Dlaczego lu-
dzie świadomie zadają tyle bólu i czy-
nią to w sposób bezwzględny, wyra-
chowany? Co jest powodem takiego 
postępowania? Gdzie szukać pomo-
cy? W czasie ostatniej wieczerzy Je-
zus powiedział do swoich uczniów: 
„To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Współczesny 
człowiek chętnie podejmuje realiza-
cję tylko pierwszej części zdania Je-
zusa: „To jest moje przykazanie, a-
byście się wzajemnie miłowali…”. 
Człowiek próbuje nieudolnie kochać. 
Czasami początek jest bardzo trudny. 
Jeśli dziecko było traktowane przez 
swoich rodziców, nazwijmy to, nie-
właściwie z powodu pijaństwa, prze-
mocy, to jak ma kochać w sposób u-
porządkowany siebie i innych? Nie-
którzy z nas na samym starcie swo-
jego życia myślą, że są na przegranej 
pozycji. Jeśli człowiek zatrzyma się 
tylko na pierwszej części zdania wy-
powiedzianego przez Jezusa w wie-

czerniku, to jest to droga, która zmie-
rza do piekła na ziemi. Każdy będzie 
kochał po swojemu, tak jak potrafi. 
Inaczej osoba, która jest uzależniona 
od pornografii, inaczej prostytutka, i-
naczej ktoś, kto nie miał ojca w dzie-
ciństwie, jeszcze inaczej człowiek, 
który dopuścił się w swoim życiu a-
borcji, inaczej człowiek wykorzysta-
ny emocjonalnie, psychicznie, seksu-
alnie. Jeszcze inaczej człowiek doś-
wiadczony plotką, obmową. Realiza-
cja pierwszej części zdania wypowie-
dzianego przez Jezusa to droga, która 
wiedzie nas do myślenia, tylko o so-
bie. Liczy się tylko subiektywne doś-
wiadczenie. Wtedy człowiek dopusz-
cza się zła w imię rzekomego włas-
nego dobra, wykorzystuje drugiego 
człowieka w imię komfortu życia, 
stylu życia i określonych celów, które 
stają się ważniejsze nawet niż życie 
drugiego człowieka. 
Jezus wypowiada to przykazanie 
przed swoją męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem. To jest Jego testa-
ment. Dlatego, drogi bracie i siostro, 
nie wolno nam zatrzymać się tylko na 
pierwszej części zdania, nie wolno 

W szkole Maryi: Niezasłużone cierpienie

traktować nauczania Jezusa wybiór-
czo. Jezus pokazuje nam, gdzie leży 
siła do pokonywania trudności, które 
pojawiają się w naszym życiu. Jego 
miłość do Ojca wyrażana była mod-
litwą, posłuszeństwem, ofiarą. To 
czyniło Jezusa zdolnym do tak głębo-
kiej ofiary, którą złożył za każdego 
z nas. Jezus najmniej myślał o sobie, 
a najwięcej o zbawieniu człowieka. 
Obok Jezusa stała zawsze wierna i po-
słuszna słowu Boga Jego Matka. Mat-
ka, która doświadczyła wielu cierpień 
niezasłużonych. Matka, która nie po-
zwoliła, by zło przykryło światło, 
które nosiła w sercu. Nie pozwoliła, 
by nienawiść, zazdrość czy ludzki e-
goizm zniszczyły miłość do Boga 
i człowieka. Faryzeusze i uczeni 
w Piśmie mieli swój sposób myś-
lenia i działania. W ich sposobie 
myślenia i działania było miejsce 
na intrygi, zgrzytanie zębami, śle-
dzenie oraz na końcu zdolność do 
fałszywego składania zeznań. O-
czywiście, jeśli chodzi o fałszywe 
składanie zeznań, to nigdy tego nie 
uczynili sami, lecz szukali czło-
wieka słabego, którego łatwo moż-
na było przekupić i w białych 
rękawiczkach realizowali swój 
sposób myślenia. Zapewne działali 
w imię „prawdy”, która miała bro-
nić ich interesów związanych mię-
dzy innymi z kultem i świątynią. 
Poza tym Jezus swoim naucza-
niem mocno dotykał ich serc i wy-
kazywał błędy w ich myśleniu. To 
boli, kiedy ktoś trafia w dziesiątkę 
i stawia cię pod murem w obecności 
ludzi. Można zazgrzytać zębami ze 
złości, zalać się falą nienawiści. Ale 
można też żyć inaczej.
Maryja nie zawiniła ani przed Bo-
giem, ani przed człowiekiem. Zawsze 
służyła Bogu i nigdy jej czyny, myśli 
i sowa nie doprowadziły do grzechu. 
My często z powodu przyzwyczaje-
nia do swoich grzechów wprowadza-
my samych siebie w sferę ciemności. 
Wtedy tracimy jasność widzenia. 
Granicę prawdy przesuwamy do tego 
stopnia, że chcemy służyć i Bogu, 
i mamonie. Maryja uczy nas umiera-
nia dla zła i rodzenia się do życia 
w światłości. Źródłem triumfu Maryi 
nad niezasłużonym cierpieniem jest 
miłość do Boga. Ta sama miłość, któ-
ra pozwoliła Jezusowi oddać życie za 
każdego z nas. W domach naszych 
dziadków na ścianach wisiały charak-

terystyczne obrazy Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi. Jedno serce oto-
czone koroną cierniową, drugie – 
przebite mieczem boleści. Potrzebu-
jemy tych dwóch serc, aby leczyć 
i uzdrawiać nasze serca. Potrzebuje-
my ich miłości oraz sposobu myśle-
nia. To ich wiara, nadzieja i miłość są 
nam potrzebne. 
„To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”.  
Niepokalane Serce Maryi to żyzna 
gleba, która wydaje najpiękniejsze o-
woce. Trzeba pozwolić się zasiać 
w tej ziemi. Trzeba pozwolić, aby ból 
rodzenia się w tej ziemi wydał piękny 
owoc. W tym sercu, tej ziemi, będzie-

my uczyli się wypełniać wolę Bożą. 
Maryja będzie uczyła nas przebacza-
nia sobie i innym. W tym sercu zrozu-
miemy, czym jest prawdziwa miłość. 
W tym sercu będą umierały nasze 
ludzkie plany, będziemy oczyszczani 
z naszego egoizmu, który często pro-
wadzi do cierpienia nas samych i in-
nych ludzi. Tam zobaczysz, jakim na-
prawdę jesteś człowiekiem. W tym 
sercu rodzą się owoce i ofiary. Jest to 
sekret płodności duszy, która otwiera 
się przed Niepokalaną. Ona twoje ser-
ce zaniesie przed Boży tron. Maksym 
Wyznawca powiedział kiedyś tak: 
„Czym innym jest rzecz, czym innym 
myśl, a czym innym namiętność”. 
Droga ku oczyszczeniu wygląda więc 
następująco: „Cała walka osoby od-
danej Bogu polega właśnie na umie-
jętności oddzielenia namiętności od 
myśli. W przeciwnym wypadku nie 
będziesz mógł spoglądać na rzeczy 
bez wewnętrznej wolności”. 
Wiara to szczere spojrzenie małego 
dziecka, które w milczeniu i z miłoś-

cią podziwia piękno swej matki i to, 
co ona dla niego robi. Kto idzie za 
Maryją, idzie w kierunku Trójcy 
Świętej. Tak mówił św. Ludwik de 
Montfort. Ona prowadzi nas do głę-
bokiego zjednoczenia z Bogiem 
w Trzech Osobach. Dlatego potrze-
bujemy ciszy, adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszych parafiach. Po-
trzebujemy rekolekcji, aby to odkry-
wać. 
W naszym domu generalnym w Rzy-
mie znajduje się figura Niepokalanej. 
Przed tą figurą św. Eugeniusz de Ma-
zenod OMI miał mistyczne doświad-
czenie, które w naszej rodzinie za-
konnej nosi nazwę „uśmiechu Ma-
ryi”. Założone przez niego zgroma-

dzenie zakonne przeżywało wów-
czas kryzys. Eugeniusz trwał na 
modlitwie przed tą figurą w domu 
macierzystym w Aix en Provence. 
Nie byliśmy wtedy jeszcze obla-
tami Niepokalanej – wydarzenie 
miało miejsce 15 sierpnia 1825 ro-
ku. W grudniu – tuż przed audien-
cją u papieża Leona XII – Euge-
niusz zmienia nagle nazwę zgro-
madzenia z oblatów św. Karola na 
„oblaci Maryi Niepokalanej”. By-
ło to niezwykle ryzykowne – taka 
zmiana w ostatniej chwili mogła 
oznaczać niezdecydowanie Zało-
życiela, było to także jeszcze przed 
ogłoszeniem dogmatu o Niepoka-
lanym Poczęciu w 1854. Niesamo-

wita historia! Tak oto przy naszych 
nazwiskach pojawia się skrót „O-bla-
tus M-ariae I-mmaculatae” (ofiaro-
wany Maryi Niepokalanej). Nasze 
konstytucje stawiają nam Maryję ja-
ko wzór naszej oblacji – Maryja bo-
wiem całkowicie poświęciła się oso-
bie i dziełu Zbawiciela. 
„To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Idąc za Jezusem 
i Maryją poznajemy ich miłość i mi-
łosierdzie. W tych dwóch sercach od-
krywamy drogę dla siebie. To Matka 
i Syn uczą nas dostrzegać najpierw 
grzech w swoim sercu i jak wiele zła 
może wyrządzić nieposłuszeństwo 
Bogu. Jezus i Maryja swoim życiem 
pokazują i uczą nas miłować naszych 
nieprzyjaciół, modlić się o dar prze-
baczenia, aby i oni mogli doświad-
czyć przeogromnej Bożej Miłości. 
Amen.

