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łatwiej odnieść zwycięstwo nad 
złem. 
Drugi typ ludzi to ci, którzy czynią 
źle dlatego, że ich serca zostały opa-
nowane przez zło. Oni w czynieniu 
zła szukają satysfakcji i radości, są 
nastawieni na niszczenie, na to, aby 
drugiego człowieka również wciąg-
nąć na drogę zła. Ludzie ci są narzę-
dziami w ręku zła i cieszą się, jeśli to 
zło przez ich działanie wzrasta. Poz-
najemy ich po tym, że unikają ludzi 
prawych i uczciwych. Nie chcą tego 
towarzystwa i źle się w nim czują. 
Nienawidzą wspólnoty, bo nie potra-
fią żyć we wspólnocie. Pod płasz-

czem fałszywej pobożnoś-
ci udają kogoś innego. Jed-
na z reguł Ignacjańskich 
mówi tak: „Właściwością 
anioła złego jest to, że 
przemienia się w anioła 
światłości, idzie razem 
z duszą pobożną, a po-
tem stawia na swoim, to 
znaczy podsuwa myśli 
dobre i święte dla takiej 
duszy sprawiedliwej, 
a potem krok po kroku 
stara się dojść do swego 
celu i wciąga duszę w 
swoje zakryte sidła 
i przewrotne zamysły”. 
(ćD, 332) Postępując jako 
anioł światłości, ukrywa 

się przed rozpoznaniem. Podsuwa 
on na pozór dobre do spożycia owo-
ce (por. Rdz 3,6). Zmierza jednak do 
tego, aby człowiek, zanim się zorien-
tuje, że jest zwodzony przez złą 
myśl, wszedł we współdziałanie 
z nią w przekonaniu, że postępuje 
dobrze. Wykazuje przy tym całą 
swoją chytrość i przebiegłość, ma-
miąc osobę, która chce postępować 
w dobrym, jedynie pozorami dobra.

kiem Boga. W tym momencie odez-
wał się Lucyfer, który wypowiedział 
nieposłuszeństwo Bogu. Ten, który 
niósł światło, był tak blisko Boga, 
odrzucił cały ten Boży plan. Mistycy 
i teologowie mówią o tym, że ten 
najmniejszy z Aniołów Michał (Sza-
tan o nim mówi: Michałek, ten Mi-
chałek), na którego nikt nie zwrócił 
uwagi, stanął w obronie Boga. Po 
ludzku nie miał żadnych szans wo-
bec siły Lucyfera. Jednak kiedy sta-
nął w obronie Boga, zaczerpnął siły, 
łaski ze źródła, czyli Trójcy Świętej 
i zapałał wielką Bożą Mocą. Pycha 
największych łamana jest przez po-
korę najmniejszych. Sza-
tan nigdy nie pokona Boga 
i on o tym wie. Nienawiść 
jednak ma to do siebie, że 
choć wiem, że przegram, 
to zrobię wszystko, abyś 
miał mniej radości z po-
wodu człowieka, którego 
celem jest żyć tak, aby 
uwielbiać Boga. 
Istnieje podstawowe roz-
różnienie między ludźmi, 
którzy czynią źle z powo-
du swojej słabości, a tymi, 
którzy czynią źle z powo-
du złej woli. Pierwsi chcą 
czynić dobrze, ich serce 
tęskni za wielkimi wartoś-
ciami moralnymi, ale wola 
jest niezwykle słaba. Ulegają oni 
wszystkim pozorom korzyści, jaki-
mi kusi człowieka grzech. Stąd też 
zło czyni ich swymi niewolnikami. 
Mimo że chcą dobra, ciągle się poty-
kają. Ludzi takich poznajemy po 
tym, że szukają towarzystwa ludzi 
dobrych i mocnych moralnie, w ich 
bowiem sąsiedztwie łatwiej potrafią 
uporać się ze swoją słabością, łat-
wiej trwać przy Bogu, przy dobru, 
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Szkoła Maryi

Krótkie wprowadzenie dotyczące a-
niołów, które jest nam potrzebne do 
dzisiejszego tematu. Słowo Boże 
mówi nam o Duchach Niebieskich, 
które zostały stworzone jako rozum-
ne i są duchami czystymi. Pismo 
Święte, Mistycy i teologowie mówią 
o dziewięciu Duchach Niebieskich. 
Zamieszkują niebo. Bóg nie zmusza 
nikogo do niczego i one również są 
wolne, posiadają swój rozum, są in-
teligentne. Duchy Niebieskie wi-
działy Boga i to był ich przywilej, ich 
szczęście. Jednym z najbardziej u-
przywilejowanych aniołów, który 
w szczególności był obdarzony 
pewnymi względami, który odbijał 
w sobie światłość samego Boga, był 
Lucyfer. Widział Boga i cieszył się 
z tego obcowania. Jedną z tajemnic 
jest, w jaki sposób Lucyfer zbunto-
wał się przeciwko Bogu. Lucyfer po-
stanowił być źródłem światła a nie 
odbiciem światła Bożego. Stworze-
nie zapragnęło być Stwórcą. Bóg 
przedstawił Duchom Niebieskim 
swój plan wobec powołania czło-
wieka. Człowiek miał być koroną 
stworzenia. Umiłowanym dziec-
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W księdze Kapłańskiej słyszymy ta-
kie słowa: „Nie będziecie się zwra-
cać do wywołujących duchy, ani 
wróżbitów. Nie będziecie zasięgać 
ich rady, aby nie splugawić się 
przez nich. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!”
Bywają takie grzechy, które otwie-
rają nas na przekleństwo ze strony 
Boga. Powodem jest brak posłuszeń-
stwa Bogu i jego przykazaniom. 

Co to znaczy przekleństwo? 
Przekleństwo to prawo złego ducha 
do ingerowania w moje życie. O-
twieramy się na działanie złego du-
cha w naszym życiu, kiedy łamiemy 
przykazania. Kiedy grzeszymy za-
ciągamy winę i karę. W spowiedzi 
wina jest gładzona mocą Chrystusa. 
Kara zostaje do odpokutowania. 
Często ta kara może być przekleń-
stwem, konsekwencją zła, na które 
człowiek przez grzech się otworzył. 
W jaki sposób poznać, czy moje ży-
cie jest pod przekleństwem? Z po-
mocą przychodzi nam Słowo Boże 
z księgi Pwt 25,15…
Przekleństwa za występki

1528 Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, 
Boga swego, i nie wykonasz pilnie 
wszystkich poleceń i praw, które ja 
dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie 
wszystkie te przekleństwa i dotkną 

16cię. Przeklęty będziesz w mieście 
17i przeklęty na polu. Przeklęty 

18twój kosz i twoja dzieża. Przeklę-
ty owoc twego łona, plon twej roli, 
przyrost twego większego bydła 

19i pomiot bydła mniejszego. Prze-
klęte będzie twoje wejście i wyj-

20ście. Pan ześle na ciebie prze-
kleństwo, zamieszanie i przeszko-
dę we wszystkim, do czego wyciąg-
niesz rękę, co będziesz czynił. Zo-
staniesz zmiażdżony i zginiesz na-
gle wskutek przewrotnych swych 
czynów, ponieważ Mnie opuściłeś. 
21Pan sprawi, że przylgnie do ciebie 
zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, 

22którą idziesz posiąść. Pan dotknie 
cię wycieńczeniem, febrą, zapale-
niem, oparzeniem, śmiercią od mie-
cza, zwarzeniem zbóż od gorąca 
i śniecią: będą cię one prześladować, 

23aż zginiesz. Niebiosa, które masz 
nad głową, będą z brązu, a ziemia 

24pod tobą – żelazna. Pan ześle na 
twą ziemię zamiast deszczu – pył 
i piasek; będzie na ciebie padał z nie-

25ba, aż cię wyniszczy. Pan sprawi, 

że poniesiesz klęskę od swych wro-
gów. Jedną drogą przeciw nim pój-
dziesz, a siedmioma będziesz przed 
nimi uciekał i wzbudzisz grozę we 
wszystkich królestwach ziemi. 
26Twój trup będzie strawą wszyst-
kich ptaków powietrznych i zwierząt 
lądowych, a nikt ich nie będzie odpę-

27dzał. Pan dotknie cię wrzodem e-
gipskim, hemoroidami, świerzbem 
i parchami, których nie zdołasz wy-

28leczyć. Pan dotknie cię obłędem, 
ślepotą i niepokojem serca… 
Po czym można poznać, że jest się 

dotkniętym przekleństwem?
1. Załamanie emocjonalne i psy-

chiczne. Księga Pwt wylicza cho-
roby wynikające z przekleństwa. 
Obłęd, zamieszanie, zamęt umys-
łu, strwożone serce i dusza, otępie-
nie umysłu, nieustający lęk. Prze-
de wszystkim dotyka serca, umy-
słu, duszy. Często objawem jest 
depresja. 

2. Duch fałszywej pobożności i reli-
gijności. Będziemy uciekać od re-
lacji i nakładać na siebie obowiąz-
ki religijne. W ten sposób zły duch 
będzie nas odciągał od naszych o-
bowiązków. Zasypiam na modlit-
wie, relacje z mężem, z dziećmi, są 
popsute. Mamy tendencje do za-
słania się religijnością, pobożnoś-
cią i uciekamy w modlitwę. 

3. Powtarzająca się choroba. Szcze-
gólnie dziedziczna. Co roku zapa-
dam na tę samą chorobę. Ciężkie 
długotrwałe choroby, które nie 
poddają się leczeniu. Słowo klucz 
w tym przypadku to: złośliwy. Za 
tym słowem stoi Osoba, która jest 
złośliwa wobec nas. Jeśli ktoś był 
u wróżki, stosował numerologię, 
karty tarota, otworzył się na złośli-
wość osoby – szatana.

4. Niepłodność. Przeklęty owoc twe-
go łona. Skłonność do poronień. 
Zanik miesiączkowania, cysty, gu-
zy. Jeśli któraś z pań ma te choroby 
to nie oznacza, że zaraz może być 

przeklęta. Ale jeśli było się 
u wróżki itp.

5. Oznaką jest rozbicie rodziny, czę-
ste kłótnie itp.. 

6. Braki finansowe, stały niedostatek 
pieniędzy, długi, z których nie mo-
gę wyjść. 

7. Podatność na wypadki „w połud-
nie będziesz szedł po omacku, jak 
niewidomy w ciemności”.

8. Tradycja samobójstw, przed-
wczesnych zgonów w rodzinie. 

Źródła przekleństw decydują o tym, 
że jestem przeklęty lub nie. Nie mu-
simy lękać się przekleństw, bardziej 
musimy bać się naszych grzechów, 
czyli źródła. 
Za przykład niech posłuży nam his-
toria króla Dawida, człowieka o ser-
cu Bożym. 
Bóg upodobał sobie Dawida. Dawid 
ma swoje słabości, jak każdy czło-
wiek. Zamiast być na wojnie wycho-
dzi na taras i widzi piękną kobietę 
Batszebę, żonę Uriasza. Dawid, aby 
ukryć swój grzech, zabija Uriasza. 
Batszeba rodzi Dawidowi dziecko, 
które umiera. Przez proroka Natana 
Bóg wydaje przekleństwo. Miecz 
nie oddali się od twojego domu, dla-
tego twoje dziecko umrze. Dawid 
ma syna Amnona Trzeci z sześciu sy-
nów, którzy urodzili się Dawidowi 
w Hebronie. Jego matką była Ma-
aka, córka Talmaja, króla Geszuru. 
Ponieważ siostra Absaloma Tamar 
była bardzo urodziwa, zakochał się 
w niej jej starszy, przyrodni brat Am-
non. Udając chorego, doprowadził 
do tego, że Tamar przysłano do jego 
domu, by mu przygotowała coś do 
jedzenia, a wtedy ją zgwałcił. Jego 
namiętna miłość przerodziła się 
w pełną pogardy nienawiść, kazał 
więc wyrzucić Tamar na ulicę. Absa-
lom kiedy się o tym dowiedział, pos-
tanowił w sercu zabić swojego brata 
i po dwóch latach spełnił swoją o-
bietnicę. Podczas uczty, gdy Amnon 
„rozweselił się od wina”, Absalom 
kazał swym sługom go zabić. Pozos-
tali synowie wrócili do Jerozolimy, 
a Absalom uciekł do syryjskiego kró-
lestwa Geszur, na wschód od Morza 
Galilejskiego, gdzie panował jego 
dziadek (2 Sm 13:23-38). W ten spo-
sób zapowiedziany przez proroka 
Natana „miecz” spadł na „Dom” 
Dawida i już do końca jego życia 
miał od niego nie odstąpić (2 Sm 

12:10). Dawid zabił Uriasza, Absa-
lom zabija swego brata Amnona. 
Gwałt i morderstwo, cudzołóstwo 
i zabójstwo zostało wprowadzone 
w rodzinę Dawida. Później z tego 
powodu Salomon ma ponad 700 żon. 
Jeszcze wcześniej Absalom współ-
żyje z żonami Dawida. Bóg wypeł-
nia swoje słowo. I po Absalomie, 
kiedy nastaje jego syn Roboam, do-
chodzi do podziału kraju na Judzkie 
i Izraelskie. 
Kiedy grzeszymy, otwieramy drzwi 
swojego domu na działanie złego du-
cha. Najcięższe grzechy dotyczą 
zwłaszcza pierwszego przykazania. 
Często mówi się, że okultyzm jest 
bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. 
Okultyzm od słowa łacińskiego oz-
nacza rzecz ukrytą, zakrytą. Właśnie 
ta rzecz ukryta, zakryta tak bardzo 
pociąga człowieka. Dorin Irwinn, 
królowa czarownic, na jednym ze 
spotkań w Wielkiej Brytanii zaczęła 
się zastanawiać, jak przemycić okul-
tyzm do ludzi. I wpadli na pomysł. 
Podzielili okultyzm na czarną i białą 
magię. Czarna magia to taka, która 
niszczy człowieka, jego życie du-
chowe. Do niej należą również prze-
kleństwa i ma w konsekwencji pro-
wadzić np. do samobójstwa, głębo-
kiej depresji oraz przejęcia władzy 
duchowej nad tym człowiekiem. 
Biała magia to taka, która pomaga, 
chroni, jest pozytywna dla człowie-
ka, ale źródłem pochodzenia jest 
szatan. Bioenergoterapia, reiki, 
wróżby, amulety, pierścień atlantów, 
drzewko szczęścia – wszystko to, co 
pozwoli powrócić do zdrowia, zdo-
być majątek, a przede wszystkim 
zdobyć władzę nad człowiekiem. 
Następuje w życiu człowieka fascy-
nacja tymi zjawiskami. Z języka ła-
cińskiego słowo fascynacja oznacza 
czarować. Coś mnie oczarowało, 
jestem tobą oczarowany. Czasami 
mówi się, że ktoś mnie oczarował. 
To ludzie, którzy zafascynowali się 
różnymi postaciami okultyzmu do 
tego stopnia, że nazywamy ich lub 
nazywają siebie czarownicami, cza-
rownikami. Zafascynowali się, bo 
zły duch daje im to, o co proszą. Lu-
dzie przychodzą do kapłana i opo-
wiadają, że sprawdziło się to, co po-
wiedziała wróżka. Tylko, że kiedy u-
żywasz kart tarota, to nie wróżka ci 
o tym mówi, tylko zły duch przez 

nią. Źródłem, korzeniem zła jest sza-
tan. Idziesz do czarownicy po napój 
miłości z intencją zamówienia sobie 
przystojnego mężczyzny, który ma 
być twoim mężem. Używasz cza-
rów, czegoś tajemnego, zakazanego 
przez Boga, aby to zdobyć. Ściągasz 
na siebie w ten sposób przekleństwo. 
W okultyzmie są trzy ważne dziedzi-
ny: czary, gusła, wróżenia. O co cho-
dzi w czarach, które są źródłem prze-
kleństw? Chodzi o dominację, żeby 
mieć władzę. Żeby to osiągnąć, po-
sługujemy się takimi narzędziami 
jak: manipulacja i zastraszanie, two-
rzenie intryg. Każdy, kto manipuluje 
i zastrasza, dąży do dominacji, do 

władzy i uprawia czary. Nie zdajemy 
sobie sprawy, na jakie zło się otwie-
ramy i do czego ono może doprowa-
dzić. Tego typu formy działania są 
przeciwne temu, ku czemu Bóg nas 
prowadzi. To On określa, co jest do-
bre, a co złe. A więc to nie my mamy 
wpływać na wolę Boga, by osiągnąć 
swoje własne cele, ale mamy pozna-
wać Jego wolę, by realizować ją 
w naszym życiu.  
2 Tym 3,13 „Tymczasem ludzie źli 
i zwodziciele będą się dalej posu-
wać ku temu, co gorsze, błądząc 
i [innych] w błąd wprowadzając”. 
Słowo zwodziciele można przetłu-
maczyć jako oszuści. A dosłownie o-
szust to zaklinacz. Robią dokładnie 
to, co chcą żebyśmy robili, jak zakli-
nacz węży. Zło jest bardzo przemyś-
lane i inteligentne. 
Kolejnym źródłem przekleństw są 
wróżby. Bóg mówi w księdze Jr 27,9 
„Wy natomiast nie słuchajcie wa-
szych proroków (chodzi o fałszy-
wych proroków) waszych wróżbi-
tów, waszych mających senne ma-
rzenia, waszych przepowiadaczy 
ze znaków, ani waszych czarowni-
ków, którzy wam mówią: „Nie pój-
dziecie w poddaństwo króla babi-
lońskiego”. Kto korzysta z wróżb 
lub sam w jakikolwiek sposób usiłu-

je wróżyć, popełnia grzech ciężki. 
Jeśli zaś wróżby sprawdzały się, a o-
soba wróżąca podawała fakty, o któ-
rych nie mogła wiedzieć, to znaczy, 
że zły duch „świadczył ci usługi”. 
Człowiek ograniczony przestrzenią 
i czasem zna wydarzenia, w których 
sam uczestniczył, albo o których do-
wiedział się z dostępnych źródeł. Je-
śli więc przekazuje informację po-
krywającą się z rzeczywistością, 
lecz o których nie miał możliwości 
się dowiedzieć, to znaczy, że jego in-
formatorem jest jakaś istota ducho-
wa (one nie są ograniczone czasem 
i przestrzenią) i to taka, która nie jest 
w jedności z Bogiem, czyli zły duch. 
(numerologia, astrologia, karty taro-
ta, horoskopy, wahadełko, praktyki 
radiestezyjne, cyganka, jasnowidz) 
Dlatego każdy, który uprawia jaką-
kolwiek formę okultyzmu, staje się 
niewolnikiem w ręku Szatana. Im 
głębiej będziesz w to wchodził, mo-
żesz doprowadzić się do opętania, 
czyli ja już inaczej nie potrafię. Nie 
potrafię zahamować wszystkich ne-
gatywnych uczuć. Nie panuję nad 
sobą i zły duch przejmuje stery mo-
jego życia psychicznego, duchowe-
go, emocjonalnego, wolitywnego.
Kpł 19,31 „Nie będziecie się zwra-
cać do wywołujących duchy, ani 
wróżbitów. Nie będziecie zasięgać 
ich rady, aby nie splugawić się 
przez nich. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!”. 
O. Raniero Cantalamessa OFM 
w swojej homilii na Wielki Piątek, 
wygłoszonej w 2014 roku podczas 
liturgii Męki Pańskiej w bazylice św. 
Piotra, nawiązując do zdrady Juda-
sza za 30 srebrników mówi, że  ma-
mona, pieniądze nie są po prostu 
zwykłym bożkiem pomiędzy wielu 
innymi. To bożek w ścisłym sensie, 
dosłownie „złoty cielec”.
Papieski kaznodzieja dzieli się cie-
kawym spostrzeżeniem. Jeśli dobrze 
wczytamy się w Ewangelię, to zau-
ważymy, że prawdziwym rywalem 
Boga nie jest szatan, bo mało kto 
chce służyć szatanowi bez zdobycia 
jakiejś innej, interesownej korzyści. 
Jeśli ktokolwiek dobrowolnie odda-
je się na służbę diabłu czyni tak, bo 
spodziewa się, że uzyska od niego 
jakiś rodzaj władzy lub doczesne po-
wodzenie. W Ewangeliach Jezus 
najbardziej przestrzega przed hipo-
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W księdze Kapłańskiej słyszymy ta-
kie słowa: „Nie będziecie się zwra-
cać do wywołujących duchy, ani 
wróżbitów. Nie będziecie zasięgać 
ich rady, aby nie splugawić się 
przez nich. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!”
Bywają takie grzechy, które otwie-
rają nas na przekleństwo ze strony 
Boga. Powodem jest brak posłuszeń-
stwa Bogu i jego przykazaniom. 

Co to znaczy przekleństwo? 
Przekleństwo to prawo złego ducha 
do ingerowania w moje życie. O-
twieramy się na działanie złego du-
cha w naszym życiu, kiedy łamiemy 
przykazania. Kiedy grzeszymy za-
ciągamy winę i karę. W spowiedzi 
wina jest gładzona mocą Chrystusa. 
Kara zostaje do odpokutowania. 
Często ta kara może być przekleń-
stwem, konsekwencją zła, na które 
człowiek przez grzech się otworzył. 
W jaki sposób poznać, czy moje ży-
cie jest pod przekleństwem? Z po-
mocą przychodzi nam Słowo Boże 
z księgi Pwt 25,15…
Przekleństwa za występki

1528 Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, 
Boga swego, i nie wykonasz pilnie 
wszystkich poleceń i praw, które ja 
dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie 
wszystkie te przekleństwa i dotkną 

16cię. Przeklęty będziesz w mieście 
17i przeklęty na polu. Przeklęty 

18twój kosz i twoja dzieża. Przeklę-
ty owoc twego łona, plon twej roli, 
przyrost twego większego bydła 

19i pomiot bydła mniejszego. Prze-
klęte będzie twoje wejście i wyj-

20ście. Pan ześle na ciebie prze-
kleństwo, zamieszanie i przeszko-
dę we wszystkim, do czego wyciąg-
niesz rękę, co będziesz czynił. Zo-
staniesz zmiażdżony i zginiesz na-
gle wskutek przewrotnych swych 
czynów, ponieważ Mnie opuściłeś. 
21Pan sprawi, że przylgnie do ciebie 
zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, 

22którą idziesz posiąść. Pan dotknie 
cię wycieńczeniem, febrą, zapale-
niem, oparzeniem, śmiercią od mie-
cza, zwarzeniem zbóż od gorąca 
i śniecią: będą cię one prześladować, 

23aż zginiesz. Niebiosa, które masz 
nad głową, będą z brązu, a ziemia 

24pod tobą – żelazna. Pan ześle na 
twą ziemię zamiast deszczu – pył 
i piasek; będzie na ciebie padał z nie-

25ba, aż cię wyniszczy. Pan sprawi, 

że poniesiesz klęskę od swych wro-
gów. Jedną drogą przeciw nim pój-
dziesz, a siedmioma będziesz przed 
nimi uciekał i wzbudzisz grozę we 
wszystkich królestwach ziemi. 
26Twój trup będzie strawą wszyst-
kich ptaków powietrznych i zwierząt 
lądowych, a nikt ich nie będzie odpę-

27dzał. Pan dotknie cię wrzodem e-
gipskim, hemoroidami, świerzbem 
i parchami, których nie zdołasz wy-

28leczyć. Pan dotknie cię obłędem, 
ślepotą i niepokojem serca… 
Po czym można poznać, że jest się 

dotkniętym przekleństwem?
1. Załamanie emocjonalne i psy-

chiczne. Księga Pwt wylicza cho-
roby wynikające z przekleństwa. 
Obłęd, zamieszanie, zamęt umys-
łu, strwożone serce i dusza, otępie-
nie umysłu, nieustający lęk. Prze-
de wszystkim dotyka serca, umy-
słu, duszy. Często objawem jest 
depresja. 