O. Proboszcz

o. Mariusz Urbański OMI
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zykiem trwanie w grzechu ciężkim, odkładanie spowiedzi 
na później. To, co dziś mi nie pozwala przystąpić do ko-
munii świętej w czasie Eucharystii, może się stać powo-
dem, że bramy nieba nie otworzą się dla mnie.
Innym środkiem jest życie ascetyczne, pokutowanie za 
własne grzechy, codzienne nawracanie się, czyli odwra-
canie od tego, co złe, co oddala od Boga, ciągła praca nad 
sobą. Dbanie o osobistą doskonałość, świętość. Nie od-
kładanie poprawy, nawrócenia na jutro, bo jutra może nie 
być, dziś może przyjść po ciebie Bóg.
Pomocne jest też rozbudzanie w sobie pragnienie nieba, 
szczególnie na modlitwie, na przykład poprzez lekturę 
książek duchowych, w których święci dzielą się swoim 
doświadczeniem Boga, Jego miłości, bliskości. 
Wreszcie, co jest praktykowane w niektórych zakonach, 
a do czego też zachęcają święci, przeżycie jednego dnia 
ze świadomością, jakby to miał być ostatni dzień mojego 
życia. Wtedy zupełnie zmienia się perspektywa patrzenia 

na świat, życie, relacje, wtedy sobie uświadamiamy, co 
tak na prawdę jest najważniejsze. Warto spróbować, bu-
dząc się rano, przeżyć jeden dzień tak, jakby to miał być 
ostatni dzień życia, jakby w nocy miał przyjść po Ciebie 
Chrystus. Trafiłbyś tam wtedy? Co mógłbyś zrobić w cią-
gu tego dnia, żeby ze spokojem zasnąć? Może pójść do 
spowiedzi, wyznać grzech, którego jeszcze nigdy nie 
wyznałeś. Może zerwać wewnętrznie z jakimś nałogiem, 
grzechem, grzeszną relacją. Może przebaczyć komuś, al-
bo powiedzieć przepraszam. 
Na koniec słowa autora dzieła O naśladowaniu Chrystu-
sa:
Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej 
myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste 
sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać 
grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś 
gotowy, czy będziesz gotowy jutro?

Szkoła Maryi

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć
Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś 

dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki, 
i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje 

wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym – podobnie jak ty – oddał mego 
ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym 
w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem 

i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.

Najtrudniej przeżywa się cierpienie 
niezasłużone. Tam, gdzie człowiek 
musi cierpieć z powodu cudzego 
grzechu. Tyle toczy się wojen na 
świecie i z tego powodu cierpią dzieci 
i dorośli. Cierpi zdradzana żona lub 
mąż. Cierpi dziecko, które jest bite 
w domu z powodu pijaństwa swojej 
matki, ojca. Cierpią ludzie doświad-
czeni przez plotkę wynikająca z zaz-
drości, pychę, obmowę. Jest wielu lu-
dzi cierpiących, którzy noszą ten ból 
przez wiele lat swojego życia w sercu. 
Niezasłużone cierpienie jest jak krop-
la, która drąży serce i umysł czło-
wieka. To okazja dla złego ducha, 
który może wykorzystać to zło, aby 
nie pozwolić, by człowiek mógł poz-
być się takiego stanu. Im więcej nie-
szczęśliwych ludzi, tym więcej cha-
osu. A tam, gdzie chaos, tam okazja 
do pojawienia się następnych ludz-
kich tragedii. Niezasłużone cierpie-
nie jest jak rak, który powoli niszczy 
i zabija twoje emocje, pęta myśli, 
twoją sferę wolitywną. Stajesz się 
człowiekiem, któremu wszystko jed-
no, byleby, jak to się mówi, był święty 
spokój. Może i spokój będzie, ale do 

pokoju serca, który daje Bóg, jest nie-
raz bardzo długa droga. Można zadać 
sobie pytanie, dlaczego jest tyle cier-
pienia w naszym życiu? Dlaczego lu-
dzie świadomie zadają tyle bólu i czy-
nią to w sposób bezwzględny, wyra-
chowany? Co jest powodem takiego 
postępowania? Gdzie szukać pomo-
cy? W czasie ostatniej wieczerzy Je-
zus powiedział do swoich uczniów: 
„To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Współczesny 
człowiek chętnie podejmuje realiza-
cję tylko pierwszej części zdania Je-
zusa: „To jest moje przykazanie, a-
byście się wzajemnie miłowali…”. 
Człowiek próbuje nieudolnie kochać. 
Czasami początek jest bardzo trudny. 
Jeśli dziecko było traktowane przez 
swoich rodziców, nazwijmy to, nie-
właściwie z powodu pijaństwa, prze-
mocy, to jak ma kochać w sposób u-
porządkowany siebie i innych? Nie-
którzy z nas na samym starcie swo-
jego życia myślą, że są na przegranej 
pozycji. Jeśli człowiek zatrzyma się 
tylko na pierwszej części zdania wy-
powiedzianego przez Jezusa w wie-

czerniku, to jest to droga, która zmie-
rza do piekła na ziemi. Każdy będzie 
kochał po swojemu, tak jak potrafi. 
Inaczej osoba, która jest uzależniona 
od pornografii, inaczej prostytutka, i-
naczej ktoś, kto nie miał ojca w dzie-
ciństwie, jeszcze inaczej człowiek, 
który dopuścił się w swoim życiu a-
borcji, inaczej człowiek wykorzysta-
ny emocjonalnie, psychicznie, seksu-
alnie. Jeszcze inaczej człowiek doś-
wiadczony plotką, obmową. Realiza-
cja pierwszej części zdania wypowie-
dzianego przez Jezusa to droga, która 
wiedzie nas do myślenia, tylko o so-
bie. Liczy się tylko subiektywne doś-
wiadczenie. Wtedy człowiek dopusz-
cza się zła w imię rzekomego włas-
nego dobra, wykorzystuje drugiego 
człowieka w imię komfortu życia, 
stylu życia i określonych celów, które 
stają się ważniejsze nawet niż życie 
drugiego człowieka. 
Jezus wypowiada to przykazanie 
przed swoją męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem. To jest Jego testa-
ment. Dlatego, drogi bracie i siostro, 
nie wolno nam zatrzymać się tylko na 
pierwszej części zdania, nie wolno 

W szkole Maryi: Niezasłużone cierpienie

traktować nauczania Jezusa wybiór-
czo. Jezus pokazuje nam, gdzie leży 
siła do pokonywania trudności, które 
pojawiają się w naszym życiu. Jego 
miłość do Ojca wyrażana była mod-
litwą, posłuszeństwem, ofiarą. To 
czyniło Jezusa zdolnym do tak głębo-
kiej ofiary, którą złożył za każdego 
z nas. Jezus najmniej myślał o sobie, 
a najwięcej o zbawieniu człowieka. 
Obok Jezusa stała zawsze wierna i po-
słuszna słowu Boga Jego Matka. Mat-
ka, która doświadczyła wielu cierpień 
niezasłużonych. Matka, która nie po-
zwoliła, by zło przykryło światło, 
które nosiła w sercu. Nie pozwoliła, 
by nienawiść, zazdrość czy ludzki e-
goizm zniszczyły miłość do Boga 
i człowieka. Faryzeusze i uczeni 
w Piśmie mieli swój sposób myś-
lenia i działania. W ich sposobie 
myślenia i działania było miejsce 
na intrygi, zgrzytanie zębami, śle-
dzenie oraz na końcu zdolność do 
fałszywego składania zeznań. O-
czywiście, jeśli chodzi o fałszywe 
składanie zeznań, to nigdy tego nie 
uczynili sami, lecz szukali czło-
wieka słabego, którego łatwo moż-
na było przekupić i w białych 
rękawiczkach realizowali swój 
sposób myślenia. Zapewne działali 
w imię „prawdy”, która miała bro-
nić ich interesów związanych mię-
dzy innymi z kultem i świątynią. 
Poza tym Jezus swoim naucza-
niem mocno dotykał ich serc i wy-
kazywał błędy w ich myśleniu. To 
boli, kiedy ktoś trafia w dziesiątkę 
i stawia cię pod murem w obecności 
ludzi. Można zazgrzytać zębami ze 
złości, zalać się falą nienawiści. Ale 
można też żyć inaczej.
Maryja nie zawiniła ani przed Bo-
giem, ani przed człowiekiem. Zawsze 
służyła Bogu i nigdy jej czyny, myśli 
i sowa nie doprowadziły do grzechu. 
My często z powodu przyzwyczaje-
nia do swoich grzechów wprowadza-
my samych siebie w sferę ciemności. 
Wtedy tracimy jasność widzenia. 
Granicę prawdy przesuwamy do tego 
stopnia, że chcemy służyć i Bogu, 
i mamonie. Maryja uczy nas umiera-
nia dla zła i rodzenia się do życia 
w światłości. Źródłem triumfu Maryi 
nad niezasłużonym cierpieniem jest 
miłość do Boga. Ta sama miłość, któ-
ra pozwoliła Jezusowi oddać życie za 
każdego z nas. W domach naszych 
dziadków na ścianach wisiały charak-