2. Duch fałszywej pobożności i reli-
gijności. Będziemy uciekać od re-
lacji i nakładać na siebie obowiąz-
ki religijne. W ten sposób zły duch 
będzie nas odciągał od naszych o-
bowiązków. Zasypiam na modlit-
wie, relacje z mężem, z dziećmi, są 
popsute. Mamy tendencje do za-
słania się religijnością, pobożnoś-
cią i uciekamy w modlitwę. 

3. Powtarzająca się choroba. Szcze-
gólnie dziedziczna. Co roku zapa-
dam na tę samą chorobę. Ciężkie 
długotrwałe choroby, które nie 
poddają się leczeniu. Słowo klucz 
w tym przypadku to: złośliwy. Za 
tym słowem stoi Osoba, która jest 
złośliwa wobec nas. Jeśli ktoś był 
u wróżki, stosował numerologię, 
karty tarota, otworzył się na złośli-
wość osoby – szatana.

4. Niepłodność. Przeklęty owoc twe-
go łona. Skłonność do poronień. 
Zanik miesiączkowania, cysty, gu-
zy. Jeśli któraś z pań ma te choroby 
to nie oznacza, że zaraz może być 

przeklęta. Ale jeśli było się 
u wróżki itp.

5. Oznaką jest rozbicie rodziny, czę-
ste kłótnie itp.. 

6. Braki finansowe, stały niedostatek 
pieniędzy, długi, z których nie mo-
gę wyjść. 

7. Podatność na wypadki „w połud-
nie będziesz szedł po omacku, jak 
niewidomy w ciemności”.

8. Tradycja samobójstw, przed-
wczesnych zgonów w rodzinie. 

Źródła przekleństw decydują o tym, 
że jestem przeklęty lub nie. Nie mu-
simy lękać się przekleństw, bardziej 
musimy bać się naszych grzechów, 
czyli źródła. 
Za przykład niech posłuży nam his-
toria króla Dawida, człowieka o ser-
cu Bożym. 
Bóg upodobał sobie Dawida. Dawid 
ma swoje słabości, jak każdy czło-
wiek. Zamiast być na wojnie wycho-
dzi na taras i widzi piękną kobietę 
Batszebę, żonę Uriasza. Dawid, aby 
ukryć swój grzech, zabija Uriasza. 
Batszeba rodzi Dawidowi dziecko, 
które umiera. Przez proroka Natana 
Bóg wydaje przekleństwo. Miecz 
nie oddali się od twojego domu, dla-
tego twoje dziecko umrze. Dawid 
ma syna Amnona Trzeci z sześciu sy-
nów, którzy urodzili się Dawidowi 
w Hebronie. Jego matką była Ma-
aka, córka Talmaja, króla Geszuru. 
Ponieważ siostra Absaloma Tamar 
była bardzo urodziwa, zakochał się 
w niej jej starszy, przyrodni brat Am-
non. Udając chorego, doprowadził 
do tego, że Tamar przysłano do jego 
domu, by mu przygotowała coś do 
jedzenia, a wtedy ją zgwałcił. Jego 
namiętna miłość przerodziła się 
w pełną pogardy nienawiść, kazał 
więc wyrzucić Tamar na ulicę. Absa-
lom kiedy się o tym dowiedział, pos-
tanowił w sercu zabić swojego brata 
i po dwóch latach spełnił swoją o-
bietnicę. Podczas uczty, gdy Amnon 
„rozweselił się od wina”, Absalom 
kazał swym sługom go zabić. Pozos-
tali synowie wrócili do Jerozolimy, 
a Absalom uciekł do syryjskiego kró-
lestwa Geszur, na wschód od Morza 
Galilejskiego, gdzie panował jego 
dziadek (2 Sm 13:23-38). W ten spo-
sób zapowiedziany przez proroka 
Natana „miecz” spadł na „Dom” 
Dawida i już do końca jego życia 
miał od niego nie odstąpić (2 Sm 

12:10). Dawid zabił Uriasza, Absa-
lom zabija swego brata Amnona. 
Gwałt i morderstwo, cudzołóstwo 
i zabójstwo zostało wprowadzone 
w rodzinę Dawida. Później z tego 
powodu Salomon ma ponad 700 żon. 
Jeszcze wcześniej Absalom współ-
żyje z żonami Dawida. Bóg wypeł-
nia swoje słowo. I po Absalomie, 
kiedy nastaje jego syn Roboam, do-
chodzi do podziału kraju na Judzkie 
i Izraelskie. 
Kiedy grzeszymy, otwieramy drzwi 
swojego domu na działanie złego du-
cha. Najcięższe grzechy dotyczą 
zwłaszcza pierwszego przykazania. 
Często mówi się, że okultyzm jest 
bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. 
Okultyzm od słowa łacińskiego oz-
nacza rzecz ukrytą, zakrytą. Właśnie 
ta rzecz ukryta, zakryta tak bardzo 
pociąga człowieka. Dorin Irwinn, 
królowa czarownic, na jednym ze 
spotkań w Wielkiej Brytanii zaczęła 
się zastanawiać, jak przemycić okul-
tyzm do ludzi. I wpadli na pomysł. 
Podzielili okultyzm na czarną i białą 
magię. Czarna magia to taka, która 
niszczy człowieka, jego życie du-
chowe. Do niej należą również prze-
kleństwa i ma w konsekwencji pro-
wadzić np. do samobójstwa, głębo-
kiej depresji oraz przejęcia władzy 
duchowej nad tym człowiekiem. 
Biała magia to taka, która pomaga, 
chroni, jest pozytywna dla człowie-
ka, ale źródłem pochodzenia jest 
szatan. Bioenergoterapia, reiki, 
wróżby, amulety, pierścień atlantów, 
drzewko szczęścia – wszystko to, co 
pozwoli powrócić do zdrowia, zdo-
być majątek, a przede wszystkim 
zdobyć władzę nad człowiekiem. 
Następuje w życiu człowieka fascy-
nacja tymi zjawiskami. Z języka ła-
cińskiego słowo fascynacja oznacza 
czarować. Coś mnie oczarowało, 
jestem tobą oczarowany. Czasami 
mówi się, że ktoś mnie oczarował. 
To ludzie, którzy zafascynowali się 
różnymi postaciami okultyzmu do 
tego stopnia, że nazywamy ich lub 
nazywają siebie czarownicami, cza-
rownikami. Zafascynowali się, bo 
zły duch daje im to, o co proszą. Lu-
dzie przychodzą do kapłana i opo-
wiadają, że sprawdziło się to, co po-
wiedziała wróżka. Tylko, że kiedy u-
żywasz kart tarota, to nie wróżka ci 
o tym mówi, tylko zły duch przez 

nią. Źródłem, korzeniem zła jest sza-
tan. Idziesz do czarownicy po napój 
miłości z intencją zamówienia sobie 
przystojnego mężczyzny, który ma 
być twoim mężem. Używasz cza-
rów, czegoś tajemnego, zakazanego 
przez Boga, aby to zdobyć. Ściągasz 
na siebie w ten sposób przekleństwo. 
W okultyzmie są trzy ważne dziedzi-
ny: czary, gusła, wróżenia. O co cho-
dzi w czarach, które są źródłem prze-
kleństw? Chodzi o dominację, żeby 
mieć władzę. Żeby to osiągnąć, po-
sługujemy się takimi narzędziami 
jak: manipulacja i zastraszanie, two-
rzenie intryg. Każdy, kto manipuluje 
i zastrasza, dąży do dominacji, do 

władzy i uprawia czary. Nie zdajemy 
sobie sprawy, na jakie zło się otwie-
ramy i do czego ono może doprowa-
dzić. Tego typu formy działania są 
przeciwne temu, ku czemu Bóg nas 
prowadzi. To On określa, co jest do-
bre, a co złe. A więc to nie my mamy 
wpływać na wolę Boga, by osiągnąć 
swoje własne cele, ale mamy pozna-
wać Jego wolę, by realizować ją 
w naszym życiu.  
2 Tym 3,13 „Tymczasem ludzie źli 
i zwodziciele będą się dalej posu-
wać ku temu, co gorsze, błądząc 
i [innych] w błąd wprowadzając”. 
Słowo zwodziciele można przetłu-
maczyć jako oszuści. A dosłownie o-
szust to zaklinacz. Robią dokładnie 
to, co chcą żebyśmy robili, jak zakli-
nacz węży. Zło jest bardzo przemyś-
lane i inteligentne. 
Kolejnym źródłem przekleństw są 
wróżby. Bóg mówi w księdze Jr 27,9 
„Wy natomiast nie słuchajcie wa-
szych proroków (chodzi o fałszy-
wych proroków) waszych wróżbi-
tów, waszych mających senne ma-
rzenia, waszych przepowiadaczy 
ze znaków, ani waszych czarowni-
ków, którzy wam mówią: „Nie pój-
dziecie w poddaństwo króla babi-
lońskiego”. Kto korzysta z wróżb 
lub sam w jakikolwiek sposób usiłu-

je wróżyć, popełnia grzech ciężki. 
Jeśli zaś wróżby sprawdzały się, a o-
soba wróżąca podawała fakty, o któ-
rych nie mogła wiedzieć, to znaczy, 
że zły duch „świadczył ci usługi”. 
Człowiek ograniczony przestrzenią 
i czasem zna wydarzenia, w których 
sam uczestniczył, albo o których do-
wiedział się z dostępnych źródeł. Je-
śli więc przekazuje informację po-
krywającą się z rzeczywistością, 
lecz o których nie miał możliwości 
się dowiedzieć, to znaczy, że jego in-
formatorem jest jakaś istota ducho-
wa (one nie są ograniczone czasem 
i przestrzenią) i to taka, która nie jest 
w jedności z Bogiem, czyli zły duch. 
(numerologia, astrologia, karty taro-
ta, horoskopy, wahadełko, praktyki 
radiestezyjne, cyganka, jasnowidz) 
Dlatego każdy, który uprawia jaką-
kolwiek formę okultyzmu, staje się 
niewolnikiem w ręku Szatana. Im 
głębiej będziesz w to wchodził, mo-
żesz doprowadzić się do opętania, 
czyli ja już inaczej nie potrafię. Nie 
potrafię zahamować wszystkich ne-
gatywnych uczuć. Nie panuję nad 
sobą i zły duch przejmuje stery mo-
jego życia psychicznego, duchowe-
go, emocjonalnego, wolitywnego.
Kpł 19,31 „Nie będziecie się zwra-
cać do wywołujących duchy, ani 
wróżbitów. Nie będziecie zasięgać 
ich rady, aby nie splugawić się 
przez nich. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!”. 
O. Raniero Cantalamessa OFM 
w swojej homilii na Wielki Piątek, 
wygłoszonej w 2014 roku podczas 
liturgii Męki Pańskiej w bazylice św. 
Piotra, nawiązując do zdrady Juda-
sza za 30 srebrników mówi, że  ma-
mona, pieniądze nie są po prostu 
zwykłym bożkiem pomiędzy wielu 
innymi. To bożek w ścisłym sensie, 
dosłownie „złoty cielec”.
Papieski kaznodzieja dzieli się cie-
kawym spostrzeżeniem. Jeśli dobrze 
wczytamy się w Ewangelię, to zau-
ważymy, że prawdziwym rywalem 
Boga nie jest szatan, bo mało kto 
chce służyć szatanowi bez zdobycia 
jakiejś innej, interesownej korzyści. 
Jeśli ktokolwiek dobrowolnie odda-
je się na służbę diabłu czyni tak, bo 
spodziewa się, że uzyska od niego 
jakiś rodzaj władzy lub doczesne po-
wodzenie. W Ewangeliach Jezus 
najbardziej przestrzega przed hipo-
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kryzją, niewiarą i złym przywiąza-
niem do pieniądza. Według Niego 
prawdziwym antyBogiem są pienią-
dze: „Nikt nie może dwom panom 
służyć: Bogu i mamonie” (Mt 6, 24). 
Zadziwiające, że Jezus pieniądze na-
zywa „panem”, co sugeruje ich „bos-
kość”. Bóg jest niewidzialny, pie-
niądze stają się widzialnym bogiem, 
który daje się manipulować, ale też 
manipuluje ich miłośnikami. Oczy-
wiście, Jezus nie twierdzi, że pienią-
dze są złe, ale mogą wypchnąć Boga 
z serca człowieka.

Św. Augustyn pisze, że „przez zwąt-
pienie w Boże miłosierdzie, w swo-
im smutku, który przyniósł śmierć, 
Judasz nie zostawił żadnego miejsca 
na leczącą pokutę”.
Wszyscy mamy jeden problem 
w życiu duchowym: przywiązanie. 
Przywiązanie do nałogów, chci-
wości, gniewu, zemsty, hołdowa-
niu złych myśli, przywiązanie do 
swoich osobistych planów, do zmy-
słowości. Przywiązanie do okul-
tyzmu staje się jednym z silniej-
szych przywiązań, ponieważ o po-

moc prosisz samego szatana. On 
może ci wielokrotnie pomóc i da ci 
czasami wszystko, ale tylko dlate-
go, że on nienawidzi Boga i zrobi 
wszystko, abyś był szczęśliwy tutaj 
na ziemi, a nieszczęśliwy w życiu 
wiecznym. Bez Trójcy Świętej nie 
będziesz w stanie się odwiązać od 
tak silnego węzła, jakim jest okul-
tyzm. Z pomocą przychodzi ci 
Maryja, która w Fatimie prosi nas 
o Pokutę za swoje grzechy. Uzdro-
wieniem ran zadanych Bogu, sobie 
i bliźnim jest POKUTA.

o. Proboszcz

POKUTA! POKUTA! POKUTA!
Po otrzymaniu rozgrzeszenia w chrześcijaninie pozos-
taje ciemna sfera, spowodowana ranami grzechu, nie-
doskonałą miłością w skrusze, osłabieniem władz du-
chowych, w których działa zapalne ognisko grzechu. 
Trzeba je pokonać przez umartwienie i pokutę. Takie 
jest znaczenie pokornego, lecz szczerego zadośćuczy-
nienia. (św. Jan Paweł II) Do wyleczenia nie wystarczy 
wyjąć strzałę z rany, lecz trzeba jeszcze przyłożyć na 
nią lekarstwo. (Św. Jan Chryzostom)
Drogi Bracie i Siostro, kontynuujemy myśl związaną 
z prawdziwą drogą pokuty. W poprzednim numerze 
opisaliśmy trzy części  pokuty w odniesieniu do grze-
chu. Dzisiaj kolejne cztery części. Wszystko w oparciu 
o Słowo Boże, które jest dla nas drogowskazem. Zapra-
szam do lektury…

ZANIECHANIE/PORZUCENIE GRZECHU (4)
Jan Chrzciciel  Mt 3,6-10

63 Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyz-
7nając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przy-

chodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceu-
szów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, 
jak uciec przed nadchodzącym gniewem?

8 93 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie my-
ślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za 
ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 

10wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korze-
nia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które 
nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone.

SAUL I DAWID
Saul i wróżka z Endor  1 Sm 28 13-19

13• 28 Odezwał się do niej król: «Nie obawiaj się! Co 
widzisz?» Kobieta odpowiedziała Saulowi: «Widzę is-

14totę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi». Zapytał 
się: «Jak wygląda?» Odpowiedziała: «Wychodzi sta-
rzec, a jest on okryty płaszczem». Saul poznał, że to Sa-
muel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu 

15pokłon. Samuel rzekł do Saula: «Dlaczego nie dajesz 
mi spokoju i wywołujesz mnie?» Saul odrzekł: «Znaj-
duję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, 
a Bóg mię opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez 

proroków, ani przez sen; dlatego ciebie wezwałem, a-
16byś mi wskazał, jak mam postąpić». Samuel odrzekł: 

«Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię 
17i stał się twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze 

mnie zapowiedział: odebrał Pan królestwo z twej ręki, 
18a oddał je innemu – Dawidowi. Dlatego Pan postępu-

je z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś Jego 
głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu Jego nad A-

19malekiem. Dlatego Pan oddał Izraelitów razem z tobą 
w ręce Filistynów, jutro ty i twoi synowie będziecie ra-
zem ze mną, całe też wojsko izraelskie odda w ręce Fi-
listynów».
Słowo Boże nieustannie przypomina nam o najwięk-
szym z przymiotów Boga, czyli Jego Miłosierdziu. 
Bóg pragnąc, żeby wszyscy ludzie się zbawili, odku-
pił ich z niewoli szatana, każdemu dając środki po-
trzebne do zbawienia. Jan Chrzciciel wzywa do po-
rzucenia grzechu, a historia Saula pokazuje, że Bóg 
staje się „wrogiem człowieka”, kiedy ten zaczyna nie 
słuchać Jego głosu. Oczywiście wrogiem w oczach 
ludzi grzeszących. W oczach Bożych zawsze bę-
dziesz dla Niego najważniejszy na świecie. To tylko 
pokazuje bezkompromisowość Boga wobec grze-
chu. Nie będzie popierał i akceptował naszych grze-
chów. Miłosierdzie Boże owszem jest wielkie, ale je-
go warunkiem jest miłość: do Boga, czyli nasza wia-
ra w Niego; przestrzegania przykazań jako środek 

zbawienia; unikanie grzechu oraz miłość do ludzi. 
Miłosierdzie to nie droga dla pobłażania grzechu 
i zła, lecz wezwanie do porzucenia grzechu.  

MIŁOSIERDZIE NIE AKCEPTUJE 
GRZECHU!!!

MIŁOSIERDZIE JEST PODSTAWĄ KAŻDEGO 
Z SAKRAMENTÓW!!!

WYZNANIE GRZECHU (5)
Dzień pokuty Nehemiasz 9,1-3

1• 9 A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca 
zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani 

2w wory, z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło 
się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. 
Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia 

3swych ojców. Stali więc na swoim miejscu, a [lewici] 
czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez 
ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grze-
chy klęcząc przed Panem, Bogiem swoim.
Spis ludności i jego następstwa 2 Sm 24,8-10

8• 24 Przebiegli w ten sposób cały kraj. Po dziewięciu 
miesiącach i dwudziestu dniach powrócili do Jerozo-
limy. 9Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. 
Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników dobywa-

10jących miecza, Juda zaś – pięćset tysięcy ludzi*. Ser-
ce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid 
zwrócił się do Pana: «Bardzo zgrzeszyłem tym, czego 
dokonałem*, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę 
swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie».

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
TRZECIA WYPRAWA MISYJNA

Działalność św. Pawła w Efezie Dz 19,18
18• 19 Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i u-

jawniając swoje uczynki.
Zanim podejdę do kratek konfesjonału, najpierw 
decyzja musi zapaść w moim sercu. Tutaj muszę od-
być szczerą rozmowę z Bogiem. Tylko modlitwa mo-
że skłonić moją wolę do aktywnej współpracy. Roz-
mowa ze samym sobą to za mało. Może zabraknąć 
mi sił do opowiedzenia się za prawdą, która leży na 
dnie mojego serca, przykryta różnymi pragnienia-
mi, fasadami. Tylko łaska Boża może dopomóc mi 
w szczerym wyznaniu grzechu. Dlatego każdy 
chrześcijanin potrzebuje solidnego rachunku su-
mienia i modlitwy do Ducha Świętego. Jezus powie-
dział do siostry Faustyny: „Im większa nędza, tym 
większe ma prawo do Miłosierdzi mojego, a nama-
wiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą prze-
paść Miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie 
zbawić”. (1182)

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA GRZECH (6)
OFIARY ZADOŚĆUCZYNIENIA 

Zadośćuczynienie bliźniemu Kpł 5,21-26
215 «Jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość wzglę-

dem Pana przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, 
co przyjął na przechowanie albo wziął w rękę jako zas-

22taw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim; albo jeżeli 
kto znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli 

złożył fałszywą przysięgę, dotyczącą jakiejkolwiek 
23rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć – otóż 

kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczy-
nienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, 
albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, 

24którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszy-
wą przysięgę – zwróci mianowicie całkowitą wartość 
tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. 
Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, 

25kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. Potem 
przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie ba-
ranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła we-
dług twego oszacowania na ofiarę zadośćuczynienia, 

26którą należy przyprowadzić do kapłana. W ten sposób 
kapłan za niego dokona przebłagania wobec Pana, i bę-
dzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, 
który popełnił zaciągając winę».

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Nawrócenie i zatwardziałość  Ez 33,15-20

15• 33 oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według 
praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to 

16z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. Żaden 
z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu 
poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, 

17ma więc pozostać przy życiu. Mówią jednak twoi ro-
dacy: „Nie jest słuszne postępowanie Pana”, podczas 

18gdy właśnie ich postępowanie słuszne nie jest. Jeśli 
odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i po-

19pełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli od-
stąpi występny od swojego występku i postępować bę-
dzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać 

20przy życiu. A wy powiadacie: „Postępowanie Pana 
nie jest słuszne”. Będę sądził każdego z was, domu Izra-
ela, według jego postępowania».

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Zacheusz Łk 19, 8 - 10
819 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto 

połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
9skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus 

rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
10domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zgi-
nęło»*.
Miłosierny Bóg jest cierpliwy, przebacza nam naj-
większe grzechy. Daje czas do nawrócenia i napra-
wienia wyrządzonego zła. Ale żeby nas ocalić od 
wiecznego potępienia, także przestrzega nas – nie-
kiedy w surowy sposób poprzez bolesne wydarzenia 
– przed konsekwencjami złych czynów. Nie wolno 
nam myśleć, że Bóg na siłę będzie chciał nas uszczę-
śliwić. W ekonomii Bożej kara jest przejawem Miło-
sierdzia Bożego i Jego Miłości do nas. Nie trzeba jed-
nak czekać aż jakaś tragedia otworzy nam oczy, 
serce i duszę na Boga. Ostateczną granicą Miłosier-
dzia jest śmierć człowieka, po niej nie ma możliwości 
zmiany życia, zatem wtedy pozostaje już tylko Boża 
Sprawiedliwość. 
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kryzją, niewiarą i złym przywiąza-
niem do pieniądza. Według Niego 
prawdziwym antyBogiem są pienią-
dze: „Nikt nie może dwom panom 
służyć: Bogu i mamonie” (Mt 6, 24). 
Zadziwiające, że Jezus pieniądze na-
zywa „panem”, co sugeruje ich „bos-
kość”. Bóg jest niewidzialny, pie-
niądze stają się widzialnym bogiem, 
który daje się manipulować, ale też 
manipuluje ich miłośnikami. Oczy-
wiście, Jezus nie twierdzi, że pienią-
dze są złe, ale mogą wypchnąć Boga 
z serca człowieka.