terystyczne obrazy Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi. Jedno serce oto-
czone koroną cierniową, drugie – 
przebite mieczem boleści. Potrzebu-
jemy tych dwóch serc, aby leczyć 
i uzdrawiać nasze serca. Potrzebuje-
my ich miłości oraz sposobu myśle-
nia. To ich wiara, nadzieja i miłość są 
nam potrzebne. 
„To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”.  
Niepokalane Serce Maryi to żyzna 
gleba, która wydaje najpiękniejsze o-
woce. Trzeba pozwolić się zasiać 
w tej ziemi. Trzeba pozwolić, aby ból 
rodzenia się w tej ziemi wydał piękny 
owoc. W tym sercu, tej ziemi, będzie-

my uczyli się wypełniać wolę Bożą. 
Maryja będzie uczyła nas przebacza-
nia sobie i innym. W tym sercu zrozu-
miemy, czym jest prawdziwa miłość. 
W tym sercu będą umierały nasze 
ludzkie plany, będziemy oczyszczani 
z naszego egoizmu, który często pro-
wadzi do cierpienia nas samych i in-
nych ludzi. Tam zobaczysz, jakim na-
prawdę jesteś człowiekiem. W tym 
sercu rodzą się owoce i ofiary. Jest to 
sekret płodności duszy, która otwiera 
się przed Niepokalaną. Ona twoje ser-
ce zaniesie przed Boży tron. Maksym 
Wyznawca powiedział kiedyś tak: 
„Czym innym jest rzecz, czym innym 
myśl, a czym innym namiętność”. 
Droga ku oczyszczeniu wygląda więc 
następująco: „Cała walka osoby od-
danej Bogu polega właśnie na umie-
jętności oddzielenia namiętności od 
myśli. W przeciwnym wypadku nie 
będziesz mógł spoglądać na rzeczy 
bez wewnętrznej wolności”. 
Wiara to szczere spojrzenie małego 
dziecka, które w milczeniu i z miłoś-

cią podziwia piękno swej matki i to, 
co ona dla niego robi. Kto idzie za 
Maryją, idzie w kierunku Trójcy 
Świętej. Tak mówił św. Ludwik de 
Montfort. Ona prowadzi nas do głę-
bokiego zjednoczenia z Bogiem 
w Trzech Osobach. Dlatego potrze-
bujemy ciszy, adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszych parafiach. Po-
trzebujemy rekolekcji, aby to odkry-
wać. 
W naszym domu generalnym w Rzy-
mie znajduje się figura Niepokalanej. 
Przed tą figurą św. Eugeniusz de Ma-
zenod OMI miał mistyczne doświad-
czenie, które w naszej rodzinie za-
konnej nosi nazwę „uśmiechu Ma-
ryi”. Założone przez niego zgroma-

dzenie zakonne przeżywało wów-
czas kryzys. Eugeniusz trwał na 
modlitwie przed tą figurą w domu 
macierzystym w Aix en Provence. 
Nie byliśmy wtedy jeszcze obla-
tami Niepokalanej – wydarzenie 
miało miejsce 15 sierpnia 1825 ro-
ku. W grudniu – tuż przed audien-
cją u papieża Leona XII – Euge-
niusz zmienia nagle nazwę zgro-
madzenia z oblatów św. Karola na 
„oblaci Maryi Niepokalanej”. By-
ło to niezwykle ryzykowne – taka 
zmiana w ostatniej chwili mogła 
oznaczać niezdecydowanie Zało-
życiela, było to także jeszcze przed 
ogłoszeniem dogmatu o Niepoka-
lanym Poczęciu w 1854. Niesamo-

wita historia! Tak oto przy naszych 
nazwiskach pojawia się skrót „O-bla-
tus M-ariae I-mmaculatae” (ofiaro-
wany Maryi Niepokalanej). Nasze 
konstytucje stawiają nam Maryję ja-
ko wzór naszej oblacji – Maryja bo-
wiem całkowicie poświęciła się oso-
bie i dziełu Zbawiciela. 
„To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Idąc za Jezusem 
i Maryją poznajemy ich miłość i mi-
łosierdzie. W tych dwóch sercach od-
krywamy drogę dla siebie. To Matka 
i Syn uczą nas dostrzegać najpierw 
grzech w swoim sercu i jak wiele zła 
może wyrządzić nieposłuszeństwo 
Bogu. Jezus i Maryja swoim życiem 
pokazują i uczą nas miłować naszych 
nieprzyjaciół, modlić się o dar prze-
baczenia, aby i oni mogli doświad-
czyć przeogromnej Bożej Miłości. 
Amen.

O. Proboszcz

o. Mariusz Urbański OMI
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WSTAŃ – FESTIWAL ŻYCIA W KOKOTKU

Po raz kolejny nasza wspólnota, pod czujnym okiem o. 
Mariusza, wybrała się w wakacje na Festiwal Życia w Ko-
kotku, który odbył się w dniach 2-8 lipca 2018. Jak co ro-
ku nie brakowało śmiechu, nowych przyjaźni, zwario-
wanych przygód, a co najważniejsze spotkania z Bogiem 
i pogłębiania naszej relacji z Nim.
Do tej pory festiwal odbywał się w malowniczym Kodniu 
nad Bugiem, ale z powodów logistycznych musiał zostać 
przeniesiony do Kokotka, na gęsto zamieszkały Śląsk, 
gdzie również znajduje się nowo wybudowane, nowo-
czesne Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA. Już pier-
wszym owocem i krokiem milowym zmiany miejsca tego 
wydarzenia było dołączenie się do organizacji archidie-
cezji katowickiej i częstochowskiej oraz diecezji gliwic-
kiej, sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej. Różnicę można 
było zauważyć w liczbie uczestników festiwalu. W tym 
roku było ich ponad 700, a to dopiero początek...
Nasza wspólnota z Gorzowa wyruszyła już 30 czerwca 
(nie było spowodowane to tym, żeby szybciej zająć miej-
sca na polu namiotowym :) ), gdyż 1 lipca świętowaliśmy 
X-lecie Oblackiego Centrum Młodzieży w Kokotku. Przy 
tak ważnej uroczystości nie zabrakło jeszcze ważniej-
szych osobistości, bez których to miejsce dziś w ogóle by 
nie istniało, m.in. bp Jana Wieczorka, który 10 lat temu 
podjął decyzję, żeby oblaci trafili do Kokotka i po dzień 
dzisiejszy jest wielkim przyjacielem oblatów i OCM 
NINIWA, o. Teodora Jochema OMI, który zadecydował 
o objęciu nowej placówki w Kokotku i wydelegowaniu 
tam dwóch młodych oblatów, a ponadto o. generała 
Louisa Lougena OMI oraz o. prowincjała Pawła Zająca 
OMI. Obchody zaczęły się prezentacją rozwoju oblatów 
w Kokotku oraz przemówieniami zaproszonych gości. 
Następnie wszyscy udaliśmy się na Mszę Świętą, kończąc 
koncertem Arki Noego, po którym szeroki uśmiech nie 
schodził do późnego wieczora.
Kolejnego dnia, tj. 2 lipca, rozpoczął się długo wyczeki-
wany przez nas festiwal, jednak całość zaczynała się póź-
nym wieczorem. Z racji tego wybraliśmy się do Czę-
stochowy, żeby pomodlić się przed obrazem Matki Bos-
kiej. Przy okazji mogliśmy pozwiedzać sanktuarium, 
a całość zakończyliśmy wspólnym obiadem. Niestety nie 
mogliśmy dłużej zagościć w Częstochowie, gdyż w Ko-
kotku czekał na nas festiwal i Msza Święta na rozpoczęcie 
tego pięknego czasu.
W następnych dniach wydarzenie ruszyło w pełni. Nie 
można było powiedzieć, że jest w jakikolwiek sposób 
nudno, czy też „nie ma co robić”. Głównym hasłem tego-

rocznego zjazdu było „Wstań”. Dlatego, żeby bardziej 
zrozumieć naukę, jaka miała płynąć z tego jednego słowa, 
codziennie towarzyszyła nam starotestamentalna księga 
Jozuego, w postaci wybranych fragmentów. W oparciu 
o historię Narodu Wybranego po śmierci Mojżesza, każdy 
dzień miał być odzwierciedleniem drogi, którą przeszedł 
– chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta i wspólnota.
Organizatorzy nie próżnowali i pobudkę zapewniali nam 
już równo o 7.00 rano, żebyśmy mogli zdążyć na mod-
litwy poranne o 7.30. Może wydawać się to normalną po-
rą, ale po całym dniu intensywnego spędzania czasu, za-
kończonym wieczornym koncertem lub inną zabawą, jest 
to dość wczesna pora, delikatnie rzecz ujmując.
Kolejnym stałym punktem dla każdego festiwalowicza 
była konferencja. Codziennie wygłaszał ją zaproszony 
gość – ks. Kuba Bartczak, Robert „Litza” Friedrich, o. 
Louis Lougen OMI, Ania Golędzinowska, czy też Jasiek 
Mela. Każda była inna pod wieloma względami: opowie-
dzianej historii, wiodącego tematu, formy zaprezentowa-
nia jej, ale jedną rzeczą się nie różniły – każda osoba da-
wała świadectwo nieograniczonej miłości jedynego Bo-
ga. Ponadto, dawała piękny przykład, że życie z Bogiem 
nie jest w jakikolwiek sposób trudem, a wręcz przeciwnie, 
wiara dodaje nam sił na każdy nowy dzień. Idealnie wpa-
sują się tu słowa z Pisma Świętego: „Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).
Następną w planie festiwalowym była praca w grupach 
wraz ze swoim duszpasterzem. Odbywało się to w formie 
pytań do każdego z nas (codziennie innych). Przez to doś-
wiadczenie mogliśmy zaufać sobie nawzajem, podzielić 
się jakimś problemem, z którym trudno jest się nam zmie-
rzyć lub po prostu wsłuchiwać się w to, co mówią pozos-
tali.
Później była chwila odpoczynku z przerwą na obiad. Po 
nabraniu nowych sił, nadszedł czas na warsztaty, na które 
wcześniej mieliśmy możliwość się zapisać. Nikt nie mógł 
narzekać, że nie ma nic, co by go zainteresowało, bo lista 
była długa – ponad 20 różnych opcji, m.in. serwis rowe-
rowy, surviwal i pierwsza pomoc, czy crossfit.  Dla tych 
mniej wymagających od siebie było to zwykłe „leżenie do 
góry brzuchem” :). 
Po poobiednich szaleństwach nadeszła chwila na wyci-
szenie się. W tym czasie odbywały się nabożeństwa, które 
współgrały z tematem dnia. Pierwszym z nich było nabo-
żeństwo wód Jordanu. Odnowiliśmy wówczas przyrze-
czenia chrzcielne, żeby po raz kolejny przypomnieć sobie 
jakiej łaski doświadczyliśmy już na samym początku 
naszego życia. Jeszcze jednym szczególnym nabożeń-
stwem dla większości osób podczas festiwalu była Droga 
Krzyżowa. Dla mnie było to mocne oraz wyjątkowe doś-
wiadczenie, które przeżyłam w taki sposób po raz pier-
wszy. Podczas tego nabożeństwa mogliśmy po raz  kolej-
ny już poczuć więź w naszej wspólnocie. Zmierzyliśmy 
się również z przeróżnymi trudnościami dosłownie na 
własnej skórze. Każda stacja oprócz rozważania tekstu za-
wierała odpowiednie zadanie do wykonania, takie jak 
leżenie na ziemi, robienia własnego krzyża, czy bieg do 
namiotu z adoracją. Wszystko odbywało się w lesie.
Następnym, najważniejszym punktem dnia, była Msza 

Święta, na którą wszyscy tłocznie się gromadziliśmy. 
Codziennie odbywała się pod przewodnictwem innego 
biskupa.
Wieczorem, jak to młodzi ludzie zazwyczaj lubią, przy-
szedł czas na to, żeby trochę potańczyć, pośpiewać i zrela-
ksować się. Oferta była bogata. Na początku festiwalu 
zapoznawaliśmy się na imprezie integracyjnej. W kolej-

nych dniach dla lubiących mocne brzmienie odbył się 
koncert Luxtorpedy i projekcje filmów. Czy wspomina-
łam już o tym, że ten festiwal to nie czas na nudę?
Ostatnimi słowami – chwała Panu! – za to miejsce, tych 
ludzi i ich ogromne serca i przeżyty czas oraz w imieniu 
całej naszej wspólnoty chciałabym podziękować o. Ma-
riuszowi za trud włożony w zorganizowanie wyjazdu.

Weronika

PARAFIALNY ZAWRÓT GŁOWY!!!
Ostatni tydzień czerwca i pierwszy tydzień lipca tego roku to był wspaniały czas 
dla wielu dzieci z Zawarcia i nie tylko;-) W tym czasie bowiem odbywały się pół-
kolonie zorganizowane z inicjatywy świetlicy parafialnej działającej przy koście-
le pw. Świętego Józefa.  
Atrakcji podczas wspólnie spędzonego czasu było co niemiara! Rozpoczęło się 
całkiem niewinnie – spotkania, pierwsze rozmowy, podział na grupy: zieloną, 
czerwoną oraz błękitną oraz projekcja filmu ,,Gdzie jest Nemo?” To był dopiero 
początek! Podczas kolejnych półkolonijnych dni dzieci uczestniczyły w zajęciach 
na basenie Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego ,,Słowianka”, budowały pięk-
ne kolorowe domki wystawione potem w kościele do podziwiania przez wszyst-
kich parafian, tworzyły morską dekorację z wykorzystaniem wyciętych elemen-
tów. Niezapomniana przez wszystkich okazała się również wycieczka do Szcze-
cina, gdzie w towarzystwie kapitana dzieci uczestniczyły w rejsie po Odrze, a po-
tem z przyjemnością spacerowały po Wałach Chrobrego rozkoszując się smakiem 
nieziemskich lodów, gofrów, rurek z kremem i innych pyszności ;-)
Ponieważ w tym roku obchodzimy 100-letnią rocznicę niepodległości naszego 
kraju, nie mogło podczas zajęć zabraknąć akcentu patriotycznego. W jeden z pół-
kolonijnych dni została zorganizowana  Olimpiada Niepodległościowa, podczas 
której każda w drużyn wykonywała po sto – ma się rozumieć – różnych kon-
kurencji. Były wśród nich: strzał na bramkę, rzuty do celu, a na koniec oczywiście 
sztafeta złożona ze 100 okrążeń boiska. By temu dniu nadać bardzo patriotyczny 
wymiar, miejsce olimpiady przystrojone zostało przez 100 nadmuchanych wcześ-
niej przez dzieciaki balonów w kolorach białym i czerwonym ;-)
Nie lada przeżyciem dla małych milusińskich był koncert zorganizowany dla za-
przyjaźnionej grupy seniorów, która codziennie towarzyszyła dzieciom podczas 
ich obecności na parafialnej świetlicy. Występy skrzypaczki oraz gitarzystów zro-
biły na wszystkich ogromne wrażenie i były oklaskiwane gromkimi brawami!
Dwa tygodnie wspólnych zabaw i spotkań szybko minęły. Trzeba było się rozstać, 
choć nie było to łatwe dla dzieci, między którymi zawiązały się nowe przyjaźnie i 
wzmocniły stare więzi. Wszystkie będą z niecierpliwością oczekiwać kolejnego 
roku i kolejnych wakacji, by móc znowu wypoczywać w tak fantastycznej 
atmosferze!

Sylwia Głąb
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cezji katowickiej i częstochowskiej oraz diecezji gliwic-
kiej, sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej. Różnicę można 
było zauważyć w liczbie uczestników festiwalu. W tym 
roku było ich ponad 700, a to dopiero początek...
Nasza wspólnota z Gorzowa wyruszyła już 30 czerwca 
(nie było spowodowane to tym, żeby szybciej zająć miej-
sca na polu namiotowym :) ), gdyż 1 lipca świętowaliśmy 
X-lecie Oblackiego Centrum Młodzieży w Kokotku. Przy 
tak ważnej uroczystości nie zabrakło jeszcze ważniej-
szych osobistości, bez których to miejsce dziś w ogóle by 
nie istniało, m.in. bp Jana Wieczorka, który 10 lat temu 
podjął decyzję, żeby oblaci trafili do Kokotka i po dzień 
dzisiejszy jest wielkim przyjacielem oblatów i OCM 
NINIWA, o. Teodora Jochema OMI, który zadecydował 
o objęciu nowej placówki w Kokotku i wydelegowaniu 
tam dwóch młodych oblatów, a ponadto o. generała 
Louisa Lougena OMI oraz o. prowincjała Pawła Zająca 
OMI. Obchody zaczęły się prezentacją rozwoju oblatów 
w Kokotku oraz przemówieniami zaproszonych gości. 
Następnie wszyscy udaliśmy się na Mszę Świętą, kończąc 
koncertem Arki Noego, po którym szeroki uśmiech nie 
schodził do późnego wieczora.
Kolejnego dnia, tj. 2 lipca, rozpoczął się długo wyczeki-
wany przez nas festiwal, jednak całość zaczynała się póź-
nym wieczorem. Z racji tego wybraliśmy się do Czę-
stochowy, żeby pomodlić się przed obrazem Matki Bos-
kiej. Przy okazji mogliśmy pozwiedzać sanktuarium, 
a całość zakończyliśmy wspólnym obiadem. Niestety nie 
mogliśmy dłużej zagościć w Częstochowie, gdyż w Ko-
kotku czekał na nas festiwal i Msza Święta na rozpoczęcie 
tego pięknego czasu.
W następnych dniach wydarzenie ruszyło w pełni. Nie 
można było powiedzieć, że jest w jakikolwiek sposób 
nudno, czy też „nie ma co robić”. Głównym hasłem tego-