Św. Augustyn pisze, że „przez zwąt-
pienie w Boże miłosierdzie, w swo-
im smutku, który przyniósł śmierć, 
Judasz nie zostawił żadnego miejsca 
na leczącą pokutę”.
Wszyscy mamy jeden problem 
w życiu duchowym: przywiązanie. 
Przywiązanie do nałogów, chci-
wości, gniewu, zemsty, hołdowa-
niu złych myśli, przywiązanie do 
swoich osobistych planów, do zmy-
słowości. Przywiązanie do okul-
tyzmu staje się jednym z silniej-
szych przywiązań, ponieważ o po-

moc prosisz samego szatana. On 
może ci wielokrotnie pomóc i da ci 
czasami wszystko, ale tylko dlate-
go, że on nienawidzi Boga i zrobi 
wszystko, abyś był szczęśliwy tutaj 
na ziemi, a nieszczęśliwy w życiu 
wiecznym. Bez Trójcy Świętej nie 
będziesz w stanie się odwiązać od 
tak silnego węzła, jakim jest okul-
tyzm. Z pomocą przychodzi ci 
Maryja, która w Fatimie prosi nas 
o Pokutę za swoje grzechy. Uzdro-
wieniem ran zadanych Bogu, sobie 
i bliźnim jest POKUTA.

o. Proboszcz

POKUTA! POKUTA! POKUTA!
Po otrzymaniu rozgrzeszenia w chrześcijaninie pozos-
taje ciemna sfera, spowodowana ranami grzechu, nie-
doskonałą miłością w skrusze, osłabieniem władz du-
chowych, w których działa zapalne ognisko grzechu. 
Trzeba je pokonać przez umartwienie i pokutę. Takie 
jest znaczenie pokornego, lecz szczerego zadośćuczy-
nienia. (św. Jan Paweł II) Do wyleczenia nie wystarczy 
wyjąć strzałę z rany, lecz trzeba jeszcze przyłożyć na 
nią lekarstwo. (Św. Jan Chryzostom)
Drogi Bracie i Siostro, kontynuujemy myśl związaną 
z prawdziwą drogą pokuty. W poprzednim numerze 
opisaliśmy trzy części  pokuty w odniesieniu do grze-
chu. Dzisiaj kolejne cztery części. Wszystko w oparciu 
o Słowo Boże, które jest dla nas drogowskazem. Zapra-
szam do lektury…

ZANIECHANIE/PORZUCENIE GRZECHU (4)
Jan Chrzciciel  Mt 3,6-10

63 Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyz-
7nając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przy-

chodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceu-
szów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, 
jak uciec przed nadchodzącym gniewem?

8 93 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie my-
ślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za 
ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 

10wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korze-
nia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które 
nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone.

SAUL I DAWID
Saul i wróżka z Endor  1 Sm 28 13-19

13• 28 Odezwał się do niej król: «Nie obawiaj się! Co 
widzisz?» Kobieta odpowiedziała Saulowi: «Widzę is-

14totę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi». Zapytał 
się: «Jak wygląda?» Odpowiedziała: «Wychodzi sta-
rzec, a jest on okryty płaszczem». Saul poznał, że to Sa-
muel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu 

15pokłon. Samuel rzekł do Saula: «Dlaczego nie dajesz 
mi spokoju i wywołujesz mnie?» Saul odrzekł: «Znaj-
duję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, 
a Bóg mię opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez 

proroków, ani przez sen; dlatego ciebie wezwałem, a-
16byś mi wskazał, jak mam postąpić». Samuel odrzekł: 

«Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię 
17i stał się twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze 

mnie zapowiedział: odebrał Pan królestwo z twej ręki, 
18a oddał je innemu – Dawidowi. Dlatego Pan postępu-

je z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś Jego 
głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu Jego nad A-

19malekiem. Dlatego Pan oddał Izraelitów razem z tobą 
w ręce Filistynów, jutro ty i twoi synowie będziecie ra-
zem ze mną, całe też wojsko izraelskie odda w ręce Fi-
listynów».
Słowo Boże nieustannie przypomina nam o najwięk-
szym z przymiotów Boga, czyli Jego Miłosierdziu. 
Bóg pragnąc, żeby wszyscy ludzie się zbawili, odku-
pił ich z niewoli szatana, każdemu dając środki po-
trzebne do zbawienia. Jan Chrzciciel wzywa do po-
rzucenia grzechu, a historia Saula pokazuje, że Bóg 
staje się „wrogiem człowieka”, kiedy ten zaczyna nie 
słuchać Jego głosu. Oczywiście wrogiem w oczach 
ludzi grzeszących. W oczach Bożych zawsze bę-
dziesz dla Niego najważniejszy na świecie. To tylko 
pokazuje bezkompromisowość Boga wobec grze-
chu. Nie będzie popierał i akceptował naszych grze-
chów. Miłosierdzie Boże owszem jest wielkie, ale je-
go warunkiem jest miłość: do Boga, czyli nasza wia-
ra w Niego; przestrzegania przykazań jako środek 

zbawienia; unikanie grzechu oraz miłość do ludzi. 
Miłosierdzie to nie droga dla pobłażania grzechu 
i zła, lecz wezwanie do porzucenia grzechu.  

MIŁOSIERDZIE NIE AKCEPTUJE 
GRZECHU!!!

MIŁOSIERDZIE JEST PODSTAWĄ KAŻDEGO 
Z SAKRAMENTÓW!!!

WYZNANIE GRZECHU (5)
Dzień pokuty Nehemiasz 9,1-3

1• 9 A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca 
zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani 

2w wory, z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło 
się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. 
Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia 

3swych ojców. Stali więc na swoim miejscu, a [lewici] 
czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez 
ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grze-
chy klęcząc przed Panem, Bogiem swoim.
Spis ludności i jego następstwa 2 Sm 24,8-10

8• 24 Przebiegli w ten sposób cały kraj. Po dziewięciu 
miesiącach i dwudziestu dniach powrócili do Jerozo-
limy. 9Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. 
Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników dobywa-

10jących miecza, Juda zaś – pięćset tysięcy ludzi*. Ser-
ce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid 
zwrócił się do Pana: «Bardzo zgrzeszyłem tym, czego 
dokonałem*, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę 
swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie».

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
TRZECIA WYPRAWA MISYJNA

Działalność św. Pawła w Efezie Dz 19,18
18• 19 Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i u-

jawniając swoje uczynki.
Zanim podejdę do kratek konfesjonału, najpierw 
decyzja musi zapaść w moim sercu. Tutaj muszę od-
być szczerą rozmowę z Bogiem. Tylko modlitwa mo-
że skłonić moją wolę do aktywnej współpracy. Roz-
mowa ze samym sobą to za mało. Może zabraknąć 
mi sił do opowiedzenia się za prawdą, która leży na 
dnie mojego serca, przykryta różnymi pragnienia-
mi, fasadami. Tylko łaska Boża może dopomóc mi 
w szczerym wyznaniu grzechu. Dlatego każdy 
chrześcijanin potrzebuje solidnego rachunku su-
mienia i modlitwy do Ducha Świętego. Jezus powie-
dział do siostry Faustyny: „Im większa nędza, tym 
większe ma prawo do Miłosierdzi mojego, a nama-
wiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą prze-
paść Miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie 
zbawić”. (1182)

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA GRZECH (6)
OFIARY ZADOŚĆUCZYNIENIA 

Zadośćuczynienie bliźniemu Kpł 5,21-26
215 «Jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość wzglę-

dem Pana przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, 
co przyjął na przechowanie albo wziął w rękę jako zas-

22taw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim; albo jeżeli 
kto znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli 

złożył fałszywą przysięgę, dotyczącą jakiejkolwiek 
23rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć – otóż 

kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczy-
nienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, 
albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, 

24którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszy-
wą przysięgę – zwróci mianowicie całkowitą wartość 
tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. 
Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, 

25kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. Potem 
przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie ba-
ranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła we-
dług twego oszacowania na ofiarę zadośćuczynienia, 

26którą należy przyprowadzić do kapłana. W ten sposób 
kapłan za niego dokona przebłagania wobec Pana, i bę-
dzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, 
który popełnił zaciągając winę».

PRZYWRÓCENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Nawrócenie i zatwardziałość  Ez 33,15-20

15• 33 oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według 
praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to 

16z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. Żaden 
z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu 
poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, 

17ma więc pozostać przy życiu. Mówią jednak twoi ro-
dacy: „Nie jest słuszne postępowanie Pana”, podczas 

18gdy właśnie ich postępowanie słuszne nie jest. Jeśli 
odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i po-

19pełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli od-
stąpi występny od swojego występku i postępować bę-
dzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać 

20przy życiu. A wy powiadacie: „Postępowanie Pana 
nie jest słuszne”. Będę sądził każdego z was, domu Izra-
ela, według jego postępowania».

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Zacheusz Łk 19, 8 - 10
819 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto 

połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
9skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus 

rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
10domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zgi-
nęło»*.
Miłosierny Bóg jest cierpliwy, przebacza nam naj-
większe grzechy. Daje czas do nawrócenia i napra-
wienia wyrządzonego zła. Ale żeby nas ocalić od 
wiecznego potępienia, także przestrzega nas – nie-
kiedy w surowy sposób poprzez bolesne wydarzenia 
– przed konsekwencjami złych czynów. Nie wolno 
nam myśleć, że Bóg na siłę będzie chciał nas uszczę-
śliwić. W ekonomii Bożej kara jest przejawem Miło-
sierdzia Bożego i Jego Miłości do nas. Nie trzeba jed-
nak czekać aż jakaś tragedia otworzy nam oczy, 
serce i duszę na Boga. Ostateczną granicą Miłosier-
dzia jest śmierć człowieka, po niej nie ma możliwości 
zmiany życia, zatem wtedy pozostaje już tylko Boża 
Sprawiedliwość. 
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Tak rodziła się niepodległość
– krótka historia powstania wolnej Polski w 1918 roku

Data 11 listopada 1918 roku, choć tak 
mocno zakorzeniona w świadomości 
Polaków jako dzień, w którym Polska 
odzyskała niepodległość, jest datą 
symboliczną W tym dniu państwo pol-
skie jako twór terytorialno-prawny 
jeszcze nie istniało. Jednak to właśnie 
ten dzień po kilku latach ustalony zos-
tał przez Sejm za święto narodowe – 
jako dzień powstania II Rzeczypos-
politej Polskiej.
Dawny europejski ład runął w gruzy 
wraz z wybuchem I wojny światowej.
Fakt, że naprzeciw siebie stanęli za-
borcy, obudził nadzieje Polaków na 
odrodzenie wolnej ojczyzny. Nigdy 
przecież nie zrezygnowali z marzeń o 
niej, chwytając za broń w czasie pow-
stań narodowych, angażując się w re-
wolucyjne wrzenie 1905-1907 roku, 
występując przeciwko okupantom 
w latach I wojny światowej i wreszcie 
– zakładając jeszcze przed wojną or-
ganizacje paramilitarne i zbrojne for-
macje wojskowe. Do tego dochodziły 
podejmowane na forum międzynaro-
dowym zabiegi polskich przywód-
ców politycznych i wojskowych 
zmierzające do odbudowy polskiej 
państwowości. Każde z tych działań, 
niezależnie od reprezentowanych po-
glądów politycznych czy różnej drogi 
osiągnięcia celu, torowało drogę do 
zrzucenia pęt niewoli. Weterani Pow-
stania Styczniowego, zesłańcy, któ-
rzy po latach wracali z Sybiru, pod-
trzymywali ducha walki o wolność, 
zaszczepiali swoim wnukom sen 
o wolnej Polsce. Gdy nadarzyła się 
okazja, młodzi Polacy znów chwycili 
za broń. Gdy w 1918 roku wojna mia-
ła się ku końcowi, mocarstwa wie-
działy już, jak wielką determinacją 
wykazują się Polacy walczący o wol-
ność. Na ziemiach polskich ścierały 

się orientacja powstańcza, popierają-
ca zbrojny czyn Józefa Piłsudskiego 
i prorosyjska orientacja Narodowej 
Demokracji, formułująca hasła legal-
nej walki z rosyjskim systemem rzą-
dów, ale przede wszystkim z od-
wiecznym wrogiem Polski – Niemca-
mi. Przedstawiciele obu orientacji o-
becni w życiu społecznym prowadzili 
ze sobą walkę o czołową pozycję w 
samorządach i organach władzy. 
W miastach i regionach spontanicz-
nie powstawały różne niepodległoś-
ciowe organy władzy na bazie istnie-
jących lokalnych stronnictw, partii 
politycznych, lub organizacji wojsko-
wych. Latem 1918 roku było już pew-
ne, że państwa centralne wojnę prze-
grają. Ludność Niemiec i Austro-Wę-
gier miała dość wojny i w obaleniu 
swych monarchistycznych reżimów 
upatrywała uzyskanie pokoju. W Ro-
sji szalała rewolucja, okupujące Pol-
skę Niemcy i Austria były bliskie 
przegranej. Już w styczniu 1918 roku 
rząd radziecki anulował wszystkie u-
kłady rozbiorowe Polski przez Rosję. 
Na skutek polskich zabiegów prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Wilson 
przedstawił 14-punktowy program 
powojennego ładu w Europie, w któ-
rym postulował także utworzenie nie-
zawisłego państwa Polskiego z dostę-
pem do morza. Także Wielka Bryta-
nia, Francja i Włochy na konfe-
rencji w Wersalu w czerwcu 
1918 roku opowiedziały się za 
utworzeniem niepodległego 
państwa polskiego. Szanse na 
niepodległe państwo polskie sta-
wały się coraz bardziej realne. 
W październiku 1918 roku, 
w wyniku klęsk na Bałkanach, 
nastąpił rozpad Austro-Węgier. 
Żołnierze wielonarodowego 

państwa związkowego po prostu ro-
zeszli się do swych domów. W Wied-
niu polscy posłowie do parlamentu 
austriackiego, na czele których stanął 
Wincenty Witos, zorganizowali Pol-
ską Komisję Likwidacyjną. W trzy 
dni później objęła ona niepodzielną 
władzę w wolnym od Austriaków 
Krakowie. Wcześniej, w nocy z 6 na 7 
listopada 1918 roku, w Lublinie pow-
stał Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej, w którym stanowis-
ko premiera i ministra spraw zagra-
nicznych objął Ignacy Daszyński. 
W wydanym 7 listopada manifeście 
rząd proklamował utworzenie Pol-
skiej Republiki Ludowej. Rząd ten 
tworzyli głównie socjaliści galicyj-
scy, to też ogłosili oni od razu swój 
program, który obejmował 8-godzin-
ny dzień pracy; zniesienie wielkich 
majątków ziemskich; upaństwowie-
nie lasów, kopalnictwa, ciężkiego 
przemysłu, banków i środków tran-
sportu. W wielu miastach i regionach 
spontanicznie powstawały różne nie-
podległościowe organy władzy na ba-
zie istniejących lokalnych stronnictw, 
partii politycznych, lub organizacji 
wojskowych. W Poznaniu i Zagłębiu 
Dąbrowskim utworzone zostały rady-
kalno-rewolucyjne Rady Robotniczo 
-Chłopskie. Tymczasem w Warsza-
wie, ziemiami dawnego Królestwa 
Polskiego, zajętego przez Austrię 
i Niemcy rządziła zależna od Nie-
miec i Austro-Węgier Rada Regen-
cyjna Królestwa Polskiego. Ale jed-
nocześnie rozwijała działalność Pol-
ska Organizacja Wojskowa, konspi-
racyjna Polska Organizacja Wojsko-
wa, zorganizowana przez Piłsudskie-
go w latach 1915-16, stawiająca sobie 
za cel walkę z Niemcami. Wobec re-
wolty w Niemczech i przegranej woj-
ny krajowi groziła anarchia. Rada Re-
gencyjna starała się o uwolnienie 
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EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE 
I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM

UWOLNIENIE OD PRAWA
Skłonności upadłej natury Rz 7 15-25

15• 7 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czy-
nię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie 

16czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym sa-
17mym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie 

18ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem 
bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie 
mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co 

19dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, 
20którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeże-

li zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale 
21grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam 

w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi 
22się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] 

23ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W człon-
kach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy 
walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w nie-
wolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich 

24członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyz-
woli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech 
będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!* 
25Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – 
prawu grzechu.
Pokuta to droga zawrócenia, porzucenia grzechu. 
Każdy, który szczerze pragnie oderwać się od grze-
chu zauważa, że o własnych siłach jest to niemożli-
we. Nasze przywiązania do grzechu pokazują nam, 
jak bardzo potrzebujemy łaski Bożej w drodze do 
nawrócenia. Nie musisz przy tym znać składników 
pokuty – nikt cię nie będzie z nich przepytywał, nikt 
nie będzie stał z tabelką odhaczając, czy wszystkie 
z nich zrobiłeś, nikt nie oczekuje, że w jeden dzień, 
miesiąc, czy w dziesięć lat zrobisz to wszystko, nikt 
też nie oczekuje, że twoja pokuta będzie publiczna – 
i tak: przede wszystkim chodzi o to, żeby załatwić tę 
sprawę z Bogiem. Ale jak? Po prostu – pomódl się 
i daj się poprowadzić Bogu – i to wystarczy. Jego Mi-
łosierdzie jest większe niż nasz grzech. 
Św. Paweł podkreśla, że mówienie prawdy może ro-

dzić smutek w sercu człowieka. To bardzo ważny 
moment, w którym Bóg zaprasza cię, abyś rozpoczął 
drogę oczyszczenia i pozbycia się złego owocu. Bez 
rozmowy z Bogiem w naszym sercu nie będzie mógł 
dokonać się proces wymiany smutku na radość. Dla-
tego grzesznik i ten, który doświadczył wiele zła od 
człowieka zanurzonego w grzechu, jest zaproszony 
do procesu uzdrawiania. Grzesznik do porzucenia 
grzechu, człowiek zraniony przez cudzy grzech do 
uzdrawiania swoich ran zadanych przez zło. Kat i o-
fiara zaproszeni są do uzdrawiającego dialogu z Bo-
giem. 
Człowiek rozmiłowany w grzechu, człowiek przyz-
wyczajony do grzechu, człowiek przywiązany do 
grzechu, nie znajdzie innej drogi uwolnienia jak po-
kuta, która uświadamia nam skalę zła. To, co na po-
czątku drogi wydaje się niemożliwe, czyli porzu-
cenie grzechu, kiedy swoim aktem woli wypowiemy 
Bogu pragnienie porzucenia go, nawet jeśli w sercu 
czuję, że nie do końca jest to moim pragnieniem,  
Bóg pokazuje, że dla Niego nie ma rzeczy niemożli-
wych. Każdy różaniec, każda msza św. pozwalają 
kruszyć mury mojego serca. Trzeba być cierpliwym 
i wytrwałym – to trudny moment w życiu człowieka. 
Tutaj rozpoczyna się walka duchowa, walka Jezusa 
o Ciebie. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi staje się najpewniejszą pomocą w trudach i zma-
ganiach się ze swoim grzechem.

O. Proboszcz

Bóg sie dzieli miłością
Rozpromienia radością
Przebacza, leczy rany
Wchodzi między ludzi
Zatroskany
Gdzie czowiek przy czowieku
Otwarta dłonią dotyka
Obdarowuje, błogosławi
Aby nas zbawić
Jezus nasz Pan

Po wsze czasy
Nie lękajcie się
Ave Maryja
W światłości światłość
się rozpoczyna
Goreje blaskiem
Nigdy nie znika
W Bożej mądrości
Szukaj języka

ŚWIETLISTE KULE

Kącik poezji

Joanna Galant

Autorkę wiersza przepraszamy za błędne wydrukowanie utworu
w poprzednim numerze „Oblackiego Echa”.
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Tak rodziła się niepodległość
– krótka historia powstania wolnej Polski w 1918 roku

Data 11 listopada 1918 roku, choć tak 
mocno zakorzeniona w świadomości 
Polaków jako dzień, w którym Polska 
odzyskała niepodległość, jest datą 
symboliczną W tym dniu państwo pol-
skie jako twór terytorialno-prawny 
jeszcze nie istniało. Jednak to właśnie 
ten dzień po kilku latach ustalony zos-
tał przez Sejm za święto narodowe – 
jako dzień powstania II Rzeczypos-
politej Polskiej.
Dawny europejski ład runął w gruzy 
wraz z wybuchem I wojny światowej.
Fakt, że naprzeciw siebie stanęli za-
borcy, obudził nadzieje Polaków na 
odrodzenie wolnej ojczyzny. Nigdy 
przecież nie zrezygnowali z marzeń o 
niej, chwytając za broń w czasie pow-
stań narodowych, angażując się w re-
wolucyjne wrzenie 1905-1907 roku, 
występując przeciwko okupantom 
w latach I wojny światowej i wreszcie 
– zakładając jeszcze przed wojną or-
ganizacje paramilitarne i zbrojne for-
macje wojskowe. Do tego dochodziły 
podejmowane na forum międzynaro-
dowym zabiegi polskich przywód-
ców politycznych i wojskowych 
zmierzające do odbudowy polskiej 
państwowości. Każde z tych działań, 
niezależnie od reprezentowanych po-
glądów politycznych czy różnej drogi 
osiągnięcia celu, torowało drogę do 
zrzucenia pęt niewoli. Weterani Pow-
stania Styczniowego, zesłańcy, któ-
rzy po latach wracali z Sybiru, pod-
trzymywali ducha walki o wolność, 
zaszczepiali swoim wnukom sen 
o wolnej Polsce. Gdy nadarzyła się 
okazja, młodzi Polacy znów chwycili 
za broń. Gdy w 1918 roku wojna mia-
ła się ku końcowi, mocarstwa wie-
działy już, jak wielką determinacją 
wykazują się Polacy walczący o wol-
ność. Na ziemiach polskich ścierały 

się orientacja powstańcza, popierają-
ca zbrojny czyn Józefa Piłsudskiego 
i prorosyjska orientacja Narodowej 
Demokracji, formułująca hasła legal-
nej walki z rosyjskim systemem rzą-
dów, ale przede wszystkim z od-
wiecznym wrogiem Polski – Niemca-
mi. Przedstawiciele obu orientacji o-
becni w życiu społecznym prowadzili 
ze sobą walkę o czołową pozycję w 
samorządach i organach władzy. 
W miastach i regionach spontanicz-
nie powstawały różne niepodległoś-
ciowe organy władzy na bazie istnie-
jących lokalnych stronnictw, partii 
politycznych, lub organizacji wojsko-
wych. Latem 1918 roku było już pew-
ne, że państwa centralne wojnę prze-
grają. Ludność Niemiec i Austro-Wę-
gier miała dość wojny i w obaleniu 
swych monarchistycznych reżimów 
upatrywała uzyskanie pokoju. W Ro-
sji szalała rewolucja, okupujące Pol-
skę Niemcy i Austria były bliskie 
przegranej. Już w styczniu 1918 roku 
rząd radziecki anulował wszystkie u-
kłady rozbiorowe Polski przez Rosję. 
Na skutek polskich zabiegów prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Wilson 
przedstawił 14-punktowy program 
powojennego ładu w Europie, w któ-
rym postulował także utworzenie nie-
zawisłego państwa Polskiego z dostę-
pem do morza. Także Wielka Bryta-
nia, Francja i Włochy na konfe-
rencji w Wersalu w czerwcu 
1918 roku opowiedziały się za 
utworzeniem niepodległego 
państwa polskiego. Szanse na 
niepodległe państwo polskie sta-
wały się coraz bardziej realne. 
W październiku 1918 roku, 
w wyniku klęsk na Bałkanach, 
nastąpił rozpad Austro-Węgier. 
Żołnierze wielonarodowego 

państwa związkowego po prostu ro-
zeszli się do swych domów. W Wied-
niu polscy posłowie do parlamentu 
austriackiego, na czele których stanął 
Wincenty Witos, zorganizowali Pol-
ską Komisję Likwidacyjną. W trzy 
dni później objęła ona niepodzielną 
władzę w wolnym od Austriaków 
Krakowie. Wcześniej, w nocy z 6 na 7 
listopada 1918 roku, w Lublinie pow-
stał Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej, w którym stanowis-
ko premiera i ministra spraw zagra-
nicznych objął Ignacy Daszyński. 
W wydanym 7 listopada manifeście 
rząd proklamował utworzenie Pol-
skiej Republiki Ludowej. Rząd ten 
tworzyli głównie socjaliści galicyj-
scy, to też ogłosili oni od razu swój 
program, który obejmował 8-godzin-
ny dzień pracy; zniesienie wielkich 
majątków ziemskich; upaństwowie-
nie lasów, kopalnictwa, ciężkiego 
przemysłu, banków i środków tran-
sportu. W wielu miastach i regionach 
spontanicznie powstawały różne nie-
podległościowe organy władzy na ba-
zie istniejących lokalnych stronnictw, 
partii politycznych, lub organizacji 
wojskowych. W Poznaniu i Zagłębiu 
Dąbrowskim utworzone zostały rady-
kalno-rewolucyjne Rady Robotniczo 
-Chłopskie. Tymczasem w Warsza-
wie, ziemiami dawnego Królestwa 
Polskiego, zajętego przez Austrię 
i Niemcy rządziła zależna od Nie-
miec i Austro-Węgier Rada Regen-
cyjna Królestwa Polskiego. Ale jed-
nocześnie rozwijała działalność Pol-
ska Organizacja Wojskowa, konspi-
racyjna Polska Organizacja Wojsko-
wa, zorganizowana przez Piłsudskie-
go w latach 1915-16, stawiająca sobie 
za cel walkę z Niemcami. Wobec re-
wolty w Niemczech i przegranej woj-
ny krajowi groziła anarchia. Rada Re-
gencyjna starała się o uwolnienie 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
REPETYCJE z Katechizmu:

15 listopada 2018 r. – Pierwotne Źródło Magisterium Kościoła Rzym.-Kat.: Pismo 
Św.