rocznego zjazdu było „Wstań”. Dlatego, żeby bardziej 
zrozumieć naukę, jaka miała płynąć z tego jednego słowa, 
codziennie towarzyszyła nam starotestamentalna księga 
Jozuego, w postaci wybranych fragmentów. W oparciu 
o historię Narodu Wybranego po śmierci Mojżesza, każdy 
dzień miał być odzwierciedleniem drogi, którą przeszedł 
– chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta i wspólnota.
Organizatorzy nie próżnowali i pobudkę zapewniali nam 
już równo o 7.00 rano, żebyśmy mogli zdążyć na mod-
litwy poranne o 7.30. Może wydawać się to normalną po-
rą, ale po całym dniu intensywnego spędzania czasu, za-
kończonym wieczornym koncertem lub inną zabawą, jest 
to dość wczesna pora, delikatnie rzecz ujmując.
Kolejnym stałym punktem dla każdego festiwalowicza 
była konferencja. Codziennie wygłaszał ją zaproszony 
gość – ks. Kuba Bartczak, Robert „Litza” Friedrich, o. 
Louis Lougen OMI, Ania Golędzinowska, czy też Jasiek 
Mela. Każda była inna pod wieloma względami: opowie-
dzianej historii, wiodącego tematu, formy zaprezentowa-
nia jej, ale jedną rzeczą się nie różniły – każda osoba da-
wała świadectwo nieograniczonej miłości jedynego Bo-
ga. Ponadto, dawała piękny przykład, że życie z Bogiem 
nie jest w jakikolwiek sposób trudem, a wręcz przeciwnie, 
wiara dodaje nam sił na każdy nowy dzień. Idealnie wpa-
sują się tu słowa z Pisma Świętego: „Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).
Następną w planie festiwalowym była praca w grupach 
wraz ze swoim duszpasterzem. Odbywało się to w formie 
pytań do każdego z nas (codziennie innych). Przez to doś-
wiadczenie mogliśmy zaufać sobie nawzajem, podzielić 
się jakimś problemem, z którym trudno jest się nam zmie-
rzyć lub po prostu wsłuchiwać się w to, co mówią pozos-
tali.
Później była chwila odpoczynku z przerwą na obiad. Po 
nabraniu nowych sił, nadszedł czas na warsztaty, na które 
wcześniej mieliśmy możliwość się zapisać. Nikt nie mógł 
narzekać, że nie ma nic, co by go zainteresowało, bo lista 
była długa – ponad 20 różnych opcji, m.in. serwis rowe-
rowy, surviwal i pierwsza pomoc, czy crossfit.  Dla tych 
mniej wymagających od siebie było to zwykłe „leżenie do 
góry brzuchem” :). 
Po poobiednich szaleństwach nadeszła chwila na wyci-
szenie się. W tym czasie odbywały się nabożeństwa, które 
współgrały z tematem dnia. Pierwszym z nich było nabo-
żeństwo wód Jordanu. Odnowiliśmy wówczas przyrze-
czenia chrzcielne, żeby po raz kolejny przypomnieć sobie 
jakiej łaski doświadczyliśmy już na samym początku 
naszego życia. Jeszcze jednym szczególnym nabożeń-
stwem dla większości osób podczas festiwalu była Droga 
Krzyżowa. Dla mnie było to mocne oraz wyjątkowe doś-
wiadczenie, które przeżyłam w taki sposób po raz pier-
wszy. Podczas tego nabożeństwa mogliśmy po raz  kolej-
ny już poczuć więź w naszej wspólnocie. Zmierzyliśmy 
się również z przeróżnymi trudnościami dosłownie na 
własnej skórze. Każda stacja oprócz rozważania tekstu za-
wierała odpowiednie zadanie do wykonania, takie jak 
leżenie na ziemi, robienia własnego krzyża, czy bieg do 
namiotu z adoracją. Wszystko odbywało się w lesie.
Następnym, najważniejszym punktem dnia, była Msza 

Święta, na którą wszyscy tłocznie się gromadziliśmy. 
Codziennie odbywała się pod przewodnictwem innego 
biskupa.
Wieczorem, jak to młodzi ludzie zazwyczaj lubią, przy-
szedł czas na to, żeby trochę potańczyć, pośpiewać i zrela-
ksować się. Oferta była bogata. Na początku festiwalu 
zapoznawaliśmy się na imprezie integracyjnej. W kolej-

nych dniach dla lubiących mocne brzmienie odbył się 
koncert Luxtorpedy i projekcje filmów. Czy wspomina-
łam już o tym, że ten festiwal to nie czas na nudę?
Ostatnimi słowami – chwała Panu! – za to miejsce, tych 
ludzi i ich ogromne serca i przeżyty czas oraz w imieniu 
całej naszej wspólnoty chciałabym podziękować o. Ma-
riuszowi za trud włożony w zorganizowanie wyjazdu.

Weronika

PARAFIALNY ZAWRÓT GŁOWY!!!
Ostatni tydzień czerwca i pierwszy tydzień lipca tego roku to był wspaniały czas 
dla wielu dzieci z Zawarcia i nie tylko;-) W tym czasie bowiem odbywały się pół-
kolonie zorganizowane z inicjatywy świetlicy parafialnej działającej przy koście-
le pw. Świętego Józefa.  
Atrakcji podczas wspólnie spędzonego czasu było co niemiara! Rozpoczęło się 
całkiem niewinnie – spotkania, pierwsze rozmowy, podział na grupy: zieloną, 
czerwoną oraz błękitną oraz projekcja filmu ,,Gdzie jest Nemo?” To był dopiero 
początek! Podczas kolejnych półkolonijnych dni dzieci uczestniczyły w zajęciach 
na basenie Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego ,,Słowianka”, budowały pięk-
ne kolorowe domki wystawione potem w kościele do podziwiania przez wszyst-
kich parafian, tworzyły morską dekorację z wykorzystaniem wyciętych elemen-
tów. Niezapomniana przez wszystkich okazała się również wycieczka do Szcze-
cina, gdzie w towarzystwie kapitana dzieci uczestniczyły w rejsie po Odrze, a po-
tem z przyjemnością spacerowały po Wałach Chrobrego rozkoszując się smakiem 
nieziemskich lodów, gofrów, rurek z kremem i innych pyszności ;-)
Ponieważ w tym roku obchodzimy 100-letnią rocznicę niepodległości naszego 
kraju, nie mogło podczas zajęć zabraknąć akcentu patriotycznego. W jeden z pół-
kolonijnych dni została zorganizowana  Olimpiada Niepodległościowa, podczas 
której każda w drużyn wykonywała po sto – ma się rozumieć – różnych kon-
kurencji. Były wśród nich: strzał na bramkę, rzuty do celu, a na koniec oczywiście 
sztafeta złożona ze 100 okrążeń boiska. By temu dniu nadać bardzo patriotyczny 
wymiar, miejsce olimpiady przystrojone zostało przez 100 nadmuchanych wcześ-
niej przez dzieciaki balonów w kolorach białym i czerwonym ;-)
Nie lada przeżyciem dla małych milusińskich był koncert zorganizowany dla za-
przyjaźnionej grupy seniorów, która codziennie towarzyszyła dzieciom podczas 
ich obecności na parafialnej świetlicy. Występy skrzypaczki oraz gitarzystów zro-
biły na wszystkich ogromne wrażenie i były oklaskiwane gromkimi brawami!
Dwa tygodnie wspólnych zabaw i spotkań szybko minęły. Trzeba było się rozstać, 
choć nie było to łatwe dla dzieci, między którymi zawiązały się nowe przyjaźnie i 
wzmocniły stare więzi. Wszystkie będą z niecierpliwością oczekiwać kolejnego 
roku i kolejnych wakacji, by móc znowu wypoczywać w tak fantastycznej 
atmosferze!

Sylwia Głąb
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Ministranci na rowerach
„Niech sport będzie częścią
poszukiwania wyższych wartości,
które kształtują charakter
i dają poczucie godności i sukcesu
– we własnych oczach i w oczach innych”

św. Jan Paweł II

Nasi ministranci, oprócz swoich obowiązków wynikających z przy-
należności do liturgicznej służby ołtarza, znajdują czas na przyjem-
ności, rozrywkę i sport. Grają w piłkę, chodzą na basen, no i oczy-
wiście jeżdżą na wycieczki rowerowe. A to wszystko pod czujnym 
okiem swojego opiekuna o. Dawida.
Chłopcy rozpoczęli i zakończyli sezon wakacyjny na rowerach. Na 
rozpoczęcie wakacji 12 maja br. pokonaliśmy 21km. Podziwiając uro-
ki rzeki Warty, dojechaliśmy do Czechowa i tam przy samej rzece roz-
paliliśmy ognisko i smażyliśmy kiełbaski. Dzieci biegały, zwiedzały 
poniemiecki bunkier i nie miały czasu na nudę. Na zakończenie lata, 
09 września br., również przejechaliśmy ponad 20km. Tym razem u-
daliśmy się do Złotych Piasków koło Ulimia. Chłopcy biegali, grali 
w piłkę, brodzili po kolana w jeziorze. Śmiechu i radości nie było 
końca. Szczególnie wtedy, gdy podczas grania w piłkę (gra w kolory), 
wszyscy klęczeli, a byli tacy, co i zaliczyli łokcie. Podczas i jednej 
i drugiej wycieczki nie zabrakło wywrotek, spadających łańcuchów, 
narzekania na plecy, nogi itd., a mimo to, każdy wracał do domu zado-
wolony i uśmiechnięty.
W tak właśnie aktywny sposób ministranci od św. Józefa spędzają 
czas wspólnie ze sobą i z ojcem Dawidem. Brawo chłopaki!

Monika, mama ministranta

Przystań z rodziną
W czasie wakacji członkowie Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda 
zaprosili gorzowian do skorzystania z oferty aktywności dla dzieci i doros-
łych. W sierpniu zorganizowano – już tradycyjny – spływ kajakowy, któ-
rego uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z polskimi rzekami. W czerwcu 
i sierpniu odbyły się również dwa weekendowe biwaki. 
Dzieci i ich rodzice wzięli udział w obracaniu mostu, krótkim spływie ka-
jakowym, meczu piłki siatkowej, a także mieli możliwość wypocząć przy 
ognisku i zintegrować się z pozostałymi biwakowiczami. Mamy nadzieję, 
że wakacyjne wyjazdy pozwoliły na zregenerowanie sił i rozpoczęcie roku 
szkolnego w pełni sił! 
Zwieńczeniem projektu „Przystań z rodziną” będzie piknik z okazji 5. ju-
bileuszu powstania Stowarzyszenia. Odbędzie się on 30 września o go-
dzinie 15.00. W programie m.in. Olimpiada Niepodległości, konkurs wie-
dzy o Zawarciu, mecz piłki nożnej i występy artystyczne. Już dziś zapra-
szamy!

AnnaJakubowska
Projekt dofinansowany przez miasto Gorzów

Wakacje z Oblatami
Lipiec i sierpień to długo wyczeki-
wany przez dzieci czas wypoczynku 
od szkoły, który zazwyczaj napawa 
trwogą rodziców. Często zadają so-
bie pytania: kto zajmie się dziec-
kiem, gdy będziemy w pracy? Co 
zrobić, by maluchy z nudów nie 
wpadały w niebezpieczne towarzys-

two? Chcąc zaradzić tym proble-
mom, każdego roku z bogatą gamą 
propozycji wychodzi Świetlica im. 
św. Jana Pawła II. Pierwszą z ofert by-
ły tygodniowe kolonie w Kokotku, 
gdzie znajduje się Oblackie Centrum 
Młodzieży. I choć jest ono położone 
kilkaset kilometrów od Gorzowa, to 

Anna Jakubowska

Wakacje w Domu u Oblatów
Tak szybko skończył się czas wakacji. A był to piękny czas, 
szczególnie dla nas seniorów. Miło będziemy wspominali czas 
przebywania w parafialnym ogrodzie na wesołych poga-
wędkach, jedzeniu lodów i grach towarzyskich. Również 
codzienna gimnastyka na świeżym powietrzu wzmacniała nas 
i dodawała energii.
Szczególnie miło wspominaliśmy i świętowaliśmy czwartą 
rocznicę założenia naszego „Domu u Oblatów”. Wspaniałą 
uroczystość zorganizowało nam Stowarzyszenie św. Eugeniu-
sza de Mazenoda przy wsparciu finansowym z Lubuskiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uroczystość uś-
wietnili swoją obecnością Proboszcz Parafii O. Piotr Darasz, 
Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp. pan Radosław Sujak, 
przedstawiciel z wydziału spraw społecznych oraz nasi przyja-
ciele z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej. 
Świętowanie zakończyliśmy wspólnym grillem. Dzięki 
pozyskanym funduszom cieszyliśmy się wspaniałymi pre-
zentami. Otrzymaliśmy opakowania na lekarstwa, długopisy 
oraz piękne kalendarze z naszymi zdjęciami. Szczególnie 
kalendarze były dla nas prawdziwą radością i niespodzianką. 
Dziękujemy uczniom klasy fotograficznej z Zespołu Szkół 
Odzieżowych za pomoc w organizacji sesji zdjęciowej i przy-
gotowanie zdjęć. Na pamiątkę tego wydarzenia pani Małgosia 
Śnieguła, nasza poetka, napisała wiersz.
W czasie wakacji nie omijaliśmy także kuchni, angażowaliśmy 
się w przygotowywanie musów jabłkowych, czy kiszenie o-
górków. Wybraliśmy się również na krótki rejs po Warcie. Do 
naszego ogrodu zawitali bardzo ciekawi goście. Pani Anna 
Grzyb zapoznała nas z tajnikami prawidłowego odżywiania 
dla seniorów. Na spotkaniu z Panią Teresą Pruską-Kołodziej 
poruszaliśmy problemy osób niepełnosprawnych oraz podzi-
wialiśmy hart ducha oraz wolę walki pani Teresy w wyprawie 
dookoła Polski na wózku inwalidzkim.
Pełni sił i humorów jesteśmy gotowi na dalsze przygody 
w „Domu u Oblatów”

warto odbyć dłuższą podróż, by tak 
ciekawie spędzić czas! Dzieci uczest-
niczyły w licznych zajęciach w hali 
sportowej i pieszych wycieczkach. 
Częstym wizytom na basenie nie 
sprzyjała niestety pogoda, ale wycho-
wawcy zrekompensowali to swoim 
podopiecznym wycieczką do Lubliń-
ca, kopalni w Tarnowskich Górach o-
raz do Częstochowy. Dużą popular-
nością cieszyły się półkolonie, które 
tym razem przebiegły pod hasłem 
„Gdzie jest NEMO?”. Ich główną i-
deą było zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom programem rekre-
acyjno-profilaktycznym. Grupa 40 
podopiecznych uczestniczyła w wie-
lu inicjatywach, m.in. spotkanie z po-
licją, wycieczka do Szczecina na rejs 
statkiem, wyjście do kina, zajęcia ar-
tystyczne i sportowe. Punktem kul-

minacyjnym półkolonii była Olim-
piada Niepodległości, na którą zapro-
szeni zostali również seniorzy z Do-
mu u Oblatów. Igrzyska otworzył o. 
Proboszcz, konkurencje profesjonal-
nie przygotowała pani Basia, boisko 
Zespołu Szkół nr 12 zostało ustrojone 
biało-czerwonymi dekoracjami, 
a o oprawę medialną wydarzenia 
zadbała pani Agnieszka Kopaczyń-
ska-Moskaluk z Radia Plus. Zarówno 
uczestnicy, jak i kibice, ubrani byli 
w barwy narodowe, co w połączeniu 
z głośno śpiewanym hymnem zbudo-
wało podniosły nastrój. Zorganizo-
wanie takiej ilości atrakcji było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu wycho-
wawców oraz dofinansowaniu, które 
parafia uzyskała z miasta Gorzowa 
oraz Kuratorium Oświaty. 

Seniorzy z Brackiej
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Ministranci na rowerach
„Niech sport będzie częścią
poszukiwania wyższych wartości,
które kształtują charakter
i dają poczucie godności i sukcesu
– we własnych oczach i w oczach innych”

św. Jan Paweł II

Nasi ministranci, oprócz swoich obowiązków wynikających z przy-
należności do liturgicznej służby ołtarza, znajdują czas na przyjem-
ności, rozrywkę i sport. Grają w piłkę, chodzą na basen, no i oczy-
wiście jeżdżą na wycieczki rowerowe. A to wszystko pod czujnym 
okiem swojego opiekuna o. Dawida.
Chłopcy rozpoczęli i zakończyli sezon wakacyjny na rowerach. Na 
rozpoczęcie wakacji 12 maja br. pokonaliśmy 21km. Podziwiając uro-
ki rzeki Warty, dojechaliśmy do Czechowa i tam przy samej rzece roz-
paliliśmy ognisko i smażyliśmy kiełbaski. Dzieci biegały, zwiedzały 
poniemiecki bunkier i nie miały czasu na nudę. Na zakończenie lata, 
09 września br., również przejechaliśmy ponad 20km. Tym razem u-
daliśmy się do Złotych Piasków koło Ulimia. Chłopcy biegali, grali 
w piłkę, brodzili po kolana w jeziorze. Śmiechu i radości nie było 
końca. Szczególnie wtedy, gdy podczas grania w piłkę (gra w kolory), 
wszyscy klęczeli, a byli tacy, co i zaliczyli łokcie. Podczas i jednej 
i drugiej wycieczki nie zabrakło wywrotek, spadających łańcuchów, 
narzekania na plecy, nogi itd., a mimo to, każdy wracał do domu zado-
wolony i uśmiechnięty.
W tak właśnie aktywny sposób ministranci od św. Józefa spędzają 
czas wspólnie ze sobą i z ojcem Dawidem. Brawo chłopaki!

Monika, mama ministranta

Przystań z rodziną
W czasie wakacji członkowie Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda 
zaprosili gorzowian do skorzystania z oferty aktywności dla dzieci i doros-
łych. W sierpniu zorganizowano – już tradycyjny – spływ kajakowy, któ-
rego uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z polskimi rzekami. W czerwcu 
i sierpniu odbyły się również dwa weekendowe biwaki. 
Dzieci i ich rodzice wzięli udział w obracaniu mostu, krótkim spływie ka-
jakowym, meczu piłki siatkowej, a także mieli możliwość wypocząć przy 
ognisku i zintegrować się z pozostałymi biwakowiczami. Mamy nadzieję, 
że wakacyjne wyjazdy pozwoliły na zregenerowanie sił i rozpoczęcie roku 
szkolnego w pełni sił! 
Zwieńczeniem projektu „Przystań z rodziną” będzie piknik z okazji 5. ju-
bileuszu powstania Stowarzyszenia. Odbędzie się on 30 września o go-
dzinie 15.00. W programie m.in. Olimpiada Niepodległości, konkurs wie-
dzy o Zawarciu, mecz piłki nożnej i występy artystyczne. Już dziś zapra-
szamy!