22 listopada 2018 r. -  Wtórne Źródło Magisterium Kościoła Rzym.-Kat.: Tradycja.
29 listopada 2018 r. – Wielki dar Boga: „Magna Charta” (Dekalog).
06 listopada 2018 r. – Dekalog w ST i NT.
13 listopada 2018 r. – Objawienia publiczne i objawienia prywatne.
20 listopada 2018 r. – Prawo natury i prawo moralne w objawieniu Dekalogu.

OPOZYCJA DO GRZECHU/SPRZECIWIANIE 
SIĘ GRZECHOWI (7)

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE 
I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM

UWOLNIENIE OD PRAWA
Skłonności upadłej natury Rz 7 15-25

15• 7 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czy-
nię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie 

16czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym sa-
17mym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie 

18ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem 
bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie 
mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co 

19dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, 
20którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeże-

li zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale 
21grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam 

w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi 
22się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] 

23ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W człon-
kach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy 
walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w nie-
wolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich 

24członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyz-
woli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech 
będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!* 
25Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – 
prawu grzechu.
Pokuta to droga zawrócenia, porzucenia grzechu. 
Każdy, który szczerze pragnie oderwać się od grze-
chu zauważa, że o własnych siłach jest to niemożli-
we. Nasze przywiązania do grzechu pokazują nam, 
jak bardzo potrzebujemy łaski Bożej w drodze do 
nawrócenia. Nie musisz przy tym znać składników 
pokuty – nikt cię nie będzie z nich przepytywał, nikt 
nie będzie stał z tabelką odhaczając, czy wszystkie 
z nich zrobiłeś, nikt nie oczekuje, że w jeden dzień, 
miesiąc, czy w dziesięć lat zrobisz to wszystko, nikt 
też nie oczekuje, że twoja pokuta będzie publiczna – 
i tak: przede wszystkim chodzi o to, żeby załatwić tę 
sprawę z Bogiem. Ale jak? Po prostu – pomódl się 
i daj się poprowadzić Bogu – i to wystarczy. Jego Mi-
łosierdzie jest większe niż nasz grzech. 
Św. Paweł podkreśla, że mówienie prawdy może ro-

dzić smutek w sercu człowieka. To bardzo ważny 
moment, w którym Bóg zaprasza cię, abyś rozpoczął 
drogę oczyszczenia i pozbycia się złego owocu. Bez 
rozmowy z Bogiem w naszym sercu nie będzie mógł 
dokonać się proces wymiany smutku na radość. Dla-
tego grzesznik i ten, który doświadczył wiele zła od 
człowieka zanurzonego w grzechu, jest zaproszony 
do procesu uzdrawiania. Grzesznik do porzucenia 
grzechu, człowiek zraniony przez cudzy grzech do 
uzdrawiania swoich ran zadanych przez zło. Kat i o-
fiara zaproszeni są do uzdrawiającego dialogu z Bo-
giem. 
Człowiek rozmiłowany w grzechu, człowiek przyz-
wyczajony do grzechu, człowiek przywiązany do 
grzechu, nie znajdzie innej drogi uwolnienia jak po-
kuta, która uświadamia nam skalę zła. To, co na po-
czątku drogi wydaje się niemożliwe, czyli porzu-
cenie grzechu, kiedy swoim aktem woli wypowiemy 
Bogu pragnienie porzucenia go, nawet jeśli w sercu 
czuję, że nie do końca jest to moim pragnieniem,  
Bóg pokazuje, że dla Niego nie ma rzeczy niemożli-
wych. Każdy różaniec, każda msza św. pozwalają 
kruszyć mury mojego serca. Trzeba być cierpliwym 
i wytrwałym – to trudny moment w życiu człowieka. 
Tutaj rozpoczyna się walka duchowa, walka Jezusa 
o Ciebie. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi staje się najpewniejszą pomocą w trudach i zma-
ganiach się ze swoim grzechem.

O. Proboszcz

Bóg sie dzieli miłością
Rozpromienia radością
Przebacza, leczy rany
Wchodzi między ludzi
Zatroskany
Gdzie czowiek przy czowieku
Otwarta dłonią dotyka
Obdarowuje, błogosławi
Aby nas zbawić
Jezus nasz Pan

Po wsze czasy
Nie lękajcie się
Ave Maryja
W światłości światłość
się rozpoczyna
Goreje blaskiem
Nigdy nie znika
W Bożej mądrości
Szukaj języka

ŚWIETLISTE KULE

Kącik poezji

Joanna Galant

Autorkę wiersza przepraszamy za błędne wydrukowanie utworu
w poprzednim numerze „Oblackiego Echa”.
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Józefa Piłsudskiego, więzionego w 
Magdeburgu, widząc w nim jedynego 
polityka, który mógłby spacyfikować 
narastające napięcia społeczne w kra-
ju. Uwolniony został w dniu 9 listopa-
da z twierdzy magdeburskiej. Wie-
czorem specjalnym pociągiem, zło-
żonym z parowozu i wagonu-salonki 
I klasy, Piłsudski wraz z Kazimie-
rzem Sosnkowskim, przewiezieni 
zostali pod eskortą do Warszawy. 
Przyjazd Piłsudskiego wywołał en-

tuzjazm w mieście, gdyż jego pobyt 
w twierdzy magdeburskiej urósł w o-
czach społeczeństwa polskiego do 
symbolu niezłomnej walki z zaborca-
mi. Już w nocy rozpoczęło się rozbra-
janie warszawskiego garnizonu nie-
mieckiego. 11 listopada 1918 roku 
podpisany został w Compiegne trak-
tat pokojowy między Francją a Niem-
cami, kończący I wojnę światową. 
Stacjonującym w Warszawie nie-
mieckim władzom wojskowym Józef 

Piłsudski zaproponował, by po prostu 
złożyły broń i wyjechały z miasta. Na 
prośbę Rady Regencyjnej objął on w 
tym dniu dowództwo nad Polską Siłą 
Wojskową. Niemcy zgodzili się 
i w ciągu trzech dni opuścili ziemie 
dawnego Królestwa Polskiego. 14 
listopada Rada Regencyjna przeka-
zała władzę Józefowi Piłsudskiemu, 
który 16 listopada, jako Naczelnik 
Państwa, zadeklarował powstanie 
Państwa Polskiego.

WYMODLONA I WYWALCZONA WOLNOŚĆ

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa 
najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości 
Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana 
czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do 
końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam mi-
łość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, 
miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą 
sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób za-
prasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak 
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 
9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).
W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana 
jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez 
codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i po-
święcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokole-
niową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, 
których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą 
umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W 
dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowa-
nym Chrześcijański kształt patriotyzmu czytamy: „Dla 
chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak 
miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na dro-
dze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej 
miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam 
nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga 
do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego 
i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę 
zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku 
pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do 
Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 
r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysił-
kowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli 

niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach 
i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć 
zaborcom.
Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła w wyniku prze-
mocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i za-
niedbań społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części 
arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych hie-
rarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i 
egoizm stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny przez część 
magnatów i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy 
narodu do walki zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – po-
czynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres 
napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i sty-
czniowe – nie przynosiły rezultatów i powodowały nasi-
lające się represje ze strony zaborców oraz niszczenie pol-
skiej kultury i prześladowanie Kościoła, który zawsze 
wspierał narodowe zmagania o odzyskanie wolności. Nie 
sposób nie wspomnieć późniejszych powstań – wielko-
polskiego i śląskich, wpisanych w czas formowania się 
Państwa Polskiego.
Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji 
w sercach grupy Polaków, między innymi na emigracji 
w Paryżu, kształtowała się idea, że dla odzyskania wol-
ności konieczne jest odrodzenie religijne narodu i związa-
na z nim odnowa moralna oraz praca nad rozbudzeniem 
świadomości narodowej w szerokich warstwach społe-
czeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.
Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społe-
czeństwa w XIX w. był grzech pijaństwa, który niszczył 
duchowo i moralnie oraz degradował fizycznie. Trzeź-
wość narodu była wielką troską Kościoła katolickiego. 
Warto tu wspomnieć bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. 
Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana Alojzego Ficka, 
proboszcza w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa 
połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby 
wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na 
ziemiach polskich pod trzema zaborami. Przy parafiach 
powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościo-
wym.
Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach pol-
skich od lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona 
w bardzo licznych nabożeństwach i procesjach patrio-
tycznych, połączonych ze śpiewem pieśni Boże coś Pol-
skę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej Litwy, 
Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach polskich pod za-
borem pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłu-
my Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o cha-

rakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyz-
ny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski mocno 
wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.
W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu 
narodowym i religijnym szerokich warstw społeczeństwa 
polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni 
i świeccy katolicy animujący bractwa, zrzeszenia, stowa-
rzyszenia, itd., skupiające Polaków w obronie wiary ka-
tolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także 
w działalności charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, 
gospodarczej i kulturalnej. Były one oparte na wartoś-
ciach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, 
narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło 
się polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym u-
czestniczyły – choć w różnym zakresie – świadome naro-
dowo wszystkie grupy społeczne, od arystokracji i przed-
siębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. 
W polskim odrodzeniu narodowym brali też czynny u-
dział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie ewange-
licy na Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. W zma-
gania o niepodległą Polskę angażowali się także na roz-
maitych polach przedstawiciele innych narodów miesz-
kających na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Pan Bóg objawiał Swą łaskę Narodowi Polskiemu, kie-
rując do niego przesłanie przez Najświętszą Maryję Pan-
nę. Przykładowo w objawieniach w Gietrzwałdzie, 
w 1877 r. Matka Boża Niepokalanie Poczęta wzywała do 
zerwania z nałogami, zachęcała do przemiany życia i co-
dziennego odmawiania różańca w intencji wolności Koś-
cioła na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łą-
czono z modlitwą o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kal-
waria Zebrzydowska i Pacławska oraz inne sanktuaria 
gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów, 
rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale o-
becnymi w nich akcentami patriotycznymi, integrując du-
chowo wspólnotę narodową. Głęboko zakorzeniona 
w polskiej tradycji pamięć o zmarłych przodkach i boha-
terach, łączona z wielkanocną tajemnicą zmartwychwsta-
nia Chrystusa, budziła też w sercach Polaków nadzieję na 
wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny z „grobu niewoli”.
Miłosierny Bóg dał Polskiemu Narodo-
wi w okresie zaborów wielu świętych 
i błogosławionych, których życie, mod-
litwa, duszpasterska posługa oraz dzia-
łalność przyczyniły się do obudzenia re-
ligijnego, społecznego i narodowego 
Polaków. Do pierwszorzędnych postaci 
należy zaliczyć św. Abpa Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Al-
berta Chmielowskiego, św. O. Rafała 
Kalinowskiego, bł. O. Honorata Koź-
mińskiego, św. Bpa Józefa Sebastiana 
Pelczara, św. Abpa Józefa Bilczewskie-
go, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Ks. 
Bronisława Markiewicza, bł. S. Marię 
Angelę Truszkowską, bł. S. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. 
S. Bernardynę Marię Jabłońską, św. S. Urszulę Ledó-
chowską, bł. S. Marię Darowską. W odpowiedzi na znaki 
czasu z Bożą pomocą stworzyli oni wiele nowych dyna-
micznych wspólnot zakonnych, habitowych i bezhabito-
wych, które w dużej mierze przyczyniły się do odrodzenia 

duchowego Kościoła katolickiego i narodu oraz podjęły 
posługę wśród najbardziej potrzebujących i ubogich Pola-
ków. Ducha Polskiego Narodu w dążeniu do niepodle-
głości umacniała też postawa prymasów Polski, szczegól-
nie zaś Abpa Leona Przyłuskiego, Abpa Floriana Stablew-
skiego i Kard. Edmunda Dalbora, podtrzymujących tra-
dycję i godność dawnej Rzeczypospolitej.
Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha 
narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał 
św. Jan Paweł II. W żadnym innym okresie Naród Polski 
nie wydał tylu genialnych twórców: pisarzy, takich jak 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, 
Henryk Sienkiewicz; kompozytorów, wśród których zna-
leźli się: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks 
Nowowiejski; czy malarzy: Józefa Chełmońskiego, Jana 
Matejkę, Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. 
Ich dzieła, wyrastające z chrześcijańskiego i narodowego 
ducha, kształtowały polskie serca i umysły w zmaganiach 
o wolną Ojczyznę. W dobie zaborów trudną do przece-
nienia rolę w podtrzymaniu i przekazywaniu wiary kato-
lickiej oraz polskości odgrywały polskie rodziny, a w spo-
sób szczególny kobiety. To one zaszczepiały kolejnym 
pokoleniom młodych Polaków miłość do Boga, Kościoła 
i Ojczyzny.
Drogi Polaków do niepodległości motywowane wiarą ka-
tolicką prowadziły najpierw do umocnienia wiary i odro-
dzenia moralnego, a następnie do pogłębienia świado-
mości narodowej. Nastąpiło upodmiotowienie społeczne, 
narodowe i religijne szerokich warstw społeczeństwa pol-
skiego, przede wszystkim ludności wiejskiej, rzemieśl-
ników oraz robotników. Prześladowania ze strony zabor-
ców doprowadziły do jeszcze głębszego związania Koś-
cioła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich 
z Polskim Narodem.
Drodzy Siostry i Bracia!
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wy-
walczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie 
wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi 
za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przy-
wódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budo-

wania niepodległej Rzeczypospolitej 
w historycznej chwili danej przez Boga 
po I wojnie światowej.
Niepodległość odzyskana 100 lat temu 
nie jest dana Polskiemu Narodowi raz 
na zawsze. Wymaga ona od każdego po-
kolenia Polaków troski o Ojczyznę. Ob-
chodzona rocznica skłania nas do re-
fleksji nad obecnym stanem Polski i za-
grożeniami dla jej suwerennego bytu. 
Odstępowanie od wiary katolickiej 
i chrześcijańskich zasad jako podstawy 
życia rodzinnego, narodowego i fun-
kcjonowania państwa, to najpoważniej-
sze z zagrożeń, które doprowadziły już 

raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące 
się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Po-
laków – alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia pły-
nące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia mo-
ralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych 
coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jed-
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Józefa Piłsudskiego, więzionego w 
Magdeburgu, widząc w nim jedynego 
polityka, który mógłby spacyfikować 
narastające napięcia społeczne w kra-
ju. Uwolniony został w dniu 9 listopa-
da z twierdzy magdeburskiej. Wie-
czorem specjalnym pociągiem, zło-
żonym z parowozu i wagonu-salonki 
I klasy, Piłsudski wraz z Kazimie-
rzem Sosnkowskim, przewiezieni 
zostali pod eskortą do Warszawy. 
Przyjazd Piłsudskiego wywołał en-

tuzjazm w mieście, gdyż jego pobyt 
w twierdzy magdeburskiej urósł w o-
czach społeczeństwa polskiego do 
symbolu niezłomnej walki z zaborca-
mi. Już w nocy rozpoczęło się rozbra-
janie warszawskiego garnizonu nie-
mieckiego. 11 listopada 1918 roku 
podpisany został w Compiegne trak-
tat pokojowy między Francją a Niem-
cami, kończący I wojnę światową. 
Stacjonującym w Warszawie nie-
mieckim władzom wojskowym Józef 

Piłsudski zaproponował, by po prostu 
złożyły broń i wyjechały z miasta. Na 
prośbę Rady Regencyjnej objął on w 
tym dniu dowództwo nad Polską Siłą 
Wojskową. Niemcy zgodzili się 
i w ciągu trzech dni opuścili ziemie 
dawnego Królestwa Polskiego. 14 
listopada Rada Regencyjna przeka-
zała władzę Józefowi Piłsudskiemu, 
który 16 listopada, jako Naczelnik 
Państwa, zadeklarował powstanie 
Państwa Polskiego.

WYMODLONA I WYWALCZONA WOLNOŚĆ

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa 
najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości 
Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana 
czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do 
końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam mi-
łość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, 
miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą 
sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób za-
prasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak 
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 
9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).
W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana 
jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez 
codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i po-
święcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokole-
niową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, 
których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą 
umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W 
dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowa-
nym Chrześcijański kształt patriotyzmu czytamy: „Dla 
chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak 
miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na dro-
dze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej 
miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam 
nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga 
do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego 
i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę 
zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku 
pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do 
Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 
r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysił-
kowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli 

niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach 
i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć 
zaborcom.
Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła w wyniku prze-
mocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i za-
niedbań społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części 
arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych hie-
rarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i 
egoizm stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny przez część 
magnatów i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy 
narodu do walki zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – po-
czynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres 
napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i sty-
czniowe – nie przynosiły rezultatów i powodowały nasi-
lające się represje ze strony zaborców oraz niszczenie pol-
skiej kultury i prześladowanie Kościoła, który zawsze 
wspierał narodowe zmagania o odzyskanie wolności. Nie 
sposób nie wspomnieć późniejszych powstań – wielko-
polskiego i śląskich, wpisanych w czas formowania się 
Państwa Polskiego.
Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji 
w sercach grupy Polaków, między innymi na emigracji 
w Paryżu, kształtowała się idea, że dla odzyskania wol-
ności konieczne jest odrodzenie religijne narodu i związa-
na z nim odnowa moralna oraz praca nad rozbudzeniem 
świadomości narodowej w szerokich warstwach społe-
czeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.
Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społe-
czeństwa w XIX w. był grzech pijaństwa, który niszczył 
duchowo i moralnie oraz degradował fizycznie. Trzeź-
wość narodu była wielką troską Kościoła katolickiego. 
Warto tu wspomnieć bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. 
Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana Alojzego Ficka, 
proboszcza w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa 
połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby 
wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na 
ziemiach polskich pod trzema zaborami. Przy parafiach 
powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościo-
wym.
Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach pol-
skich od lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona 
w bardzo licznych nabożeństwach i procesjach patrio-
tycznych, połączonych ze śpiewem pieśni Boże coś Pol-
skę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej Litwy, 
Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach polskich pod za-
borem pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłu-
my Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o cha-

rakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyz-
ny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski mocno 
wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.
W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu 
narodowym i religijnym szerokich warstw społeczeństwa 
polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni 
i świeccy katolicy animujący bractwa, zrzeszenia, stowa-
rzyszenia, itd., skupiające Polaków w obronie wiary ka-
tolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także 
w działalności charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, 
gospodarczej i kulturalnej. Były one oparte na wartoś-
ciach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, 
narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło 
się polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym u-
czestniczyły – choć w różnym zakresie – świadome naro-
dowo wszystkie grupy społeczne, od arystokracji i przed-
siębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. 
W polskim odrodzeniu narodowym brali też czynny u-
dział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie ewange-
licy na Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. W zma-
gania o niepodległą Polskę angażowali się także na roz-
maitych polach przedstawiciele innych narodów miesz-
kających na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Pan Bóg objawiał Swą łaskę Narodowi Polskiemu, kie-
rując do niego przesłanie przez Najświętszą Maryję Pan-
nę. Przykładowo w objawieniach w Gietrzwałdzie, 
w 1877 r. Matka Boża Niepokalanie Poczęta wzywała do 
zerwania z nałogami, zachęcała do przemiany życia i co-
dziennego odmawiania różańca w intencji wolności Koś-
cioła na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łą-
czono z modlitwą o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kal-
waria Zebrzydowska i Pacławska oraz inne sanktuaria 
gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów, 
rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale o-
becnymi w nich akcentami patriotycznymi, integrując du-
chowo wspólnotę narodową. Głęboko zakorzeniona 
w polskiej tradycji pamięć o zmarłych przodkach i boha-
terach, łączona z wielkanocną tajemnicą zmartwychwsta-
nia Chrystusa, budziła też w sercach Polaków nadzieję na 
wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny z „grobu niewoli”.
Miłosierny Bóg dał Polskiemu Narodo-
wi w okresie zaborów wielu świętych 
i błogosławionych, których życie, mod-
litwa, duszpasterska posługa oraz dzia-
łalność przyczyniły się do obudzenia re-
ligijnego, społecznego i narodowego 
Polaków. Do pierwszorzędnych postaci 
należy zaliczyć św. Abpa Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Al-
berta Chmielowskiego, św. O. Rafała 
Kalinowskiego, bł. O. Honorata Koź-
mińskiego, św. Bpa Józefa Sebastiana 
Pelczara, św. Abpa Józefa Bilczewskie-
go, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Ks. 
Bronisława Markiewicza, bł. S. Marię 
Angelę Truszkowską, bł. S. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. 
S. Bernardynę Marię Jabłońską, św. S. Urszulę Ledó-
chowską, bł. S. Marię Darowską. W odpowiedzi na znaki 
czasu z Bożą pomocą stworzyli oni wiele nowych dyna-
micznych wspólnot zakonnych, habitowych i bezhabito-
wych, które w dużej mierze przyczyniły się do odrodzenia 

duchowego Kościoła katolickiego i narodu oraz podjęły 
posługę wśród najbardziej potrzebujących i ubogich Pola-
ków. Ducha Polskiego Narodu w dążeniu do niepodle-
głości umacniała też postawa prymasów Polski, szczegól-
nie zaś Abpa Leona Przyłuskiego, Abpa Floriana Stablew-
skiego i Kard. Edmunda Dalbora, podtrzymujących tra-
dycję i godność dawnej Rzeczypospolitej.
Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha 
narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał 
św. Jan Paweł II. W żadnym innym okresie Naród Polski 
nie wydał tylu genialnych twórców: pisarzy, takich jak 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, 
Henryk Sienkiewicz; kompozytorów, wśród których zna-
leźli się: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks 
Nowowiejski; czy malarzy: Józefa Chełmońskiego, Jana 
Matejkę, Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. 
Ich dzieła, wyrastające z chrześcijańskiego i narodowego 
ducha, kształtowały polskie serca i umysły w zmaganiach 
o wolną Ojczyznę. W dobie zaborów trudną do przece-
nienia rolę w podtrzymaniu i przekazywaniu wiary kato-
lickiej oraz polskości odgrywały polskie rodziny, a w spo-
sób szczególny kobiety. To one zaszczepiały kolejnym 
pokoleniom młodych Polaków miłość do Boga, Kościoła 
i Ojczyzny.
Drogi Polaków do niepodległości motywowane wiarą ka-
tolicką prowadziły najpierw do umocnienia wiary i odro-
dzenia moralnego, a następnie do pogłębienia świado-
mości narodowej. Nastąpiło upodmiotowienie społeczne, 
narodowe i religijne szerokich warstw społeczeństwa pol-
skiego, przede wszystkim ludności wiejskiej, rzemieśl-
ników oraz robotników. Prześladowania ze strony zabor-
ców doprowadziły do jeszcze głębszego związania Koś-
cioła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich 
z Polskim Narodem.
Drodzy Siostry i Bracia!
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wy-
walczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie 
wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi 
za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przy-
wódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budo-

wania niepodległej Rzeczypospolitej 
w historycznej chwili danej przez Boga 
po I wojnie światowej.
Niepodległość odzyskana 100 lat temu 
nie jest dana Polskiemu Narodowi raz 
na zawsze. Wymaga ona od każdego po-
kolenia Polaków troski o Ojczyznę. Ob-
chodzona rocznica skłania nas do re-
fleksji nad obecnym stanem Polski i za-
grożeniami dla jej suwerennego bytu. 
Odstępowanie od wiary katolickiej 
i chrześcijańskich zasad jako podstawy 
życia rodzinnego, narodowego i fun-
kcjonowania państwa, to najpoważniej-
sze z zagrożeń, które doprowadziły już 

raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące 
się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Po-
laków – alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia pły-
nące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia mo-
ralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych 
coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jed-
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nostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szka-
lowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji 
narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyz-
nę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać 
nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności na-
rodu.
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, 
który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyś-
piewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. 
Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doś-
wiadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego 
nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmu-
jąc odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała pos-
tawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych poko-

leń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty 
niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosła-
wieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy 
się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Proś-
my Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla sprawują-
cych władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, 
zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawi-
ciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie mło-
dych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształto-
wali szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny.
Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzie-
lamy naszym rodakom w kraju i za granicą błogosławień-
stwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wstęp
W ostatnim artykule poświęconym róż-
nym wyznaniom chrześcijańskim 
chcemy przybliżyć te mniej znane. Tym 
samym zakończymy cykl „Oblicza 
chrześcijaństwa”.