AnnaJakubowska
Projekt dofinansowany przez miasto Gorzów

Wakacje z Oblatami
Lipiec i sierpień to długo wyczeki-
wany przez dzieci czas wypoczynku 
od szkoły, który zazwyczaj napawa 
trwogą rodziców. Często zadają so-
bie pytania: kto zajmie się dziec-
kiem, gdy będziemy w pracy? Co 
zrobić, by maluchy z nudów nie 
wpadały w niebezpieczne towarzys-

two? Chcąc zaradzić tym proble-
mom, każdego roku z bogatą gamą 
propozycji wychodzi Świetlica im. 
św. Jana Pawła II. Pierwszą z ofert by-
ły tygodniowe kolonie w Kokotku, 
gdzie znajduje się Oblackie Centrum 
Młodzieży. I choć jest ono położone 
kilkaset kilometrów od Gorzowa, to 

Anna Jakubowska

Wakacje w Domu u Oblatów
Tak szybko skończył się czas wakacji. A był to piękny czas, 
szczególnie dla nas seniorów. Miło będziemy wspominali czas 
przebywania w parafialnym ogrodzie na wesołych poga-
wędkach, jedzeniu lodów i grach towarzyskich. Również 
codzienna gimnastyka na świeżym powietrzu wzmacniała nas 
i dodawała energii.
Szczególnie miło wspominaliśmy i świętowaliśmy czwartą 
rocznicę założenia naszego „Domu u Oblatów”. Wspaniałą 
uroczystość zorganizowało nam Stowarzyszenie św. Eugeniu-
sza de Mazenoda przy wsparciu finansowym z Lubuskiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uroczystość uś-
wietnili swoją obecnością Proboszcz Parafii O. Piotr Darasz, 
Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp. pan Radosław Sujak, 
przedstawiciel z wydziału spraw społecznych oraz nasi przyja-
ciele z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej. 
Świętowanie zakończyliśmy wspólnym grillem. Dzięki 
pozyskanym funduszom cieszyliśmy się wspaniałymi pre-
zentami. Otrzymaliśmy opakowania na lekarstwa, długopisy 
oraz piękne kalendarze z naszymi zdjęciami. Szczególnie 
kalendarze były dla nas prawdziwą radością i niespodzianką. 
Dziękujemy uczniom klasy fotograficznej z Zespołu Szkół 
Odzieżowych za pomoc w organizacji sesji zdjęciowej i przy-
gotowanie zdjęć. Na pamiątkę tego wydarzenia pani Małgosia 
Śnieguła, nasza poetka, napisała wiersz.
W czasie wakacji nie omijaliśmy także kuchni, angażowaliśmy 
się w przygotowywanie musów jabłkowych, czy kiszenie o-
górków. Wybraliśmy się również na krótki rejs po Warcie. Do 
naszego ogrodu zawitali bardzo ciekawi goście. Pani Anna 
Grzyb zapoznała nas z tajnikami prawidłowego odżywiania 
dla seniorów. Na spotkaniu z Panią Teresą Pruską-Kołodziej 
poruszaliśmy problemy osób niepełnosprawnych oraz podzi-
wialiśmy hart ducha oraz wolę walki pani Teresy w wyprawie 
dookoła Polski na wózku inwalidzkim.
Pełni sił i humorów jesteśmy gotowi na dalsze przygody 
w „Domu u Oblatów”

warto odbyć dłuższą podróż, by tak 
ciekawie spędzić czas! Dzieci uczest-
niczyły w licznych zajęciach w hali 
sportowej i pieszych wycieczkach. 
Częstym wizytom na basenie nie 
sprzyjała niestety pogoda, ale wycho-
wawcy zrekompensowali to swoim 
podopiecznym wycieczką do Lubliń-
ca, kopalni w Tarnowskich Górach o-
raz do Częstochowy. Dużą popular-
nością cieszyły się półkolonie, które 
tym razem przebiegły pod hasłem 
„Gdzie jest NEMO?”. Ich główną i-
deą było zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom programem rekre-
acyjno-profilaktycznym. Grupa 40 
podopiecznych uczestniczyła w wie-
lu inicjatywach, m.in. spotkanie z po-
licją, wycieczka do Szczecina na rejs 
statkiem, wyjście do kina, zajęcia ar-
tystyczne i sportowe. Punktem kul-

minacyjnym półkolonii była Olim-
piada Niepodległości, na którą zapro-
szeni zostali również seniorzy z Do-
mu u Oblatów. Igrzyska otworzył o. 
Proboszcz, konkurencje profesjonal-
nie przygotowała pani Basia, boisko 
Zespołu Szkół nr 12 zostało ustrojone 
biało-czerwonymi dekoracjami, 
a o oprawę medialną wydarzenia 
zadbała pani Agnieszka Kopaczyń-
ska-Moskaluk z Radia Plus. Zarówno 
uczestnicy, jak i kibice, ubrani byli 
w barwy narodowe, co w połączeniu 
z głośno śpiewanym hymnem zbudo-
wało podniosły nastrój. Zorganizo-
wanie takiej ilości atrakcji było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu wycho-
wawców oraz dofinansowaniu, które 
parafia uzyskała z miasta Gorzowa 
oraz Kuratorium Oświaty. 

Seniorzy z Brackiej
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Już 4 lata….
1. Jak ten czas szybko minął,
rok strzelił jak z bata.
Dzień za dniem upływa szybko
i już cztery lata.
 
2. Cztery lata to „szmat czasu”,
powiedział Mateusz…
Jeszcze tylko jeden roczek,
będzie JUBILEUSZ!
 
3. Jubileusz, świętowanie…
okrągła to data.
Sto lat, Sto lat w dal popłynie
z domu u „Oblata”
 
4. Troszkę Seniora czas 
postarzył,
zmarszczka twarz zorała.
Radość bycia tutaj razem
w sercach nam została.
 
5. Więc śpiewajcie Seniorzy,
chwalcie Boga Pana,
że pogodna jesień życia
była tu nam dana.

Małgosia Śnieguła
Gorzów Wlkp., 2018r.

 PS. Dziękujemy Ojcom Oblatom
za moc dobroci serca dla Seniorów. Bóg zapłać.

Kościół wykluczonych. Teologia z perspektywy Nazaretu.
Autor: Viktor Codina SJ

„Jeśli chcemy znaleźć Jezusa, musimy udać się do Nazaretu…”

Za sprawą papieża Franciszka w Koś-
ciele dokonują się głębokie przemiany. 
Franciszek wzywa do przekraczania 
murów kościołów i wychodzenia na u-
lice oraz na wszelkie peryferia: spo-
łeczne, intelektualne i egzystencjalne.
Książka Victora Codiny, jezuity od po-
nad 30 lat pracującego w południowoa-
merykańskich slumsach, pokazuje teo-
logiczne źródła myślenia i działania 
widoczne w posłudze obecnego papie-
ża. Ludzie wykluczeni, ubodzy, żyjący 
na marginesie są uprzywilejowanym 
źródłem refleksji Kościoła. Wśród ta-
kich bowiem ludzi, w peryferyjnym 
Nazarecie, żył Jezus, Bóg Wcielony. 
Nazaret jest symbolem uniżenia Chrys-
tusa, a zarazem niezwykle mocnym 
wezwaniem do reformy Kościoła i spo-
sobu, w jaki uprawia on teologię.
Trzeba nam wrócić do Nazaretu, do ci-
szy i modlitwy, do ciężkiej, codziennej 
i zwyczajnej pracy, do autentycznej so-
lidarności z ludem, do żywej ufności 
Bogu, który jest źródłem wszelkiej 

nadziei, do naśladowania Chrystusa, 
który nas rozumie i kocha miłością bez 
granic. Szkoła Nazaretu prowadzi nas 
do zagłębienia się w liczne kwestie 
wzajemnie ze sobą powiązane i na sie-

bie oddziałujące, takie jak istotowa re-
lacja pomiędzy wiarą w Chrystusa 
a sprawiedliwością, sprawa Kościoła 
ubogich, gdzie traktowani są oni nie 
tylko jako przedmiot uwagi i eklezjal-
nej solidarności, lecz stają się auten-
tycznym podmiotem teologicznym 
wiary i Kościoła
O Autorze:
Víctor Codina SJ (ur. 1931) – pocho-
dzący z Hiszpanii teolog latynoamery-
kański. Gdy 1980 roku milicja prawi-
cowej dyktatury rządzącej Boliwią u-
prowadziła, torturowała i zamordowała 
jego zakonnego przyjaciela Luísa Espi-
nala, postanowił przyjechać do Amery-
ki Południowej, by dzielić życie z ubo-
gimi i wykluczonymi. Żyje tam do dziś, 
łącząc posługę duszpasterską z pracą 
akademicką.
Rok wydania: 2018
Dostępna również jako ebook
Wydawnictwo:  WAM

Polecam!
Lilianna

Wakacje poza domem
Będąc dzieckiem marzyłem o tym, by jechać 
na kolonie jako uczestnik. Czasem marzenia 
spełniają się nieco inaczej niż myślimy, ale 
najważniejszy jest fakt, że można je realizo-
wać. Tak więc będąc wikariuszem w naszej pa-
rafii miałem okazję już trzeci raz uczestniczyć 
w koloniach. Jak było? Hmm… zacznijmy od 
początku…
Kolonie odbywały się w Oblackim Centrum 
w Kokotku, więc czekała nas długa podróż, 
która na szczęście przebiegła bez większych 
problemów. Nasza baza noclegowa mieściła 
się w lesie nad jeziorem, do tego niedaleko jed-
nej z główniejszych dróg. Pierwszego dnia 
skorzystaliśmy z pięknej pogody i udaliśmy 
się na spacer, aby rozpoznać teren. Poszliśmy 
również na basen, który znajduje się niedaleko 
oblackiego kościoła. Kolejne dni były dla nas 
bardziej wymagające z powodu deszczu. Po-
goda się załamała, ale nie my, gdyż czekało na 
nas wiele atrakcji w sali gimnastycznej. U-
czestniczyliśmy w konkursie talentów, graliś-
my w dwa ognie i koszykówkę. Niektórzy 
chłopcy byli tak zapaleni do sportu, że późny-
mi wieczorami domagali się robienia pompek 
na piłce (są trudniejsze od zwykłych) i bie-
gania na dworze. Ich prośby były niezwłocznie 
spełniane przez zgraną grupę opiekunów. Ci 

niezawodnie czuwali nad kreatywną i bezpieczną zabawą uczestników. Oprócz 
atrakcji miejscowych czekały na nas wyjazdy. Zwiedziliśmy kopalnię srebra 
w Tarnowskich Górach i centrum Lublińca.
W Oblackim Centrum oprócz naszej grupy, kolonie miały również dzieci z Malni. 
To mała miejscowość na Śląsku, z której pochodzi bł. o. Józef Cebula OMI. 
Postanowiliśmy rozegrać mecz piłki nożnej. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny 
z Gorzowa i Malni wraz z trenerami, ich duszpasterzami we własnych osobach. 
Mecz był zacięty od samego początku i dostarczył wszystkim ogromu emocji. 
Myślę, że świadkowie tego meczu nie doświadczyli tylu wrażeń, oglądając me-
cze mistrzostw świata w piłce nożnej. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remi-
sem. Dobrze, że sędzia nie miał ze sobą żółtych i czerwonych kartek, gdyż mo-
głoby zabraknąć zawodników na boisku.
Dzień przed wyjazdem pogoda uśmiechnęła się do nas i ujrzeliśmy promienie 
słońca. Skorzystaliśmy z okazji organizując podchody i inne zabawy na świeżym 
powietrzu. Na szczęście nasze codzienne punkty dnia nie wymagały dobrych 
warunków atmosferycznych. Codzienne modlitwy i Msze święte były w kaplicy, 
a smaczne posiłki w świeżo wyremontowanej stołówce.
Słońce towarzyszyło nam również podczas powrotu do Gorzowa. Czy uczestni-
kom podobało się? Z sondażu wynika, że tak. Czy dzieci były wymęczone? Na-
wet bez ankiety stwierdziliśmy, że nie. Czy opiekunowie wracali z uśmiechem na 
twarzy? Oczywiście, że tak – z jednej strony cieszyli się z udanego wypoczynku 
dzieci, z drugiej strony cieszyli się z odpoczynku, który czeka na nich po po-
wrocie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Ojciec Proboszcz prowadził rekolekcje dla wczaso-
wiczów wypoczywających w Łebie, w terminie 04 – 11 sierpnia br. Towarzyszył mu 
zespół Siloe z naszej parafii, który wspierał O. Proboszcza śpiewem. 
Do Łeby wybraliśmy się całymi Rodzinami. W ciągu dnia mieliśmy czas dla siebie 
i nie ukrywając, spędzaliśmy go głównie wspólnie na plaży, gdyż pogoda w tym ro-
ku wyjątkowo dopisała. Nie zabrakło również czasu na mecze siatkówki plażowej, 
które wzbudzały nie lada emocje. 
Wieczory natomiast były przeznaczone dla sfery typowo duchowej. W tamtejszej 
parafii Msze św. dla wczasowiczów odprawiane są codziennie o godz. 20.00. O. 
Proboszcz wygłaszał wówczas naukę rekolekcyjną, a my dbaliśmy o oprawę mu-
zyczną. Najbardziej pracowitym dniem była zdecydowanie niedziela – śpiewaliśmy 
podczas 8 Eucharystii! A po Mszy św. wieczornej odbył się jeszcze koncert uwiel-
bienia, podczas którego razem z parafianami oraz przebywającymi w Łebie turys-
tami, uwielbialiśmy Boga śpiewem. Podobne koncerty były jeszcze w poniedziałek 
i środę. W piątek natomiast Ojciec Proboszcz odprawił nabożeństwo wywyższenia 
Krzyża Pańskiego przez wstawiennictwo Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Bar-
dzo wielu wiernych przyszło na to nabożeństwo, by wspólnie z nami się modlić i jak 
później wielu nam mówiło, taka forma modlitwy była im niesamowicie potrzebna.
Niezapomnianym dla nas momentem było spotkanie po nabożeństwie z pewną 
mieszkanką Łeby, która zdecydowała się podzielić z nami historią swojego życia, 
a na koniec wręczyła list, w którym dziękowała nam za naszą posługę i wyrażała ra-
dość, że już drugi rok, wspólnie z nami mogła przeżyć rekolekcje i wielbić Boga 
śpiewem.
Cały wyjazd był dla nas niezwykle owocny duchowo. Sprawił, że jeszcze bardziej 
się do siebie zbliżyliśmy i mimo iż pojechaliśmy w mniejszym składzie niż zwykle, 
dzięki łasce Ducha Świętego byliśmy w stanie zrobić to, co robimy tutaj w parafii. 
Tegoroczne wczasorekolekcje bez wątpienia zapadną nam w pamięć ze względu na 
przeżyte tam wspólne chwile i przygody, których oczywiście nie zabrakło.˘

o. Dawid Grabowski OMI

Kącik poezji Joanna Galant

ZIARNO GORCZYCY

Muzyka symfonią śpiewu
Ptaków rozpoczyna dzień
W lawendowym ogrodzie
Fruwają motyle
Poszukując schronienia
Siedzisz w cieniu drzewa,
Gdy lato w pełni
A bocian brodzi przy stawie
Niosąc w dziobie trawę
Wyrywa suche gałęzie
z powalonego drzewa
By mógł w gnieździe
gołąb pokoju zamieszkać
Piszesz wiersze na murawie
Wrzucając ziarna w glebę, 
które
wydają plony
Wzrastasz w dzień i w nocy
w tajemnicy 
Zbawienia Bożego Królestwa

Po wsze czasy
Nie lękajcie się
Ave Maryja
W światłości 
światłość

się rozpoczyna
Goreje blaskiem
Nigdy nie znika
W Bożej mądrości
Szukaj języka

Jezus nasz Pan

Wczasorekolekcje w Łebie

Aleksandra Przygoda
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o. Dawid Grabowski OMI

Kącik poezji Joanna Galant

ZIARNO GORCZYCY

Muzyka symfonią śpiewu
Ptaków rozpoczyna dzień
W lawendowym ogrodzie
Fruwają motyle
Poszukując schronienia
Siedzisz w cieniu drzewa,
Gdy lato w pełni
A bocian brodzi przy stawie
Niosąc w dziobie trawę
Wyrywa suche gałęzie
z powalonego drzewa
By mógł w gnieździe
gołąb pokoju zamieszkać
Piszesz wiersze na murawie
Wrzucając ziarna w glebę, 
które
wydają plony
Wzrastasz w dzień i w nocy
w tajemnicy 
Zbawienia Bożego Królestwa

Po wsze czasy
Nie lękajcie się
Ave Maryja
W światłości 
światłość

się rozpoczyna
Goreje blaskiem
Nigdy nie znika
W Bożej mądrości
Szukaj języka

Jezus nasz Pan

Wczasorekolekcje w Łebie

Aleksandra Przygoda
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Zbigniew Rynkiewicz
Krystyna Stech

Kazimierz Muszkiewicz
Maja Koszewska – Pląsek

Oliwia Maćkowiak
Rafał Zając

Jakub Szkudlarek
Jan Charkiewicz

Nataniel Żuk
Alex Gruszewski

Alex Marcin Kozaczyk
Miłosz Witkowski
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Katarzyna Bieleń
Helena Płatkiewicz

Danuta Pawlus
Halina Tomaszewska

Zofia Czyrska
Józef Kaźmierczak

Anna Wieczorek
Janina Winnicka

Maria Mazurek-Jędrzejczak
Teresa Rusewicz

Henryk Wawrzyniak

Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

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 katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 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 planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
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 przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

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

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny 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 kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
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 dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – 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 nienarodzonych 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 Świętej 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.

Stanisław Suchecki – Sylwia Suchecka
Maciej Kieliszkiewicz – Edyta Wosicka

Paweł Nowak – Iga Pietkiewicz
Michał Rutkowski – Aleksandra 

Jabłońska
Dominik Mazurkiewicz – Magdalena 

Korneluk
Mariusz Baran – Karolina Nakielska

wrzesień-październik 2018

Barbara Rogowicz
Mikołaj Leon Świderski

Marcin Cempa
Franciszek Aleksander Wereta

Lilia Maja Imbiorowicz
Zuzanna Tatkowska

Kornelia Ewa Łabaziewicz
Aleksander Nowak

Alan Aleksander Drzazga

Piotr Lejkowski – Hanna Prałat
Tomasz Rawicki – Małgorzata 

Rejch
Dawid Nowak – Małgorzata 

Gubska
Bartłomiej Karasiewicz – Marta 

Machnicka
Tomasz Chłap – Magda Kowalik

Henryk Kowalewski
Marek Siudaj
Irena Fribes

Jan Uziembło
Zofia Chylińska

Urszula Sierpińska
Roman Jankowski
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