Adwentyści
Adwentyści to chrześcijanie wierzący, 
że Królestwo Chrystusowe zapanuje na 
ziemi już niebawem. Spodziewane na-
dejście Chrystusa jest zwane drugim 
adwentem, stąd pochodzi nazwa ruchu. 
Adwentyści są milenarystami, czyli 
wierzą iż Królestwo Chrystusowe bę-
dzie trwało tysiąc lat. Potem sprawie-
dliwi mają dostąpić zbawienia, a potę-
pieni zostaną unicestwieni (adwentyści 
nie wierzą w istnienie wiecznego pie-
kła). Adwentyści działają w ponad 200 
krajach świata, a liczbę ich szacuje się 
na ponad 9 milionów. 
W Polsce rozpowszechniła się wspól-
nota Adwentystów Dnia Siódmego, li-
cząca na całym świecie około 3 miliony 

wiernych. Poza wiarą w rychły drugi 
adwent głoszą poszanowanie ważności 
oraz integralności biblijnego Dekalo-
gu, łącznie z przykazaniem nakazują-
cym świętowanie siódmego dnia ty-
godnia, czyli chrześcijańskiej soboty. 
W ich doktrynie naczelne miejsce zaj-
muje wiara w Trójcę Świętą, głoszą po-
gląd o zbawieniu przez wiarę dzięki 
łasce, o śmiertelności duszy ludzkiej 
i zmartwychwstaniu w dniu ostatecz-
nym. Maryja jako Matka Chrystusa, 
uznawana jest za godny naśladowania 
wzór wiary i życia. Sprawują trzy sa-
kramenty: chrzest dorosłych przez za-
nurzenie, Wieczerzę Pańską pod dwie-
ma postaciami i umywanie nóg, jako 
obrządek pokory i służby. Spowiedź 
ma charakter indywidualnej modlitwy 
pokutnej skierowanej do Boga. 

Kościół Polskokatolicki
W latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku w USA Polacy w kilku miejsco-
wościach byli niezadowoleni ze swoich 
księży – Niemców i Irlandczyków. Nie 
znający języka angielskiego polscy i-
migranci mieli trudności z porozumie-
niem się ze swoimi kapłanami. Kon-
flikty były coraz większe. Nie myślano 
o zerwaniu jakiejkolwiek więzi jurys-
dykcyjnej z Watykanem i jego hierar-
chią. Na ogół parafiom „niezależnym” 
chodziło tylko o zreformowanie nie-
prawidłowości natury organizacyjnej. 
Polacy zażądali polskich kapłanów. 

Dopiero kiedy ich żądania odrzuciła 
Stolica Apostolska, doszło do rozłamu. 
Polski Narodowy Kościół Katolicki 
w latach dwudziestych XX wieku za-
czął zakładać parafie również w Polsce. 

Pierwszą była zorganizowana w 1922 
roku, parafia krakowska w Podgórzu, 
pod wezwaniem Zmartwychwstania 
Pańskiego.
Kościół polskokatolicki odrzuca naukę 
o odpustach, kult relikwii, naukę o nie-
pokalanym poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny i jej cielesnym wniebo-
wzięciu. Odrzuca nieomylność papieża 

w sprawach wiary i moralności. Nie 
uznaje też jego władzy. Poza tym cele-
bruje sakrament pokuty poprzez 
spowiedź sakramentalną ogólną. Do 
spowiedzi indywidualnej zachęca, ale 
nie uznaje jej za niezbędną. Kwestię 
celibatu pozostawia do decyzji samych 
kapłanów.
Kościół administracyjnie dzieli się na 
trzy diecezje: warszawską, krakowsko-
częstochowską i wrocławską. Łącznie 
posiada 81 parafii.

Mariawici
Starokatolicki mariawityzm jest wyz-
naniem o polskim rodowodzie. Z Koś-
cioła rzymskokatolickiego wyodrębnił 
się w wyniku schizmy na początku XX 
wieku. Mariawici, kapłani i siostry, 
przyjmując franciszkańskie reguły 
i formy, chcieli działać w łonie Kościo-
ła jako grupa misyjna, bez zamiaru 
tworzenia oddzielnej konfesji. Podjęli 
starania o legalizację Zgromadzenia 
u polskich biskupów, a także u papieża 
Piusa X. W 1904 roku Kongregacja 

Świętego Oficjum wydała jednak na-
kaz rozwiązania Zgromadzenia Kapła-
nów Mariawitów. Mariawici utworzyli 
niezależny Kościół.
Podstawę doktrynalną Starokatolickie-
go Kościoła Mariawitów stanowią: 
księgi kanoniczne Starego i Nowego 
Testamentu, dogmaty ustanowione do 
rozłamu chrześcijaństwa w 1054 roku, 

Tradycja Kościoła powszechnego, o-
kreślona na pierwszych siedmiu sobo-
rach, oraz objawienia założycielki – M. 
F. Kozłowskiej. Głównym celem Koś-
cioła jest szerzenie czci Pana Jezusa, u-
krytego w Przenajświętszym Sakra-
mencie i wskazywanie na potrzebę 
wzywania nieustającej pomocy Matki 
Bożej. Kościół uznaje 7 sakramentów. 
Spowiedź nie musi odbywać się przed 
kapłanem. Komunia jest udzielana pod 
dwiema postaciami; liturgia odprawia-
na jest w języku polskim. Celibat du-
chowieństwa nie jest obowiązkowy. 
Starokatoliccy mariawici odrzucają 
rzymskokatolickie dogmaty o nieomyl-
ności papieża w sprawach wiary oraz 
dogmat o niepokalanym poczęciu Ma-
ryi, a także kult obrazów i wiarę w cuda 
z nim związane.
Kościół liczy około 26 tysięcy wier-
nych w 3 diecezjach w 39 parafiach 
oraz żyjących w diasporze. Najwięcej 
wyznawców jest w województwie ma-
zowieckim (15 tysięcy) i łódzkim (9 
tysięcy). Za granicą Kościół posiada 
parafię w Paryżu, gdzie w 1988 roku 
poświęcono nowy kościół.
Mariawityzm, mimo że jest lokalnym 
wyznaniem, dzieli się na dwa Kościoły: 
Starokatolicki Kościół Mariawitów z 
siedzibą w Płocku i Kościół Katolicki 
Mariawitów z siedzibą w Felicjanowie 
koło Płocka. Specyfiką felicjanowskie-
go mariawityzmu jest także niezwykle 
silny kult „Mateczki” Kozłowskiej, u-
ważanej za „małżonkę i oblubienicę 
Barankową”, czyli duchową żonę 
Chrystusa. Mariawici z Felicjanowa u-
ważają ją za niewiastę z Apokalipsy 
„obleczoną w słońce” i „przybraną w 

pas arcykapłański”, zwiastującą przy-
szłe, powszechne kapłaństwo kobiet. 

Starowiercy
W naszym kraju żyje ponad pół miliona 
prawosławnych. Nie wszyscy jednak 
należą do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. Istnieje tak-
że Staroprawosławna Pomorska Cer-
kiew Rzeczypospolitej Polskiej. Jej 
wyznawcy to potomkowie Rosjan, któ-
rzy w XVII wieku nie uznali reform w 
tamtejszej Cerkwi i uciekając przed 
prześladowaniami, osiedlili się m.in. w 
Polsce i Prusach Wschodnich. Nazywa 
się ich staroobrzędowcami, starowier-
cami lub raskolnikami. Większość 
mieszka w trzech małych miejscowoś-
ciach na Mazurach: Wojnowie koło 
Mrągowa oraz w Grabowych Grądach 
i Wodziłkach koło Augustowa. Władze 
Kościoła mają siedzibę w Suwałkach.
Staroobrzędowcy uznają tylko sakra-
menty chrztu i pokuty, a od kilkudzie-
sięciu lat także małżeństwa. Ich spo-
łeczność obowiązuje wiele zakazów 
i nakazów. Nie wolno im palić papiero-

sów, pić alkoholu, jeść mięsa gołębi. 
W środy, piątki i podczas licznych o-
kresów postów nie spożywają nie tylko 
mięsa, ale także ryb i mleka. Obowią-
zuje ich także tradycyjny zakaz picia 
herbaty oraz spożywania jabłek do 
końca lipca. Mężczyźni muszą nosić 
brody. Zmarłych chowa się w białych 
strojach. Kobiety w cerkwi muszą no-
sić chustki na głowach. W domach – 
niegdyś drewnianych – poczesne miej-
sce w rogu pokoju, od strony wschod-
niej, zajmuje ikona, ustawiona na szaf-
ce, w której znajdują się: krzyż z ośmio-
bocznym szczytem i święte księgi. Ich 
nabożeństwa w cerkwiach zwanych 
molennami trwają często kilka godzin.

Kościół Adwentystów

Godło Kościoła Polskokatolickiego

Katedra Kościoła
Polskokatolickiego w Warszawie

Katedra Starokatolickiego
Kościoła Mariawitów w Płocku

Mateczka Kozłowska

Założyciele Adwentystów

Cerkiew staroobrzędowców w Wodziłkach

Bp Franciszek Hodur,
założyciel Polskiego Narodowego
Kościoła Katolickiego w Ameryce

Logo Adwentystów

Godło Mariawitów

o Mariusz Urbański OMI
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nostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szka-
lowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji 
narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyz-
nę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać 
nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności na-
rodu.
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, 
który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyś-
piewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. 
Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doś-
wiadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego 
nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmu-
jąc odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała pos-
tawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych poko-

leń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty 
niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosła-
wieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy 
się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Proś-
my Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla sprawują-
cych władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, 
zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawi-
ciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie mło-
dych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształto-
wali szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny.
Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzie-
lamy naszym rodakom w kraju i za granicą błogosławień-
stwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

OBLICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Wstęp
W ostatnim artykule poświęconym róż-
nym wyznaniom chrześcijańskim 
chcemy przybliżyć te mniej znane. Tym 
samym zakończymy cykl „Oblicza 
chrześcijaństwa”.

Adwentyści
Adwentyści to chrześcijanie wierzący, 
że Królestwo Chrystusowe zapanuje na 
ziemi już niebawem. Spodziewane na-
dejście Chrystusa jest zwane drugim 
adwentem, stąd pochodzi nazwa ruchu. 
Adwentyści są milenarystami, czyli 
wierzą iż Królestwo Chrystusowe bę-
dzie trwało tysiąc lat. Potem sprawie-
dliwi mają dostąpić zbawienia, a potę-
pieni zostaną unicestwieni (adwentyści 
nie wierzą w istnienie wiecznego pie-
kła). Adwentyści działają w ponad 200 
krajach świata, a liczbę ich szacuje się 
na ponad 9 milionów. 
W Polsce rozpowszechniła się wspól-
nota Adwentystów Dnia Siódmego, li-
cząca na całym świecie około 3 miliony 

wiernych. Poza wiarą w rychły drugi 
adwent głoszą poszanowanie ważności 
oraz integralności biblijnego Dekalo-
gu, łącznie z przykazaniem nakazują-
cym świętowanie siódmego dnia ty-
godnia, czyli chrześcijańskiej soboty. 
W ich doktrynie naczelne miejsce zaj-
muje wiara w Trójcę Świętą, głoszą po-
gląd o zbawieniu przez wiarę dzięki 
łasce, o śmiertelności duszy ludzkiej 
i zmartwychwstaniu w dniu ostatecz-
nym. Maryja jako Matka Chrystusa, 
uznawana jest za godny naśladowania 
wzór wiary i życia. Sprawują trzy sa-
kramenty: chrzest dorosłych przez za-
nurzenie, Wieczerzę Pańską pod dwie-
ma postaciami i umywanie nóg, jako 
obrządek pokory i służby. Spowiedź 
ma charakter indywidualnej modlitwy 
pokutnej skierowanej do Boga. 

Kościół Polskokatolicki
W latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku w USA Polacy w kilku miejsco-
wościach byli niezadowoleni ze swoich 
księży – Niemców i Irlandczyków. Nie 
znający języka angielskiego polscy i-
migranci mieli trudności z porozumie-
niem się ze swoimi kapłanami. Kon-
flikty były coraz większe. Nie myślano 
o zerwaniu jakiejkolwiek więzi jurys-
dykcyjnej z Watykanem i jego hierar-
chią. Na ogół parafiom „niezależnym” 
chodziło tylko o zreformowanie nie-
prawidłowości natury organizacyjnej. 
Polacy zażądali polskich kapłanów. 

Dopiero kiedy ich żądania odrzuciła 
Stolica Apostolska, doszło do rozłamu. 
Polski Narodowy Kościół Katolicki 
w latach dwudziestych XX wieku za-
czął zakładać parafie również w Polsce. 

Pierwszą była zorganizowana w 1922 
roku, parafia krakowska w Podgórzu, 
pod wezwaniem Zmartwychwstania 
Pańskiego.
Kościół polskokatolicki odrzuca naukę 
o odpustach, kult relikwii, naukę o nie-
pokalanym poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny i jej cielesnym wniebo-
wzięciu. Odrzuca nieomylność papieża 

w sprawach wiary i moralności. Nie 
uznaje też jego władzy. Poza tym cele-
bruje sakrament pokuty poprzez 
spowiedź sakramentalną ogólną. Do 
spowiedzi indywidualnej zachęca, ale 
nie uznaje jej za niezbędną. Kwestię 
celibatu pozostawia do decyzji samych 
kapłanów.
Kościół administracyjnie dzieli się na 
trzy diecezje: warszawską, krakowsko-
częstochowską i wrocławską. Łącznie 
posiada 81 parafii.

Mariawici
Starokatolicki mariawityzm jest wyz-
naniem o polskim rodowodzie. Z Koś-
cioła rzymskokatolickiego wyodrębnił 
się w wyniku schizmy na początku XX 
wieku. Mariawici, kapłani i siostry, 
przyjmując franciszkańskie reguły 
i formy, chcieli działać w łonie Kościo-
ła jako grupa misyjna, bez zamiaru 
tworzenia oddzielnej konfesji. Podjęli 
starania o legalizację Zgromadzenia 
u polskich biskupów, a także u papieża 
Piusa X. W 1904 roku Kongregacja 

Świętego Oficjum wydała jednak na-
kaz rozwiązania Zgromadzenia Kapła-
nów Mariawitów. Mariawici utworzyli 
niezależny Kościół.
Podstawę doktrynalną Starokatolickie-
go Kościoła Mariawitów stanowią: 
księgi kanoniczne Starego i Nowego 
Testamentu, dogmaty ustanowione do 
rozłamu chrześcijaństwa w 1054 roku, 

Tradycja Kościoła powszechnego, o-
kreślona na pierwszych siedmiu sobo-
rach, oraz objawienia założycielki – M. 
F. Kozłowskiej. Głównym celem Koś-
cioła jest szerzenie czci Pana Jezusa, u-
krytego w Przenajświętszym Sakra-
mencie i wskazywanie na potrzebę 
wzywania nieustającej pomocy Matki 
Bożej. Kościół uznaje 7 sakramentów. 
Spowiedź nie musi odbywać się przed 
kapłanem. Komunia jest udzielana pod 
dwiema postaciami; liturgia odprawia-
na jest w języku polskim. Celibat du-
chowieństwa nie jest obowiązkowy. 
Starokatoliccy mariawici odrzucają 
rzymskokatolickie dogmaty o nieomyl-
ności papieża w sprawach wiary oraz 
dogmat o niepokalanym poczęciu Ma-
ryi, a także kult obrazów i wiarę w cuda 
z nim związane.
Kościół liczy około 26 tysięcy wier-
nych w 3 diecezjach w 39 parafiach 
oraz żyjących w diasporze. Najwięcej 
wyznawców jest w województwie ma-
zowieckim (15 tysięcy) i łódzkim (9 
tysięcy). Za granicą Kościół posiada 
parafię w Paryżu, gdzie w 1988 roku 
poświęcono nowy kościół.
Mariawityzm, mimo że jest lokalnym 
wyznaniem, dzieli się na dwa Kościoły: 
Starokatolicki Kościół Mariawitów z 
siedzibą w Płocku i Kościół Katolicki 
Mariawitów z siedzibą w Felicjanowie 
koło Płocka. Specyfiką felicjanowskie-
go mariawityzmu jest także niezwykle 
silny kult „Mateczki” Kozłowskiej, u-
ważanej za „małżonkę i oblubienicę 
Barankową”, czyli duchową żonę 
Chrystusa. Mariawici z Felicjanowa u-
ważają ją za niewiastę z Apokalipsy 
„obleczoną w słońce” i „przybraną w 

pas arcykapłański”, zwiastującą przy-
szłe, powszechne kapłaństwo kobiet. 

Starowiercy
W naszym kraju żyje ponad pół miliona 
prawosławnych. Nie wszyscy jednak 
należą do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. Istnieje tak-
że Staroprawosławna Pomorska Cer-
kiew Rzeczypospolitej Polskiej. Jej 
wyznawcy to potomkowie Rosjan, któ-
rzy w XVII wieku nie uznali reform w 
tamtejszej Cerkwi i uciekając przed 
prześladowaniami, osiedlili się m.in. w 
Polsce i Prusach Wschodnich. Nazywa 
się ich staroobrzędowcami, starowier-
cami lub raskolnikami. Większość 
mieszka w trzech małych miejscowoś-
ciach na Mazurach: Wojnowie koło 
Mrągowa oraz w Grabowych Grądach 
i Wodziłkach koło Augustowa. Władze 
Kościoła mają siedzibę w Suwałkach.
Staroobrzędowcy uznają tylko sakra-
menty chrztu i pokuty, a od kilkudzie-
sięciu lat także małżeństwa. Ich spo-
łeczność obowiązuje wiele zakazów 
i nakazów. Nie wolno im palić papiero-

sów, pić alkoholu, jeść mięsa gołębi. 
W środy, piątki i podczas licznych o-
kresów postów nie spożywają nie tylko 
mięsa, ale także ryb i mleka. Obowią-
zuje ich także tradycyjny zakaz picia 
herbaty oraz spożywania jabłek do 
końca lipca. Mężczyźni muszą nosić 
brody. Zmarłych chowa się w białych 
strojach. Kobiety w cerkwi muszą no-
sić chustki na głowach. W domach – 
niegdyś drewnianych – poczesne miej-
sce w rogu pokoju, od strony wschod-
niej, zajmuje ikona, ustawiona na szaf-
ce, w której znajdują się: krzyż z ośmio-
bocznym szczytem i święte księgi. Ich 
nabożeństwa w cerkwiach zwanych 
molennami trwają często kilka godzin.

Kościół Adwentystów

Godło Kościoła Polskokatolickiego

Katedra Kościoła
Polskokatolickiego w Warszawie

Katedra Starokatolickiego
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Kościoła Katolickiego w Ameryce
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Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

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

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

PRZECZYTAJ, ROZWIĄŻ! Losowanie nagród odbędzie się 2  grudnia 2018 r., na Mszy świętej 

o godz. 10.00.

MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE
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18 Listopada 2018 – XXXIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 13, 24–32)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie 

da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas 

ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On anio-

łów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od 

figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, 

poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, 

u drzwi. (…)

11 Listopada 2018 – XXXII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 12, 38–44)

Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w po-

włóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne 

miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy 

dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 

pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli jeden grosz. (…)
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25 Listopada 2018 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia według św. Jana (J 18, 33–37)

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mó-

wisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój 

i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego 

świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś 

królem?» (…)

2 Grudnia 2018 – I Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 21, 25–28. 34–36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 

narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczeki-

waniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą 

Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, 

nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby 

wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

spadł na was znienacka jak potrzask. ( … ) 

1. Chodzą w powłóczystych szatach.                   

2. Nie da swego blasku.                                         

3. Przyjdzie on na wszystkich, którzy 

mieszkają na całej ziemi.                        

4. Zapytał  Jezusa, czy jest Królem ży-

dowskim.

5. Zostaną wstrząśnięte.

6. Biliby się, aby Jezus nie został wyda-

ny Żydom.

7. Mdleć będą ze strachu.    

8. Przywołał swoich uczniów i rzekł do 

nich.    

9. Jego gałąź nabrzmiewa sokami i wy-

puszcza liścia.

10. Wrzucał drobne pieniądze do skar-

bony.

11. Będą spadać z nieba.    

12. Wydali Jezusa Piłatowi.

13. Wrzuciła do skarbony dwa pieniążki.

14. Nie jest z tego świata.

15. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mo-

jego…

16. Nie przeminie, aż się to wszystko 

skończy.

17. Będą na słońcu, księżycu i gwiazdach.



Nie tylko dla dzieci

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

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

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

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

PRZECZYTAJ, ROZWIĄŻ! Losowanie nagród odbędzie się 2  grudnia 2018 r., na Mszy świętej 

o godz. 10.00.

MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE

 

Nie tylko dla dzieci

Barbara Chruścińska
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18 Listopada 2018 – XXXIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 13, 24–32)
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11 Listopada 2018 – XXXII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 12, 38–44)
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8

16

7

15

6

14

5

13

4

12

11

3

1

2

9

10

17

listopad-grudzień 2018 listopad-grudzień 2018

25 Listopada 2018 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia według św. Jana (J 18, 33–37)

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mó-

wisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój 

i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego 

świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś 

królem?» (…)

2 Grudnia 2018 – I Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 21, 25–28. 34–36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 

narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczeki-

waniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą 

Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, 

nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby 

wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

spadł na was znienacka jak potrzask. ( … ) 

1. Chodzą w powłóczystych szatach.                   

2. Nie da swego blasku.                                         

3. Przyjdzie on na wszystkich, którzy 

mieszkają na całej ziemi.                        

4. Zapytał  Jezusa, czy jest Królem ży-

dowskim.

5. Zostaną wstrząśnięte.

6. Biliby się, aby Jezus nie został wyda-

ny Żydom.

7. Mdleć będą ze strachu.    

8. Przywołał swoich uczniów i rzekł do 

nich.    

9. Jego gałąź nabrzmiewa sokami i wy-

puszcza liścia.

10. Wrzucał drobne pieniądze do skar-

bony.

11. Będą spadać z nieba.    

12. Wydali Jezusa Piłatowi.

13. Wrzuciła do skarbony dwa pieniążki.

14. Nie jest z tego świata.

15. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mo-

jego…

16. Nie przeminie, aż się to wszystko 

skończy.

17. Będą na słońcu, księżycu i gwiazdach.



Kalendarium

Z życia Parafii

str. 17str. 16

Z życia Parafii

Zebrała i opracowała:
 Lilianna Pawłowska

listopad-grudzień 2018 listopad-grudzień 2018

09.09.2018
Od wielu lat nasza parafia włącza 
się w dzieło pomocy dla gorzow-
skiego hospicjum. Również w tym 
roku można było nabyć cebulki żon-
kili w ramach akcji „Pola nadziei” 
jako wsparcie tej jakże potrzebnej 
w naszym mieście instytucji.

22 – 23.09.2018
Odbyła się coroczna Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin do Częstocho-
wy. 

29.09.2018
Rozpoczęły się zapisy dzieci do 
przygotowania do I Komunii Świę-
tej. Termin I Komunii Świętej w na-
szej parafii to 26 maja 2019 r.

30.09.2018
W niedzielę 30 września odbył się 
piknik parafialny. Parafianie i goś-
cie mogli skorzystać z różnych at-
rakcji, jakie na ten dzień zostały 

przygotowane przez organizatorów, 
m.in. kiermaszu książki katolickiej, 
nauce wyplatania różańców czy 
konkursie wiedzy o Zawarciu 
i Zakanalu. Specjalnie dla najmłod-
szych uczestniczek pikniku urzą-
dzono stoisko zaplatania kolo-
rowych warkoczyków, a chłop-
cy pod wodzą Ojca Dawida ro-
zegrali mecz piłki nożnej. Pod-
czas pikniku można było skosz-
tować pysznych ciast przygoto-
wanych i podarowanych przez 
uzdolnione parafianki oraz po-
silić się specjałami grilla. 
Wszystkim zaangażowanym 
w organizację pikniku serdecz-
nie dziękujemy. Środki pozys-
kane podczas pikniku zostały 
przeznaczone na działalność 

parafii. 
W niedzielę, 30 września, na Mszy 
św. o godz. 12.00, został poświęco-
ny nowy, zamykany konfesjonał, 
który stanął w naszej Świątyni.

06.10.2018
Zorganizowany został wy-
jazd na Diecezjalną Piel-
grzymkę Różańcową do Ro-
kitna. W pielgrzymce wzięli 
udział członkowie Wspól-
noty Różańcowej oraz inni 
chętni.

13.10.2018
Odbył się już po raz piąty 

Pochówek Dzieci zmarłych przed 
narodzeniem. Rozpoczęliśmy go 
Eucharystią w Gorzowskim Domu 
Pogrzebowym o godzinie 11.00. 
Następnie nastąpiło złożenie urny 
z prochami Dzieci w zbiorowej mo-

gile na Cmentarzu Komunalnym 
w Gorzowie Wlkp.

14.10.2018
W tym dniu obchodziliśmy XVIII 
Dzień Papieski pod hasłem „Pro-
mieniowanie Ojcostwa”. Z tej oka-
zji już w sobotę po Mszy wieczornej 
i po wszystkich Mszach św. w nie-
dzielę, młodzież z Niniwy rozpro-
wadzała papieskie kremówki. Ofia-
ry składane przy tej okazji będą 
przeznaczone na wyjazd delegata 
parafii na ŚDM w Panamie. Przed 
kościołem odbyła się zbiórka na 
fundusz stypendialny Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia.

31.10.2018
Bal Wszystkich Świętych to wspól-
na zabawa rodziców i dzieci jako 
chrześcijańska odpowiedź na Hallo-

ween. W tym roku zabawa od-
była się w bezpośrednio po 
Mszy św. o godz. 18.30. Dzieci 
bawiły się w świetlicy parafial-
nej. Oczywiście jak co roku 
obowiązywały białe stroje lub 
kostiumy Świętych.

PRZYJACIELE MISJI OBLACKICH
W naszej parafii, tak jak w każdej oblackiej placówce, 
istnieje wspólnota Przyjaciół Misji Oblackich, która 
zrzesza około 40 osób. Spotkania wspólnoty odbywają 
się w każdą czwartą sobotę miesiąca. Rozpoczynamy 
Mszą Świętą o godz. 18:30 w intencji Przyjaciół Misji, 
a potem spotykamy się w świetlicy parafialnej.

Przywileje Przyjaciół Misji Oblackich
Osoby, należące do wielkiej rodziny oblatów, mają u-
dział w zasługach całego Zgromadzenia zakonnego, 
a szczególnie misjonarzy pracujących we wszystkich 
częściach świata, dlatego:
– każdego dnia odprawia się 5 Mszy Świętych za Przy-

jaciół Misji żyjących i zmarłych;
– przyszli misjonarze, przebywający w nowicjacie i w 

seminarium oraz oblaci na całym świecie, modlą się 
za żyjących i zmarłych Przy-
jaciół Misji;

– Przyjaciele Misji Oblackich 
mogą korzystać pod zwykły-
mi warunkami z odpustów zu-
pełnych przysługujących 
Zgromadzeniu: w dniu zgło-
szenia się do Przyjaciół Misji, 
19 marca (św.  Józefa)  
i w święta Matki Bożej.

Cele działalności Przyjaciół 
Misji Oblackich:
– pomagają oblatom nieść Do-

brą Nowinę o zbawieniu całe-
mu światu;

– modlą się indywidualnie 
i wspólnotowo w intencji mi-
sji i powołań misyjnych;

– w miarę możliwości składają 
dobrowolne ofiary lub dary 
materialne na potrzeby misji;

– ofiarują Bogu swoje cierpie-
nia i radości oraz dobre uczyn-
ki na rzecz misji.

W ostatnim czasie nasza wspól-
nota podjęła się misyjnej adopcji na odległość. Na czym 
ona polega? 
W wielu krajach Trzeciego Świata, w tym także na Ma-
dagaskarze, zdobywanie wiedzy jest możliwe tylko dla 
bogatych. Mimo, że konstytucyjnie istnieje obowiązek 
nauczania wszystkich dzieci, w buszu malgaskim 60% 
dzieci i młodzieży nie chodzi do szkoły. W większych 
miejscowościach istnieją szkoły państwowe, lecz po-
ziom nauczania jest bardzo słaby. Kościoły Chrześ-
cijańskie, w tym Kościół Katolicki, prowadzą akcję 
alfabetyzacji ludności poprzez budowę szkół, naucza-
nie i edukację.
Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej proponuje specjalny program pomocy w kształce-

niu ubogich i skrzywdzonych dzieci i młodzieży z Ma-
dagaskaru. Program „adopcja na odległość” skierowa-
ny jest do ludzi dobrej woli. Głównym celem jest edu-
kacja. Forma ta jest odpowiedzią na apel naszych mi-
sjonarzy. Adoptować można osoby z placówek misyj-
nych na Madagaskarze, szczególnie z tych, w których 
pracują polscy i malgascy Misjonarze Oblaci. Obej-
muje ona dzieci od 6 do 15 lat i młodzież od 16 do 21 lat.
Koszt adopcji dzieci uczących się w szkole katolickiej 
stopnia podstawowego wynosi 300 euro rocznie, 
a w gimnazjum i szkole średniej – 350 euro. Opłacane 
są koszty nauki w szkole katolickiej, tzn. opłaty wstęp-
ne wpisowe, opłaty miesięczne za naukę oraz zaspoka-
janie podstawowych potrzeb: dożywianie w szkole, ub-
rania, książki, przybory szkolne, a w wielu przypad-
kach pokrywane są również koszty leczenia. Zadaniem 

rodziny jest opieka i wyżywie-
nie dziecka. Adopcja nie jest a-
nonimowa. Po dokonaniu de-
klaracji gotowości pomocy 
kontaktujemy się z misjonarza-
mi i prosimy o przedstawienie 
kandydatów: zdjęcia, informa-
cje o rodzinie itd. Pomoc finan-
sowa początkowo obejmuje tyl-
ko jeden rok, później może 
trwać kilka lat. W przypadku 
braku postępów w nauce adop-
cja może zostać przerwana.
Misjonarz opiekun zobowiąza-
ny jest raz w roku przedstawić 
raport z postępów ucznia w nau-
ce i rozliczenie z wydanych pie-
niędzy. Istnieje możliwość ko-
respondencji z dzieckiem po 
francusku. Listy można pisać po 
polsku; później zostaną one 
przetłumaczone przez misjona-
rza na język francuski lub mal-
gaski. Dzięki korespondencji 
dziecko ma świadomość, że jest 
kochane, otoczone troską, pa-
mięcią i modlitwą.

Nasza wspólnota Przyjaciół Misji podjęła się adopcji 
Bernardin Marolahy Manantsoa (zdjęcie obok) po-
chodzącego z Befasy na Madagaskarze. Chłopiec ma 
obecnie 8 lat i będzie objęty adopcją do 2026 roku. 
Comiesięczna wpłata 110 euro pokryje jego utrzymanie 
w szkole podstawowej w Befasy, które obejmuje naukę 
w szkole, posiłki, mundurek szkolny oraz zakup potrze-
bnych podręczników i przyborów szkolnych.

Zainteresowanych tą formą wsparcia misji odsyłam do 
materiału źródłowego.

 o. Mariusz
Źródło: www.misje-oblaci.pl
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istnieje wspólnota Przyjaciół Misji Oblackich, która 
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jaciół Misji żyjących i zmarłych;
– przyszli misjonarze, przebywający w nowicjacie i w 

seminarium oraz oblaci na całym świecie, modlą się 
za żyjących i zmarłych Przy-
jaciół Misji;

– Przyjaciele Misji Oblackich 
mogą korzystać pod zwykły-
mi warunkami z odpustów zu-
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19 marca (św.  Józefa)  
i w święta Matki Bożej.

Cele działalności Przyjaciół 
Misji Oblackich:
– pomagają oblatom nieść Do-

brą Nowinę o zbawieniu całe-
mu światu;

– modlą się indywidualnie 
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sji i powołań misyjnych;

– w miarę możliwości składają 
dobrowolne ofiary lub dary 
materialne na potrzeby misji;

– ofiarują Bogu swoje cierpie-
nia i radości oraz dobre uczyn-
ki na rzecz misji.
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ona polega? 
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dagaskarze, zdobywanie wiedzy jest możliwe tylko dla 
bogatych. Mimo, że konstytucyjnie istnieje obowiązek 
nauczania wszystkich dzieci, w buszu malgaskim 60% 
dzieci i młodzieży nie chodzi do szkoły. W większych 
miejscowościach istnieją szkoły państwowe, lecz po-
ziom nauczania jest bardzo słaby. Kościoły Chrześ-
cijańskie, w tym Kościół Katolicki, prowadzą akcję 
alfabetyzacji ludności poprzez budowę szkół, naucza-
nie i edukację.
Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej proponuje specjalny program pomocy w kształce-

niu ubogich i skrzywdzonych dzieci i młodzieży z Ma-
dagaskaru. Program „adopcja na odległość” skierowa-
ny jest do ludzi dobrej woli. Głównym celem jest edu-
kacja. Forma ta jest odpowiedzią na apel naszych mi-
sjonarzy. Adoptować można osoby z placówek misyj-
nych na Madagaskarze, szczególnie z tych, w których 
pracują polscy i malgascy Misjonarze Oblaci. Obej-
muje ona dzieci od 6 do 15 lat i młodzież od 16 do 21 lat.
Koszt adopcji dzieci uczących się w szkole katolickiej 
stopnia podstawowego wynosi 300 euro rocznie, 
a w gimnazjum i szkole średniej – 350 euro. Opłacane 
są koszty nauki w szkole katolickiej, tzn. opłaty wstęp-
ne wpisowe, opłaty miesięczne za naukę oraz zaspoka-
janie podstawowych potrzeb: dożywianie w szkole, ub-
rania, książki, przybory szkolne, a w wielu przypad-
kach pokrywane są również koszty leczenia. Zadaniem 

rodziny jest opieka i wyżywie-
nie dziecka. Adopcja nie jest a-
nonimowa. Po dokonaniu de-
klaracji gotowości pomocy 
kontaktujemy się z misjonarza-
mi i prosimy o przedstawienie 
kandydatów: zdjęcia, informa-
cje o rodzinie itd. Pomoc finan-
sowa początkowo obejmuje tyl-
ko jeden rok, później może 
trwać kilka lat. W przypadku 
braku postępów w nauce adop-
cja może zostać przerwana.
Misjonarz opiekun zobowiąza-
ny jest raz w roku przedstawić 
raport z postępów ucznia w nau-
ce i rozliczenie z wydanych pie-
niędzy. Istnieje możliwość ko-
respondencji z dzieckiem po 
francusku. Listy można pisać po 
polsku; później zostaną one 
przetłumaczone przez misjona-
rza na język francuski lub mal-
gaski. Dzięki korespondencji 
dziecko ma świadomość, że jest 
kochane, otoczone troską, pa-
mięcią i modlitwą.

Nasza wspólnota Przyjaciół Misji podjęła się adopcji 
Bernardin Marolahy Manantsoa (zdjęcie obok) po-
chodzącego z Befasy na Madagaskarze. Chłopiec ma 
obecnie 8 lat i będzie objęty adopcją do 2026 roku. 
Comiesięczna wpłata 110 euro pokryje jego utrzymanie 
w szkole podstawowej w Befasy, które obejmuje naukę 
w szkole, posiłki, mundurek szkolny oraz zakup potrze-
bnych podręczników i przyborów szkolnych.

Zainteresowanych tą formą wsparcia misji odsyłam do 
materiału źródłowego.

 o. Mariusz
Źródło: www.misje-oblaci.pl



Z życia Parafii

str. 19str. 18

Z życia Parafii

listopad-grudzień 2018 listopad-grudzień 2018

Piknik parafialny
W ostatnią niedzielę września na te-
renie naszej parafii odbył się piknik 
rodzinny zorganizowany przez Sto-
warzyszenie św. Eugeniusza. Spot-
kanie rozpoczęło się krótkim prze-
mówieniem o. Proboszcza i Koron-
ką do Bożego Miłosierdzia. Na 
przybyłych parafian czekało wiele 
atrakcji, np. degustacja ciast i dań 
z grilla, kiermasz książek, wyplata-
nie różańców, czy punkt fryzjerski 
dla dziewczynek. O godzinie 15.30 
odbyła się prelekcja dzielnicowych 
adresowana do najmłodszych. Poli-
cjanci mówili o bezpiecznym poru-
szaniu się po drodze, zachowaniu 
w domu pod nieobecność rodziców, 
a także o środkach ostrożności 
związanych z korzystaniem z Inter-
netu. Panowie byli pozytywnie zas-
koczeni poziomem wiedzy naszych 
młodych parafian, którzy chętnie 
odpowiadali na pytania. Kolejnym 
punktem programu była Olimpiada 
Niepodległości, czyli szereg konku-
rencji sportowych za sto punktów. 
Zawody były rozgrzewką dla chłop-
ców, którzy bezpośrednio po nich 
rozegrali mecz piłki nożnej pod sę-
dziowskim okiem o. Dawida. Pod-

czas pikniku na scenie prezentowa-
ły się parafialne talenty. Ma szcze-
gólne uznanie zasługują Oblackie 
Nutki dbające o oprawę muzyczną 
pikniku. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkurencjach sporto-
wych, jak i występach wokalnych, 
otrzymały dyplomy lub upominki. 
Pod koniec pikniku odbył się też 
konkurs wiedzy o Zawarciu. Choć 
oficjalnie brały w nim udział dwie 
rodziny, to publiczność chętnie pod-
powiadała (choć nie zawsze dobrze 
˘ ). Wspólną zabawę zakończyliś-
my przed wieczorną mszą świętą.
Serdecznie dziękujemy za przyby-
cie. Spotkanie było okazją nie tylko 
do zabawy, ale też porozmawiania 
i bliższego poznania. Dziękujemy 
za ofiary złożone na budowę Domu 
Pokuty. 
Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich wolontariuszy poma-
gających przy organizacji. W spo-
sób szczególny do ministrantów no-
szących ławki, osób odpowiedzial-
nych za poszczególne stanowiska o-
raz darczyńców ciast, napojów 
i kiełbasy. Bóg zapłać!

Świeża krew
Anna Jakubowska

Niedawno na jednym z kazań niedzielnych zapytano 
ministrantów: „jak to jest być ministrantem?”. Jedna 
odpowiedź brzmiała: „ministrant też człowiek”, 
a druga: „normalnie”. Było to dokładnie podczas 
Mszy św., kiedy zostało ustanowionych trzech no-
wych ministrantów, 30 września tego roku. Skoro jest 
on człowiekiem, mamy wielu ministrantów w na-
szym społeczeństwie. Jeśli to normalne, to znaczy, że 
wielu jeszcze może mini być.
Nowi ministranci do powód do dumy, najpierw dla 

rodziców. To oni dali im życie i wychowują ich, 
a w tym trudzie wychowania jest Bóg. Wiemy, że 
w wielu rodzinach Chrystus bywa niezwykle rzad-
kim gościem. Po drugie dla duszpasterzy, bo oni mają 
wpływ na młodych ludzi, kiedy są przy kościele 
i mają okazję spędzać z nimi czas w różnej formie. Po 
trzecie to duma dla parafii, bo przyciąga tych naj-
młodszych, którzy mają wiele „propozycji” ze świa-
ta, niekoniecznie zawsze wartościowych. Sam Jezus 
chciał, by ci najmłodsi przychodzili do Niego, bo do 
nich należy królestwo niebieskie.
Jakie mamy rodziny w parafii, takich będziemy wi-
dzieć ministrantów w naszym kościele. Módlmy się 
więc o to, by Bóg był mieszkańcem wszystkich do-
mów naszych parafian, a nie tylko rzadkim gościem. 
Proszę o to jako duszpasterz ministrantów. I pamię-
tajmy, że „ministrant też człowiek”. Szczególnie 
podczas odwiedzin duszpasterskich, kiedy śpiewa 
kolędę, w jednej ręce ma puszkę, w drugiej dwie 
czekolady, a z kieszeni wysypują mu się cukierki.

o. Dawid Grabowski OMI

Pielgrzymka do Fatimy
Od dawna marzyłam o Fatimie i jak 
to zwykle w moim życiu bywa, 
przyszedł czas, że marzenie się 
spełniło.
09.10.2018 r. wyruszyłam z piel-
grzymką z naszego kościoła do 
Matki Bożej Różańcowej do Fati-
my.
Wszystko było pięknie zorganizo-
wane przez biuro podróży „Elżbie-
ta”. Lecieliśmy ok. 3 godz. do Liz-
bony, a stamtąd autokarem do Fati-
my. Hotel mieliśmy bardzo blisko 
sanktuarium, co dla mnie było o-
gromnym atutem.
Jakież było moje wzruszenie, gdy 
mogłam uklęknąć w Kaplicy Obja-
wień przed Matką Bożą. Cieszyłam 
się ogromnie, że mogłam osobiście 
być tak blisko Maryi. Podziękować 
za to spotkanie i za wszystko, co od 
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Niej przez całe życie otrzymuję. Za 
te wszystkie łaski i błogosławień-
stwa, których wciąż doświadczam. 
Codziennie o godz. 21.30 uczestni-
czyliśmy w modlitwie różańcowej 
i procesji światła. Wszystko odby-
wało się w świetle płonących świec. 
To były cudowne przeżycia, a na do-
miar szczęścia w drugim dniu poby-
tu, doświadczyliśmy z mężem o-
gromnego zaszczytu. Ojciec Pro-
boszcz powiadomił nas po kolacji, 
że jesteśmy wytypowani do odmó-
wienia cząstki różańca podczas wie-
czornej modlitwy w Kaplicy Obja-
wień. Zaskoczenie i niedowierzanie 
mieszało się z radością i uczuciem 
zaszczytu. Maryja po raz kolejny 
dała mi znak, że jest ze mną. 
Cała pielgrzymka była zorganizo-
wana w tak wspaniałym czasie, że 
mogliśmy uczestniczyć w uroczys-
tościach z 12 na 13 października – 
czas ostatniego objawienia. Brak mi 
słów, by opisać jak było pięknie. Na 
placu przed Kaplicą Objawień wie-
czorem było tak dużo ludzi, że za-
stanawialiśmy się, skąd Ci ludzie się 
tu wzięli. Po prostu tłumy pielgrzy-
mów. Różaniec zakończył się wspa-
niałą uroczystą procesją.
Na drugi dzień tzn. 13 października 
o godz. 10.00, odprawiona została 
międzynarodowa msza św. ADE-
USZ na placu przed Bazyliką Matki 

Bożej Różańcowej. Była piękna po-
goda. Cały plac ludzi ze wszystkich 
stron świata. Najpierw ruszyła pro-
cesja z oryginalną figurą Matki Bo-
żej, którą wystawia się tylko dwa 
razy w roku, w koronie z kulą, która 
raniła Jana Pawła II. Msza była 
przepiękna, uroczysta, z czytaniami 
w różnych językach, w tym po pol-
sku, a na zakończenie procesyjnie 
Matka Boża została odprowadzona 
do Kaplicy Objawień (stałe miejsce 
wystawienia), w morzu falujących 
białych chusteczek na pożegnanie. 
Było tak pięknie i wzruszająco, że 
łzy same płynęły z oczu.
Oczywiście pielgrzymka to nie tyl-

ko Fatima – mieliśmy jeszcze wiele 
atrakcji i pięknych miejsc do zwie-
dzania takich jak: Porto, Alcobaca, 
Tomar czy Obidos. Wielu z nas po 
raz pierwszy miało okazję zobaczyć 
ocean. 
Jednak dla mnie najważniejsza była 
Fatima. Pojechałam tam, aby dzię-
kować, przepraszać i prosić. Z ró-
żańcem w dłoni i modlitwą na us-
tach przeszłam drogę na kolanach, 
aby wyrazić Matce Bożej te wszyst-
kie emocje i podziękować, że zaw-
sze jest przy mnie.
Wyjeżdżając pomyślałam: „ jeszcze 
tu wrócę”.

B.P.

Pożegnać  Dziecko Utracone
Podczas piątego już, zbiorowego pogrzebu w Gorzowie 
Wlkp., zostało pochowanych dziewięćdziesięcioro 
dziewięcioro Dzieci Utraconych na skutek poronienia. 
W naszym mieście – dzięki wypracowaniu odpowied-
nich procedur – każda Osoba zmarła przed narodze-
niem, może być pożegnana z godnością.
13 października br., w piękny, słoneczny dzień, na 
Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp., spotkali 
się rodzice, którzy doświadczyli koszmaru przed-

wczesnego poronienia lub śmierci Dziecka w czasie 
porodu. Przyszli tu, aby uczestniczyć w zbiorowym po-
chówku swoich utraconych Dzieci. Dla wielu z nich ból 
po tej stracie spotęgowała obojętność, której doświad-
czyli, czy to w szpitalu, czy najbliższym otoczeniu. Tu 
znaleźli dla swojego Dziecka konkretne, a nie symbo-
liczne miejsce spoczynku. Ceremonię godnego pożeg-
nania Dzieci Utraconych na cmentarzu poprzedziła 
Msza Św. w intencji wszystkich rodziców, którzy utra-

cili swoje Dzieci, odprawiona w kaplicy 
Gorzowskiego Domu Pogrzebowego 
o godz. 11.00 przez Ojca Mariusza Urbań-
skiego OMI oraz Proboszcza z parafii ka-
tedralnej, księdza Zbigniewa Kobusa.
Przez cały czas trwania ceremonii w kapli-
cy oraz na cmentarzu, uwagę wszystkich 
zgromadzonych przykuwała biała urna za-
wierająca prochy 99. Dzieci Utraconych, 
niedonoszonych przez matki. Białej urnie 
towarzyszyły białe szaty liturgiczne księ-
dza odprawiającego Mszę Św., które sym-

bolizują czystość, niewinność, ale 
również i radość. Były też białe kwia-
ty i znicze przyniesione przez uczest-
ników ceremonii.
Dla rodziców, którzy doświadczyli 
straty swojego Dziecka, Stowarzy-
szenie św. Eugeniusza de Mazenoda 
działające przy Parafii św. Józefa, 
każdego 25. dnia miesiąca organizuje 
spotkania w ramach grupy wsparcia, 
gdzie uczestnicy mogą m.in. poroz-
mawiać z psychologiem lub kapła-
nem. Każde spotkanie jest poprzedzo-
ne Mszą św., odprawianą w ich inten-
cji. 
„Czas leczy rany”… taki banał często 

powtarza się osobom, którym zmarło 
Dziecko. Ma to być pocieszenie, a 
wychodzi zupełnie odwrotnie. Za-
miast powtarzania słów, które nic nie 
wnoszą, lepsze jest milczenie, uścisk 
dłoni, przytulenie, ciepłe spojrzenie, 
współczujący uśmiech, a przede 
wszystkim modlitwa.
Pochówki Dzieci zmarłych przed na-
rodzeniem organizowane są dwa razy 
do roku: wiosną, w sobotę przed nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego oraz je-
sienią, w sobotę poprzedzającą dzień 
Dziecka Utraconego, który przypada 
15 października.

Lilianna Pawłowska

Co w Domu u Oblatów?
Czas jesieni to nie tylko zmiana pogody, ale również 
zmiana naszego rytmu w Domu u Oblatów. Skończyły się 
herbatki w ogrodzie i gimnastyka na świeżym powietrzu. 
Teraz chętnie z  panią Zosią oraz z panią Małgosią u-
czestniczymy w gimnastyce w naszej sali. Chętnie wyko-
nujemy różne prace na zajęciach artystycznych. W ostat-
nim czasie powstały piękne obrazy malowane na szkle, 
przygotowujemy papierową wiklinę, aby wkrótce robić 
gwiazdy, powstają piękne aniołki i śnieżynki. Tak, już 
powoli przygotowujemy się z ozdobami do świąt Bożego 
Narodzenia. Czas bardzo szybko leci.
Centrum ostatniego czasu było świętowanie Tygodnia 
Seniora. Rzeczywiście to był piękny czas. Pani Małgosia 
z tej okazji napisała ciekawy i zabawny wiersz. Roz-
poczęliśmy świętowanie  Mszą Św. w kościele pw. Św. 
Antoniego i Stanisława, a po Mszy udaliśmy się do na-
szych przyjaciół do Domu Dziennego Pobytu przy ul. 
Hejmanowskiej. Mile zaskoczyli nas koncertem zespołu 
Wesoła Siódemka. We wtorek zadbaliśmy o nasze bez-
pieczeństwo. W ZS nr 12 uczestniczyliśmy w warszta-
tach udzielania pierwszej pomocy, które prowadził dla 
nas doświadczony strażak. Po takim szkoleniu z odwagą 
staniemy do udzielania pierwszej pomocy, a jeśli zabra-
knie nam sił, pomożemy naszą wiedzą. To nie jedyna wi-
zyta w ZS nr 12. W środę wspólnie z uczennicami pie-
kliśmy pyszne ciasta na uroczyste zakończenie Tygodnia 
Seniora. Ojciec Rafał odprawił Mszę w naszej intencji, 
po której udaliśmy się na kawę i ciasto do ZS nr 12, wraz 
z seniorami z domu przy ul. Hejmanowskiej. Uczniowie 
przygotowali dla nas wspaniałą akademię z piękną muzy-
ką. Byliśmy zachwyceni i pełni radości.  
Miłym zaskoczeniem dla nas były słodkie warsztaty, na 
których sami robiliśmy lizaki. Przypomniała nam się 
młodość. Powstały piękne róże, serca, koła oraz drobne 
cukiereczki. Wspaniałą przygodą było również wyjście 
z wnukami do teatru na „Anię z Zielonego Wzgórza”. Bi-
lety otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, za co serdecznie 
dziękujemy.

Seniorzy z Domu u Oblatów
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Niej przez całe życie otrzymuję. Za 
te wszystkie łaski i błogosławień-
stwa, których wciąż doświadczam. 
Codziennie o godz. 21.30 uczestni-
czyliśmy w modlitwie różańcowej 
i procesji światła. Wszystko odby-
wało się w świetle płonących świec. 
To były cudowne przeżycia, a na do-
miar szczęścia w drugim dniu poby-
tu, doświadczyliśmy z mężem o-
gromnego zaszczytu. Ojciec Pro-
boszcz powiadomił nas po kolacji, 
że jesteśmy wytypowani do odmó-
wienia cząstki różańca podczas wie-
czornej modlitwy w Kaplicy Obja-
wień. Zaskoczenie i niedowierzanie 
mieszało się z radością i uczuciem 
zaszczytu. Maryja po raz kolejny 
dała mi znak, że jest ze mną. 
Cała pielgrzymka była zorganizo-
wana w tak wspaniałym czasie, że 
mogliśmy uczestniczyć w uroczys-
tościach z 12 na 13 października – 
czas ostatniego objawienia. Brak mi 
słów, by opisać jak było pięknie. Na 
placu przed Kaplicą Objawień wie-
czorem było tak dużo ludzi, że za-
stanawialiśmy się, skąd Ci ludzie się 
tu wzięli. Po prostu tłumy pielgrzy-
mów. Różaniec zakończył się wspa-
niałą uroczystą procesją.
Na drugi dzień tzn. 13 października 
o godz. 10.00, odprawiona została 
międzynarodowa msza św. ADE-
USZ na placu przed Bazyliką Matki 

Bożej Różańcowej. Była piękna po-
goda. Cały plac ludzi ze wszystkich 
stron świata. Najpierw ruszyła pro-
cesja z oryginalną figurą Matki Bo-
żej, którą wystawia się tylko dwa 
razy w roku, w koronie z kulą, która 
raniła Jana Pawła II. Msza była 
przepiękna, uroczysta, z czytaniami 
w różnych językach, w tym po pol-
sku, a na zakończenie procesyjnie 
Matka Boża została odprowadzona 
do Kaplicy Objawień (stałe miejsce 
wystawienia), w morzu falujących 
białych chusteczek na pożegnanie. 
Było tak pięknie i wzruszająco, że 
łzy same płynęły z oczu.
Oczywiście pielgrzymka to nie tyl-

ko Fatima – mieliśmy jeszcze wiele 
atrakcji i pięknych miejsc do zwie-
dzania takich jak: Porto, Alcobaca, 
Tomar czy Obidos. Wielu z nas po 
raz pierwszy miało okazję zobaczyć 
ocean. 
Jednak dla mnie najważniejsza była 
Fatima. Pojechałam tam, aby dzię-
kować, przepraszać i prosić. Z ró-
żańcem w dłoni i modlitwą na us-
tach przeszłam drogę na kolanach, 
aby wyrazić Matce Bożej te wszyst-
kie emocje i podziękować, że zaw-
sze jest przy mnie.
Wyjeżdżając pomyślałam: „ jeszcze 
tu wrócę”.

B.P.

Pożegnać  Dziecko Utracone
Podczas piątego już, zbiorowego pogrzebu w Gorzowie 
Wlkp., zostało pochowanych dziewięćdziesięcioro 
dziewięcioro Dzieci Utraconych na skutek poronienia. 
W naszym mieście – dzięki wypracowaniu odpowied-
nich procedur – każda Osoba zmarła przed narodze-
niem, może być pożegnana z godnością.
13 października br., w piękny, słoneczny dzień, na 
Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp., spotkali 
się rodzice, którzy doświadczyli koszmaru przed-

wczesnego poronienia lub śmierci Dziecka w czasie 
porodu. Przyszli tu, aby uczestniczyć w zbiorowym po-
chówku swoich utraconych Dzieci. Dla wielu z nich ból 
po tej stracie spotęgowała obojętność, której doświad-
czyli, czy to w szpitalu, czy najbliższym otoczeniu. Tu 
znaleźli dla swojego Dziecka konkretne, a nie symbo-
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nania Dzieci Utraconych na cmentarzu poprzedziła 
Msza Św. w intencji wszystkich rodziców, którzy utra-

cili swoje Dzieci, odprawiona w kaplicy 
Gorzowskiego Domu Pogrzebowego 
o godz. 11.00 przez Ojca Mariusza Urbań-
skiego OMI oraz Proboszcza z parafii ka-
tedralnej, księdza Zbigniewa Kobusa.
Przez cały czas trwania ceremonii w kapli-
cy oraz na cmentarzu, uwagę wszystkich 
zgromadzonych przykuwała biała urna za-
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niedonoszonych przez matki. Białej urnie 
towarzyszyły białe szaty liturgiczne księ-
dza odprawiającego Mszę Św., które sym-
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również i radość. Były też białe kwia-
ty i znicze przyniesione przez uczest-
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straty swojego Dziecka, Stowarzy-
szenie św. Eugeniusza de Mazenoda 
działające przy Parafii św. Józefa, 
każdego 25. dnia miesiąca organizuje 
spotkania w ramach grupy wsparcia, 
gdzie uczestnicy mogą m.in. poroz-
mawiać z psychologiem lub kapła-
nem. Każde spotkanie jest poprzedzo-
ne Mszą św., odprawianą w ich inten-
cji. 
„Czas leczy rany”… taki banał często 

powtarza się osobom, którym zmarło 
Dziecko. Ma to być pocieszenie, a 
wychodzi zupełnie odwrotnie. Za-
miast powtarzania słów, które nic nie 
wnoszą, lepsze jest milczenie, uścisk 
dłoni, przytulenie, ciepłe spojrzenie, 
współczujący uśmiech, a przede 
wszystkim modlitwa.
Pochówki Dzieci zmarłych przed na-
rodzeniem organizowane są dwa razy 
do roku: wiosną, w sobotę przed nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego oraz je-
sienią, w sobotę poprzedzającą dzień 
Dziecka Utraconego, który przypada 
15 października.

Lilianna Pawłowska

Co w Domu u Oblatów?
Czas jesieni to nie tylko zmiana pogody, ale również 
zmiana naszego rytmu w Domu u Oblatów. Skończyły się 
herbatki w ogrodzie i gimnastyka na świeżym powietrzu. 
Teraz chętnie z  panią Zosią oraz z panią Małgosią u-
czestniczymy w gimnastyce w naszej sali. Chętnie wyko-
nujemy różne prace na zajęciach artystycznych. W ostat-
nim czasie powstały piękne obrazy malowane na szkle, 
przygotowujemy papierową wiklinę, aby wkrótce robić 
gwiazdy, powstają piękne aniołki i śnieżynki. Tak, już 
powoli przygotowujemy się z ozdobami do świąt Bożego 
Narodzenia. Czas bardzo szybko leci.
Centrum ostatniego czasu było świętowanie Tygodnia 
Seniora. Rzeczywiście to był piękny czas. Pani Małgosia 
z tej okazji napisała ciekawy i zabawny wiersz. Roz-
poczęliśmy świętowanie  Mszą Św. w kościele pw. Św. 
Antoniego i Stanisława, a po Mszy udaliśmy się do na-
szych przyjaciół do Domu Dziennego Pobytu przy ul. 
Hejmanowskiej. Mile zaskoczyli nas koncertem zespołu 
Wesoła Siódemka. We wtorek zadbaliśmy o nasze bez-
pieczeństwo. W ZS nr 12 uczestniczyliśmy w warszta-
tach udzielania pierwszej pomocy, które prowadził dla 
nas doświadczony strażak. Po takim szkoleniu z odwagą 
staniemy do udzielania pierwszej pomocy, a jeśli zabra-
knie nam sił, pomożemy naszą wiedzą. To nie jedyna wi-
zyta w ZS nr 12. W środę wspólnie z uczennicami pie-
kliśmy pyszne ciasta na uroczyste zakończenie Tygodnia 
Seniora. Ojciec Rafał odprawił Mszę w naszej intencji, 
po której udaliśmy się na kawę i ciasto do ZS nr 12, wraz 
z seniorami z domu przy ul. Hejmanowskiej. Uczniowie 
przygotowali dla nas wspaniałą akademię z piękną muzy-
ką. Byliśmy zachwyceni i pełni radości.  
Miłym zaskoczeniem dla nas były słodkie warsztaty, na 
których sami robiliśmy lizaki. Przypomniała nam się 
młodość. Powstały piękne róże, serca, koła oraz drobne 
cukiereczki. Wspaniałą przygodą było również wyjście 
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W październiku pożegnaliśmy Panią Włodzi-
mierę Antonowicz, naszą przyjaciółkę, zaw-
sze pełną ciepła i humoru, kobietę z sercem na 
dłoni i błyskiem radości w oczach.

Pani Włod

Odeszła od nas Pani Włodzia
bardzo zacna osoba.
Choć „Lollobrygidą” nie była,
naszego domu, ozdoba.

Wiedziała co i kiedy powiedzieć
i co powiedzieć można.
Ciepła, dobra, wyrozumiała,
w mowie swej bardzo ostrożna.

Kiedy pomyślę o Włodzi
to łza w oku mi się kręci.
Cóż możemy dziś dla niej zrobić?
To cześć jej Świętej Pamięci...

Niech odpoczywa w pokoju
Seniorzy z Domu u Oblatów

Śnieguła Małgosia

zia

Gdy byliśmy kiedyś młodzi,
Nikt nie myślał o starości.
Przyszła sama, nieproszona
Poprzemieszczać  nasze kości.

Ostudziła nasze serca,
które kiedyś tak kochało.
Dzisiaj kochać możesz wnuki,
bo Ci tylko to zostało.

Zawładnęła ona duszą,
zmieniła też nasze ciało.
A na twarzy Twej wyryła,
że seniorem już zostałeś.

Senior… piękna nazwa dzisiaj,
nie jak kiedyś: „Dziad i Baba”.
Jesteś silna, mocna, krzepka,
w sile wieku, lecz nie słaba.
 

Chcecie sami się przekonać,
ile Senior zdziałać może?
Śpiewa, tańczy, przytupuje,
Dobre zdrowie, daj mu Boże!

Tu, na Brackiej Dom Pobytu,
Seniorzy tu przebywają.
Są pogodni, uśmiechnięci,
i na wiek nie narzekają…

Tak od zarania świat się kręci,
Nie przestawi nikt zegara.
Nie ciesz się, że jesteś młody,
nie smuć się, gdy jesteś stara.

Starzy byli, są i będą,
Przed starością pochyl głowę.
Jedni schodzą z ścieżki życia,
Już zastępy suną nowe.

Małgosia Śnieguła 
Gorzów Wlkp., 2018r.

Seniorzy!

Jesień w Przystani za Wartą
nie obserwuje się ich postępy językowe. Dwa czwartki 
października przeznaczone były na wspólne wypla-
tania różańców jako zadośćuczynienie za własne grze-
chy i modlitwa za miasto. Niestety, w spotkaniach rzad-
ko biorą udział nasi parafianie, a częściej gościmy oso-
by z innych stron miasta. W listopadzie warsztaty ró-
żańcowe zaplanowane są na 29 dzień miesiąca i już dziś 
zapraszamy. Z kolei piątki przeznaczone są na naukę 
angielskiego dla dorosłych. Pani Gosia prowadzi już 
dwie grupy – podstawową i średniozaawansowaną. 
Wciąż można dołączyć, chętnych zapraszamy do kon-
taktu. W październiku w Przystani odbyły się też war-
sztaty decoupage, tym razem na bawełnianych torbach. 
Zajęcia okazały się wielkim hitem! Wszystkie panie na-
niosły na torby wybrane wzory i teraz mogą dumnie 
prezentować swoje dzieła w czasie zakupów w osiedlo-
wych sklepach.˘
Listopad w Przystani za Wartą:
02.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom podstawo-

wy
02.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom średnio-

zaawansowany
07.11. godz.   9.30 – smartfon dla seniora
08.11. godz. 17.00 – decoupage: świąteczne lampiony
09.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom podstawo-

wy
09.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom średnio-

zaawansowany
12.11. godz. 10.00 – warsztaty artystyczne: śnieżynki 

ze wstążek (ozdoby choinkowe)
16.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom podstawo-

wy

Po wakacyjnej przerwie do Klubu Przystań za Wartą 
powróciły zajęcia adresowane do dzieci i dorosłych. 
W poniedziałkowe przedpołudnia odbywają się war-
sztaty artystyczne. Uczestniczki pracują ze wstążkami 
i gorącym klejem, co skutkuje pięknymi pracami – 
powstają kwiaty i gwiazdki, które ozdabiają domy au-
torek. Wtorki mijają w twórczej atmosferze. Wiosną 
rozpoczęły się zajęcia literackie dla dzieci. Maluchy, 
pod okiem pani Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, 
tworzą komiksy, opowiadania, opisy i ilustracje do 
książki, która będzie dla nich pamiątką z udziału w war-
sztatach. W tym roku szkolnym zajęcia cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, więc przenieśliśmy je do 
świetlicy parafialnej, by każdy mógł komfortowo pra-
cować nad swoim wkładem do książki. W środy 
w Przystani za Wartą spotykają się osoby, które chcą 
nauczyć się wykorzystywać najnowsze technologie 
w telefonach. Pytają o możliwości korzystania z Inter-
netu, nawigacji, robienia i obrabiania zdjęć, ale też 
o pisanie wiadomości SMS, czy pobieranie aplikacji. 
Popołudniami odbywa się kurs języka niemieckiego dla 
dorosłych. Grupa spotyka się od marca, więc przyjem-

16.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom 
średniozaawansowany

21.11. godz.   9.30 – smartfon dla seniora
22.11. godz. 17.00 – warsztaty artystyczne: cho-

inki z książek
23.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom 

podstawowy
23.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom 

średniozaawansowany
26.11. godz. 10.00 – warsztaty artystyczne: cho-

inki ozdobne
29.11. godz. 17.00 – wspólne wyplatanie różań-

ców
30.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom 

podstawowy
30.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom 

średniozaawansowany
Anna Jakubowska

„W mocy Bożego Ducha”
– hasło nowego roku duszpasterskiego

Misja ochrzczonych i bierzmo-
wanych – to główne założenia 
kolejnego roku duszpasterskie-
go, który rozpocznie się w pier-
wszą niedzielę Adwentu pod ha-
słem „W mocy Bożego Ducha”.

Programowi duszpasterskiemu dla 
Kościoła w Polsce na lata 2017-
2019 towarzyszą słowa: „Duch, 
który umacnia miłość”. Pierwszy 
rok (2017/2018) przebiegał pod 
hasłem: „Jesteśmy napełnieni Du-
chem Świętym” (Dz 2,4). Drugi 
rok, pod hasłem „W mocy Bożego 
Ducha”, będzie się koncentrował 
na darach Ducha Świętego i owo-
cach Jego działania.

Misja w mocy Bożego Ducha
Otrzymane duchowe dary umożli-
wiają rozpoznanie zadań oraz ob-
szarów zaangażowania, wśród 
których na pierwsze miejsce wy-
bija się Kościół jako wspólnota 
„napełniona Duchem Świętym” 
(por. Dz 2, 1-4). Konstytucja dog-
matyczna o Kościele zachęca nas 
do podjęcia tematu uczestnictwa 
bierzmowanych w życiu Trójcy 
Świętej, do głębszej refleksji nad 
wspólnotowym wymiarem ludz-
kiego życia, jak również do wy-
pracowania duszpasterskich po-
mocy koniecznych w procesie od-

najdywania własnego miejsca w 
Kościele. Czymś bardzo zasadni-
czym staje się również realizacja 
powołania „ucznia-misjonarza”, 
czyli przyjęcie Chrystusowego 
wezwania do chrześcijańskiego 
świadectwa. Treści drugiego roku 
realizacji Programu Duszpaster-
skiego mają więc doprowadzić 

wiernych do poznania Kościoła 
w zupełnie nowym – być może 
nieznanym jeszcze – świetle.

Cele programu duszpasterskie-
go „W mocy Bożego Ducha”

Ewangelizacyjny – akcentuje 
różne formy przepowiadania: gło-
szenie Słowa Bożego, katecheza, 
czy rekolekcje ewangelizacyjne. 
Z drugiej strony zauważono pilną 
potrzebę towarzyszenia wierzą-
cym w ich odkrywaniu i rozwija-
niu darów Ducha Świętego, wysił-
ki formacyjne na różnych pozio-
mach życia parafialnego oraz pro-
mowanie środowisk wzrostu i doj-
rzewania wiary.

Inicjacyjny – program polegać 
ma m.in. na ukazywaniu związku 
miedzy chrztem, bierzmowaniem 
i Eucharystią, podkreśleniu zna-
czenia osobistego wyboru Jezusa 
Chrystusa i odkrywaniu przyna-
leżności do Kościoła. Istotne 
w tym kontekście ma być wskazy-
wanie na rolę świadectwa osób 
świeckich jako przykładów oso-
bistego przeżywania relacji z Bo-
giem.

Formacyjny – ma być realizowa-
ny przede wszystkim przez podej-
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W październiku pożegnaliśmy Panią Włodzi-
mierę Antonowicz, naszą przyjaciółkę, zaw-
sze pełną ciepła i humoru, kobietę z sercem na 
dłoni i błyskiem radości w oczach.

Pani Włod

Odeszła od nas Pani Włodzia
bardzo zacna osoba.
Choć „Lollobrygidą” nie była,
naszego domu, ozdoba.

Wiedziała co i kiedy powiedzieć
i co powiedzieć można.
Ciepła, dobra, wyrozumiała,
w mowie swej bardzo ostrożna.

Kiedy pomyślę o Włodzi
to łza w oku mi się kręci.
Cóż możemy dziś dla niej zrobić?
To cześć jej Świętej Pamięci...

Niech odpoczywa w pokoju
Seniorzy z Domu u Oblatów

Śnieguła Małgosia

zia

Gdy byliśmy kiedyś młodzi,
Nikt nie myślał o starości.
Przyszła sama, nieproszona
Poprzemieszczać  nasze kości.

Ostudziła nasze serca,
które kiedyś tak kochało.
Dzisiaj kochać możesz wnuki,
bo Ci tylko to zostało.

Zawładnęła ona duszą,
zmieniła też nasze ciało.
A na twarzy Twej wyryła,
że seniorem już zostałeś.

Senior… piękna nazwa dzisiaj,
nie jak kiedyś: „Dziad i Baba”.
Jesteś silna, mocna, krzepka,
w sile wieku, lecz nie słaba.
 

Chcecie sami się przekonać,
ile Senior zdziałać może?
Śpiewa, tańczy, przytupuje,
Dobre zdrowie, daj mu Boże!

Tu, na Brackiej Dom Pobytu,
Seniorzy tu przebywają.
Są pogodni, uśmiechnięci,
i na wiek nie narzekają…

Tak od zarania świat się kręci,
Nie przestawi nikt zegara.
Nie ciesz się, że jesteś młody,
nie smuć się, gdy jesteś stara.

Starzy byli, są i będą,
Przed starością pochyl głowę.
Jedni schodzą z ścieżki życia,
Już zastępy suną nowe.

Małgosia Śnieguła 
Gorzów Wlkp., 2018r.

Seniorzy!

Jesień w Przystani za Wartą
nie obserwuje się ich postępy językowe. Dwa czwartki 
października przeznaczone były na wspólne wypla-
tania różańców jako zadośćuczynienie za własne grze-
chy i modlitwa za miasto. Niestety, w spotkaniach rzad-
ko biorą udział nasi parafianie, a częściej gościmy oso-
by z innych stron miasta. W listopadzie warsztaty ró-
żańcowe zaplanowane są na 29 dzień miesiąca i już dziś 
zapraszamy. Z kolei piątki przeznaczone są na naukę 
angielskiego dla dorosłych. Pani Gosia prowadzi już 
dwie grupy – podstawową i średniozaawansowaną. 
Wciąż można dołączyć, chętnych zapraszamy do kon-
taktu. W październiku w Przystani odbyły się też war-
sztaty decoupage, tym razem na bawełnianych torbach. 
Zajęcia okazały się wielkim hitem! Wszystkie panie na-
niosły na torby wybrane wzory i teraz mogą dumnie 
prezentować swoje dzieła w czasie zakupów w osiedlo-
wych sklepach.˘
Listopad w Przystani za Wartą:
02.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom podstawo-

wy
02.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom średnio-

zaawansowany
07.11. godz.   9.30 – smartfon dla seniora
08.11. godz. 17.00 – decoupage: świąteczne lampiony
09.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom podstawo-

wy
09.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom średnio-

zaawansowany
12.11. godz. 10.00 – warsztaty artystyczne: śnieżynki 

ze wstążek (ozdoby choinkowe)
16.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom podstawo-

wy

Po wakacyjnej przerwie do Klubu Przystań za Wartą 
powróciły zajęcia adresowane do dzieci i dorosłych. 
W poniedziałkowe przedpołudnia odbywają się war-
sztaty artystyczne. Uczestniczki pracują ze wstążkami 
i gorącym klejem, co skutkuje pięknymi pracami – 
powstają kwiaty i gwiazdki, które ozdabiają domy au-
torek. Wtorki mijają w twórczej atmosferze. Wiosną 
rozpoczęły się zajęcia literackie dla dzieci. Maluchy, 
pod okiem pani Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, 
tworzą komiksy, opowiadania, opisy i ilustracje do 
książki, która będzie dla nich pamiątką z udziału w war-
sztatach. W tym roku szkolnym zajęcia cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, więc przenieśliśmy je do 
świetlicy parafialnej, by każdy mógł komfortowo pra-
cować nad swoim wkładem do książki. W środy 
w Przystani za Wartą spotykają się osoby, które chcą 
nauczyć się wykorzystywać najnowsze technologie 
w telefonach. Pytają o możliwości korzystania z Inter-
netu, nawigacji, robienia i obrabiania zdjęć, ale też 
o pisanie wiadomości SMS, czy pobieranie aplikacji. 
Popołudniami odbywa się kurs języka niemieckiego dla 
dorosłych. Grupa spotyka się od marca, więc przyjem-

16.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom 
średniozaawansowany

21.11. godz.   9.30 – smartfon dla seniora
22.11. godz. 17.00 – warsztaty artystyczne: cho-

inki z książek
23.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom 

podstawowy
23.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom 

średniozaawansowany
26.11. godz. 10.00 – warsztaty artystyczne: cho-

inki ozdobne
29.11. godz. 17.00 – wspólne wyplatanie różań-

ców
30.11. godz. 16.00 – język angielski, poziom 

podstawowy
30.11. godz. 18.00 – języka angielski, poziom 

średniozaawansowany
Anna Jakubowska

„W mocy Bożego Ducha”
– hasło nowego roku duszpasterskiego

Misja ochrzczonych i bierzmo-
wanych – to główne założenia 
kolejnego roku duszpasterskie-
go, który rozpocznie się w pier-
wszą niedzielę Adwentu pod ha-
słem „W mocy Bożego Ducha”.

Programowi duszpasterskiemu dla 
Kościoła w Polsce na lata 2017-
2019 towarzyszą słowa: „Duch, 
który umacnia miłość”. Pierwszy 
rok (2017/2018) przebiegał pod 
hasłem: „Jesteśmy napełnieni Du-
chem Świętym” (Dz 2,4). Drugi 
rok, pod hasłem „W mocy Bożego 
Ducha”, będzie się koncentrował 
na darach Ducha Świętego i owo-
cach Jego działania.

Misja w mocy Bożego Ducha
Otrzymane duchowe dary umożli-
wiają rozpoznanie zadań oraz ob-
szarów zaangażowania, wśród 
których na pierwsze miejsce wy-
bija się Kościół jako wspólnota 
„napełniona Duchem Świętym” 
(por. Dz 2, 1-4). Konstytucja dog-
matyczna o Kościele zachęca nas 
do podjęcia tematu uczestnictwa 
bierzmowanych w życiu Trójcy 
Świętej, do głębszej refleksji nad 
wspólnotowym wymiarem ludz-
kiego życia, jak również do wy-
pracowania duszpasterskich po-
mocy koniecznych w procesie od-

najdywania własnego miejsca w 
Kościele. Czymś bardzo zasadni-
czym staje się również realizacja 
powołania „ucznia-misjonarza”, 
czyli przyjęcie Chrystusowego 
wezwania do chrześcijańskiego 
świadectwa. Treści drugiego roku 
realizacji Programu Duszpaster-
skiego mają więc doprowadzić 

wiernych do poznania Kościoła 
w zupełnie nowym – być może 
nieznanym jeszcze – świetle.

Cele programu duszpasterskie-
go „W mocy Bożego Ducha”

Ewangelizacyjny – akcentuje 
różne formy przepowiadania: gło-
szenie Słowa Bożego, katecheza, 
czy rekolekcje ewangelizacyjne. 
Z drugiej strony zauważono pilną 
potrzebę towarzyszenia wierzą-
cym w ich odkrywaniu i rozwija-
niu darów Ducha Świętego, wysił-
ki formacyjne na różnych pozio-
mach życia parafialnego oraz pro-
mowanie środowisk wzrostu i doj-
rzewania wiary.

Inicjacyjny – program polegać 
ma m.in. na ukazywaniu związku 
miedzy chrztem, bierzmowaniem 
i Eucharystią, podkreśleniu zna-
czenia osobistego wyboru Jezusa 
Chrystusa i odkrywaniu przyna-
leżności do Kościoła. Istotne 
w tym kontekście ma być wskazy-
wanie na rolę świadectwa osób 
świeckich jako przykładów oso-
bistego przeżywania relacji z Bo-
giem.

Formacyjny – ma być realizowa-
ny przede wszystkim przez podej-
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Papież Franciszek jest bohaterem fil-
mu dokumentalnego Wima Wender-
sa. Papież opowiada w nim 
o wszechświecie i o życiu. To nie jest 
tylko film o papieżu, lecz przede 
wszystkim film z papieżem. 
Film powstał według scenariusza 
i w reżyserii trzykrotnie nominowa-
nego do Oscara Wima Wendersa (za 
filmy: „Paryż, Teksas”, „Buena Vista 
Social Club”, „Niebo nad Berli-
nem”). Dokument został zatwierdzo-
ny przez Watykan. Zresztą filmo-
wiec uzyskał też nieograniczony 
dostęp do Stolicy Apostolskiej na po-
trzeby filmu. Papież mówi w filmie 
bezpośrednio do publiczności o imi-
gracji, ekologii, nierówności mająt-
kowej i roli rodziny. „Odpowiadając 
na pytania ludzi z różnych środo-
wisk, papież Franciszek odpowiada 
rolnikom i robotnikom, uchodźcom, dzieciom, star-
szym, więźniom” – można przeczytać w komunikacie.
Dokument pokazuje 81-letniego biskupa Rzymu prze-
mierzającego świat. Wykorzystano w nim archiwalne 
zdjęciami z wystąpień papieskich w ONZ, Kongresie 
USA lub Yad Vashem, Centrum Pamięci o Holokauście 
w Jerozolimie oraz pielgrzymek do Afryki i Azji.
„Papież Franciszek jest żywym przykładem człowieka, 
który dotrzymuje słowa, w naszym filmie mówi wprost 

do widza, uczciwie i spontanicznie” 
– powiedział o swym filmie Wen-
ders.
Prace nad tą kinową produkcją trwa-
ły dwa lata. „Przeprowadziliśmy 
z papieżem trzy długie rozmowy, 
jedno nagranie zostało zrobione w A-
syżu, ojczyźnie św. Franciszka. Po 
czym nastąpiły długie miesiące mon-
tażu. Ostateczny rezultat jest taki, że 
odnosi się wrażenie, iż papież mówi 
do każdego z widzów osobno” – 
wskazuje Wenders.
Reżyser ujawnia, że Franciszek był 
w czasie nagrań bardzo spontaniczny 
i bezpośredni. Na planie nawiązał 
dobrą relację z wszystkimi – od reży-
sera i scenarzysty poczynając, a na e-
lektrykach i asystentach kończąc.
Symfonię stawianych Franciszkowi 
pytań uzupełniają oficjalne wypo-

wiedzi papieża m.in. w siedzibie ONZ czy Yad Vashem.
„Staraliśmy się zrealizować dzieło otwarte dla wszyst-
kich, bez względu na wiarę czy kulturę, właśnie dla-
tego, że przesłanie Franciszka ma charakter uniwer-
salny” – podkreśla Wenders.
Dokument pokazywany będzie w Polsce po raz pier-
wszy w listopadzie na Festiwalu Filmów Chrześcijań-
skich „Arka”.

„Papież Franciszek – człowiek, który dotrzymuje słowa”

mowanie duszpasterskich wysił-
ków w parafii na rzecz dalszej for-
macji osób bierzmowanych oraz 
przybliżanie wiernym Kościoła ja-
ko wspólnoty, którą kieruje i uma-
cnia Duch Święty.

Społeczny – ma być widoczny po-
przez ukazywanie wiernym darów 

Ducha Świętego w różnych dzie-
dzinach troski o dobro wspólne: od 
pracy charytatywnej po życie poli-
tyczne, a także w ramach służby na 
rzecz wspólnoty parafialnej.

W ciągu tego nadchodzącego roku 
duszpasterskiego chcemy się sku-
pić na misji ochrzczonych i bierz-

mowanych. Pamiętajmy, że kiedy 
apostołowie wyszli z wieczernika 
po otrzymaniu Ducha Świętego to 
poszli pełnić misję i każdy katolik, 
każdy chrześcijanin, ma również 
misję do spełnienia, bo jest napeł-
niony Duchem Świętym.

źródło: www.episkopat.pl

Liturgia i symbole Adwentu
Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest 
szczególne pięknym okresem liturgicznym. Prze-
mawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tra-
dycji jego symbolika oraz znaczenie. Liturgia Ad-
wentu trwa cztery tygodnie, a ostatni IV tydzień 
jest pełnym napięcia i radości oczekiwaniem na 
Narodzenie się Mesjasza. 

Trzy pierwsze Niedziele podkreślają oczekiwanie na 
ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. 
Z kolei ostatni tydzień jest bezpośrednim przygoto-
waniem na czas Bożego Narodzenia i jest wspomnie-
niem pierwszego przyjścia Syna Bożego. Z obu tych 
względów Adwent jest czasem radosnego, acz po-
bożnego oczekiwania. III Niedziela zwana Niedzielą 
Gaudete (łac. radujcie się) wyróżnia się tym, że pod-
czas liturgii używa się szat koloru różowego, który 
w odróżnieniu od barwy fioletowej jest bardziej 
nasycony światłem, stanowiąc prześwit światła, któ-
re przypomina nam, że czas Bożego Narodzenia jest 
już blisko.
Czytania mszalne charakteryzują się dramatycznym 
nawoływaniem proroków, którzy wzywają nas do 
nawrócenia i podkreślają zbliżający się kres czasów i 
rychłe nadejście królestwa Bożego. Jednocześnie 
Kościół przypomina nam o nadziei, jaka wiąże się z 
powtórnym przyjściem Chrystusa. W każdej bowiem 
mszy padają słowa „abyśmy zawsze wolni od grze-
chu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei 
oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa”.
Czas Adwentu ma także bogatą i piękna symbolikę. 
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwen-

towym, szczególnie w Polsce, są Roraty (nazwa po-
chodzi od pieśni adwentowej Rorate coeli – Niebio-
sa, spuście rosę – Iż 43,8 ), pierwsze wzmianki o ich 
celebracji pochodzą z XIII w., od XIV w. znane są już 
w całej Polsce. Msza roratnia, czyli wotywna o Naj-
świętszej Maryi Pannie sprawowana jest wcześnie 

rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedy-
nie zapalone świece. Roraty to czas, kiedy 
razem z Maryją oczekujemy na wybawie-
nie, jakie przyniosą światu narodziny Zba-
wiciela. Podczas tej rannej mszy Maryję 
symbolizuje specjalna świeca zwana rorat-
ką. W tradycji przyjmuje się, że jest ona zna-
kiem Maryi, która jako jutrzenka zwiastuje 
„wschodzące słońce” – Jezusa Chrystusa.

Po I wojnie pojawił się także zwyczaj 
umieszczania w kościołach wieńca adwen-

towego wykonanego z jedliny z czterema świecami. 
Jest to symbol nadziei. Również świece mają okreś-
lone znaczenie. Pierwsza z nich, zapalana w I Nie-
dzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie grzechu 
nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Ko-
lejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symbolizuje 
wiarę patriarchów narodu wybranego w obietnicę 
daru Ziemi Obiecanej. Trzecia, zapalana w III Nie-
dzielę Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida 
świętującego Przymierze z Bogiem. Ostatnia, zapala-
na w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie 
proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza 
i Jego Królestwa pokoju. Całość wieńca adwentowe-
go (światło, zieleń i forma – krąg) symbolizują 
wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyj-
ście Pana.

W okresie Adwentu podczas liturgii używany jest 
fioletowy kolor szat, jest on znakiem żałoby i pokuty, 
ale symbolizuje również skruchę, pokorę, a także 
dostojność. Fiolet, jako że jest zmieszaniem dwóch 
kolorów: czerwonego (wyraża to, co duchowe) i nie-

bieskiego (wyraża to, co cielesne), symbolizuje rów-
nież walkę między duchem a ciałem, a także wska-
zuje nam na moment Wcielenia Chrystusa, który zje-
dnoczył w sobie to, co boskie i to, co cielesne.
Wielkimi prorokami Adwentu są Izajasz i Jan Chrzci-
ciel, którzy nieustannie przypominają nam słowa: 
Nawracajcie się! Odwagi, nie bójcie się! Pan jest 
blisko!
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Papież Franciszek jest bohaterem fil-
mu dokumentalnego Wima Wender-
sa. Papież opowiada w nim 
o wszechświecie i o życiu. To nie jest 
tylko film o papieżu, lecz przede 
wszystkim film z papieżem. 
Film powstał według scenariusza 
i w reżyserii trzykrotnie nominowa-
nego do Oscara Wima Wendersa (za 
filmy: „Paryż, Teksas”, „Buena Vista 
Social Club”, „Niebo nad Berli-
nem”). Dokument został zatwierdzo-
ny przez Watykan. Zresztą filmo-
wiec uzyskał też nieograniczony 
dostęp do Stolicy Apostolskiej na po-
trzeby filmu. Papież mówi w filmie 
bezpośrednio do publiczności o imi-
gracji, ekologii, nierówności mająt-
kowej i roli rodziny. „Odpowiadając 
na pytania ludzi z różnych środo-
wisk, papież Franciszek odpowiada 
rolnikom i robotnikom, uchodźcom, dzieciom, star-
szym, więźniom” – można przeczytać w komunikacie.
Dokument pokazuje 81-letniego biskupa Rzymu prze-
mierzającego świat. Wykorzystano w nim archiwalne 
zdjęciami z wystąpień papieskich w ONZ, Kongresie 
USA lub Yad Vashem, Centrum Pamięci o Holokauście 
w Jerozolimie oraz pielgrzymek do Afryki i Azji.
„Papież Franciszek jest żywym przykładem człowieka, 
który dotrzymuje słowa, w naszym filmie mówi wprost 

do widza, uczciwie i spontanicznie” 
– powiedział o swym filmie Wen-
ders.
Prace nad tą kinową produkcją trwa-
ły dwa lata. „Przeprowadziliśmy 
z papieżem trzy długie rozmowy, 
jedno nagranie zostało zrobione w A-
syżu, ojczyźnie św. Franciszka. Po 
czym nastąpiły długie miesiące mon-
tażu. Ostateczny rezultat jest taki, że 
odnosi się wrażenie, iż papież mówi 
do każdego z widzów osobno” – 
wskazuje Wenders.
Reżyser ujawnia, że Franciszek był 
w czasie nagrań bardzo spontaniczny 
i bezpośredni. Na planie nawiązał 
dobrą relację z wszystkimi – od reży-
sera i scenarzysty poczynając, a na e-
lektrykach i asystentach kończąc.
Symfonię stawianych Franciszkowi 
pytań uzupełniają oficjalne wypo-

wiedzi papieża m.in. w siedzibie ONZ czy Yad Vashem.
„Staraliśmy się zrealizować dzieło otwarte dla wszyst-
kich, bez względu na wiarę czy kulturę, właśnie dla-
tego, że przesłanie Franciszka ma charakter uniwer-
salny” – podkreśla Wenders.
Dokument pokazywany będzie w Polsce po raz pier-
wszy w listopadzie na Festiwalu Filmów Chrześcijań-
skich „Arka”.

„Papież Franciszek – człowiek, który dotrzymuje słowa”

mowanie duszpasterskich wysił-
ków w parafii na rzecz dalszej for-
macji osób bierzmowanych oraz 
przybliżanie wiernym Kościoła ja-
ko wspólnoty, którą kieruje i uma-
cnia Duch Święty.

Społeczny – ma być widoczny po-
przez ukazywanie wiernym darów 

Ducha Świętego w różnych dzie-
dzinach troski o dobro wspólne: od 
pracy charytatywnej po życie poli-
tyczne, a także w ramach służby na 
rzecz wspólnoty parafialnej.

W ciągu tego nadchodzącego roku 
duszpasterskiego chcemy się sku-
pić na misji ochrzczonych i bierz-

mowanych. Pamiętajmy, że kiedy 
apostołowie wyszli z wieczernika 
po otrzymaniu Ducha Świętego to 
poszli pełnić misję i każdy katolik, 
każdy chrześcijanin, ma również 
misję do spełnienia, bo jest napeł-
niony Duchem Świętym.

źródło: www.episkopat.pl

Liturgia i symbole Adwentu
Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest 
szczególne pięknym okresem liturgicznym. Prze-
mawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tra-
dycji jego symbolika oraz znaczenie. Liturgia Ad-
wentu trwa cztery tygodnie, a ostatni IV tydzień 
jest pełnym napięcia i radości oczekiwaniem na 
Narodzenie się Mesjasza. 

Trzy pierwsze Niedziele podkreślają oczekiwanie na 
ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. 
Z kolei ostatni tydzień jest bezpośrednim przygoto-
waniem na czas Bożego Narodzenia i jest wspomnie-
niem pierwszego przyjścia Syna Bożego. Z obu tych 
względów Adwent jest czasem radosnego, acz po-
bożnego oczekiwania. III Niedziela zwana Niedzielą 
Gaudete (łac. radujcie się) wyróżnia się tym, że pod-
czas liturgii używa się szat koloru różowego, który 
w odróżnieniu od barwy fioletowej jest bardziej 
nasycony światłem, stanowiąc prześwit światła, któ-
re przypomina nam, że czas Bożego Narodzenia jest 
już blisko.
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mszy padają słowa „abyśmy zawsze wolni od grze-
chu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei 
oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa”.
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Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwen-

towym, szczególnie w Polsce, są Roraty (nazwa po-
chodzi od pieśni adwentowej Rorate coeli – Niebio-
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rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedy-
nie zapalone świece. Roraty to czas, kiedy 
razem z Maryją oczekujemy na wybawie-
nie, jakie przyniosą światu narodziny Zba-
wiciela. Podczas tej rannej mszy Maryję 
symbolizuje specjalna świeca zwana rorat-
ką. W tradycji przyjmuje się, że jest ona zna-
kiem Maryi, która jako jutrzenka zwiastuje 
„wschodzące słońce” – Jezusa Chrystusa.

Po I wojnie pojawił się także zwyczaj 
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towego wykonanego z jedliny z czterema świecami. 
Jest to symbol nadziei. Również świece mają okreś-
lone znaczenie. Pierwsza z nich, zapalana w I Nie-
dzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie grzechu 
nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Ko-
lejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symbolizuje 
wiarę patriarchów narodu wybranego w obietnicę 
daru Ziemi Obiecanej. Trzecia, zapalana w III Nie-
dzielę Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida 
świętującego Przymierze z Bogiem. Ostatnia, zapala-
na w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie 
proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza 
i Jego Królestwa pokoju. Całość wieńca adwentowe-
go (światło, zieleń i forma – krąg) symbolizują 
wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyj-
ście Pana.
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fioletowy kolor szat, jest on znakiem żałoby i pokuty, 
ale symbolizuje również skruchę, pokorę, a także 
dostojność. Fiolet, jako że jest zmieszaniem dwóch 
kolorów: czerwonego (wyraża to, co duchowe) i nie-

bieskiego (wyraża to, co cielesne), symbolizuje rów-
nież walkę między duchem a ciałem, a także wska-
zuje nam na moment Wcielenia Chrystusa, który zje-
dnoczył w sobie to, co boskie i to, co cielesne.
Wielkimi prorokami Adwentu są Izajasz i Jan Chrzci-
ciel, którzy nieustannie przypominają nam słowa: 
Nawracajcie się! Odwagi, nie bójcie się! Pan jest 
blisko!
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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.

Piotr Kłodziński – Daria Kłodzińska z d. Humpa
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