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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Za  kilka  dni  rozpocznie  się maj  – miesiąc ma-
ryjny.  Przy  krzyżach  przydrożnych,  kapliczkach 
i figurach, w kościołach i kaplicach, rozbrzmiewać 
będzie wieczorami, przepiękna Litania Loretańska, 
w której czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Wśród 
wielu tytułów, jakie pokolenia Polaków nadały Bo-
gurodzicy, jest i ten: Królowa Polski. Właśnie trze-
ciego maja oddajemy chwałę Maryi, Królowej Pol-
ski.  Po  tysiącpięćdziesięciotrzyletnim  okresie  od 
Chrztu Polski, Kościół przywołując dzieje naszego 
narodu, przypomina nam, że życie duchowe naszej 
Ojczyzny mocno związało się z kultem Bogurodzi-
cy. Świadectwem wrośnięcia Maryi w nasz  naród 
jest nie  tylko liturgia kościelna, niezliczona liczba 
pieśni  religijnych, 
pobożność  ludu,  ale 
także pomniki kultury 
polskiej w literaturze, 
architekturze,  malar-
stwie,  jak  również 
wydarzenia  histo-
ryczne o randze naro-
dowej.
  W  tym  szczegól-
nym  miesiącu,  za-
uważamy,  że  Dobry 
Bóg  w  widoczny 
sposób,  powierzył 
polski  naród  opiece Matki Najświętszej.  Żadnego 
innego narodu tak mocno do Niej nie zbliżył. Bóg 
sprawił,  że nasz naród  już na początku  swojej hi-
storii, miał,  jako hymn narodowy podniosłą pieśń 
religijną  zatytułowaną  „Bogurodzica”.  Pan  całego 
świata uwrażliwił  serca polskich królów  i książąt, 
wodzów,  artystów  i  pisarzy,  by  dojrzeli  wielkość 
i duchowe piękno Matki Najświętszej. Bóg natchnął 
cały polski lud, by tak bardzo ukochał święta Matki 
Bożej, zwane w tradycji ludowej chociażby Zielnej, 
Łagodnej,  Siewnej,  Pięknej,  Kwietnej  czy  Śnież-
nej. Bóg dał nam również Jasną Górę Zwycięstwa, 
jako arkę na czas potopu szwedzkiego i wszystkich 
narodowych  nieszczęść  w  czasie  rozbiorów  Pol-
ski,  powstań  narodowych,  okupacji  hitlerowskiej 
i w czasie bezbożnego komunizmu. Pozwolił nam 
zobaczyć w Matce Najświętszej źródło siły, otuchy 
i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy 
byli narodem maryjnym.
  Kto  kocha  swoją Matkę, Maryję,  ten  odkrywa, 
że nie ma wolności bez miłości. Tylko wtedy, gdy 
kochamy  naszych  bliźnich,  ich  obecność  nie  jest 
przez nas traktowana, jako niepożądany gorset, krę-

pujący naszą wolność, ale  jako szansa na budowę 
prawdziwej wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej  i na-
rodowej.  Konstytucją  każdego  ucznia  Chrystusa 
powinna stać się Ewangelia. Z niej, bowiem czer-
pie  autentyczny  patriotyzm,  bez  którego  ojczyzna 
umiera. Jego wykładnikiem jest gotowość do ofiary. 
Tymczasem człowiek współczesny najchętniej sło-
wo „ofiara” usunąłby ze swojego słownika. W jego 
miejsce wstawiłby „przyjemność”: „tam ojczyzna, 
gdzie dobrze”. Droga może być drogą donikąd, pod 
warunkiem, że jest wygodna i przestronna.
  W trosce o naszą Ojczyznę, trzeba powracać do 
korzeni,  jej  chwalebnych  kart  historii.  Śluby  kró-
lewskie Jana Kazimierza z 1655 r., były aktem re-

ligijnym,  ale  także 
aktem  politycznym 
i  programem  spo-
łecznym.  Król  Jan 
Kazimierz  wyraził 
w  ślubach  osobistą 
wiarę  oraz  wskazał 
drogę  odnowy  spo-
łecznej  w  Polsce.  Za 
punkt  odniesienia 
i  za  natchnienie  tego 
dzieła  obrał  Maryję, 
jako Królową  Polski. 
Można  powiedzieć, 

że był to „akt konstytucyjny”, który określał i wy-
znaczał  nową  zasadę  życia  państwowego,  którym 
można się było inspirować w odbudowie Ojczyzny 
– odbudowie zarówno obyczajowej, jak i material-
nej.  Jego  zobowiązującym  czynnikiem  i  punktem 
odniesienia miała być wiara chrześcijańska inspiru-
jąca się kultem maryjnym. 
  Szczególnie  chodziło  o  wzbudzenie  w  całym 
narodzie cnót obywatelskich i kierowania się nimi 
w życiu społecznym. Śluby były, więc programem 
duchowym, który miał się stać punktem wyjścia dla 
budowania nowego państwa opartego na odnowio-
nych  zasadach  chrześcijańskich.  Przed  wiekami, 
król w złożonych ślubach, odwołał się do kluczo-
wej  zasady  chrześcijańskiej,  która  mówi,  że  siłą 
życia i dojrzewania każdej społeczności jest nawró-
cenie, które wyraża się w podjęciu prawego życia 
i we wprowadzaniu w życie zasad ewangelicznych.
  Z punktu widzenia życia społecznego kluczową 
cnotą  jest  sprawiedliwość, będąca gwarancją wol-
ności  wszystkich  obywateli.  Na  tym  gruncie  du-
chowym może  być  potem  budowana  pomyślność 
indywidualna  i  społeczna  oraz  można  z  nadzieją 
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patrzeć  w  przyszłość.  Troska  o  państwo  zaczyna 
się od odnowy serca każdego obywatela, które jest 
ośrodkiem  dziejów  społecznych  i  politycznych. 
Ta  zasada  stanowi 
kluczowy  poten-
cjał  chrześcijański, 
z  którym  Kościół 
odważnie  wchodzi 
i  powinien wchodzić 
w  życie  społeczne 
także dzisiaj.
  Trwałym  elemen-
tem  ślubów  i  wska-
zaniem  na  dzisiaj 
jest  na  pewno  po-
trzeba odnoszenia się 
w  życiu  społecznym 
i  politycznym  do  serca  ludzkiego  żyjącego  wia-
rą  i  wypływającymi  z  niej  wartościami,  cnotami 
i  wskazaniami.  Matka  Chrystusa  i  Matka  nasza, 
Maryja,  jest  tego  inspiracją  i pomocą, dlatego na-
dal nazywamy Ją Królową Polski. Każdego roku na 
Jasnej  Górze  nasi  bisku-
pi  odnawiają  akt  oddania 
Kościoła w Polsce, narodu 
polskiego i instytucji pań-
stwowych  Matce  Bożej 
Królowej  Polski.  Jest  to 
kolejny  znak,  za  którego 
pośrednictwem  zostaje 
potwierdzone maryjne do-
świadczenie duchowe Po-
laków,  którzy  nadal  chcą 
kształtować  swoją  wiarę 
oraz  życie  osobiste  i  spo-
łeczne  w  szkole  Maryi. 
Jest to także akt, w którym 
zostaje  przypomniane,  że 
Maryja  jest  i  pozostaje 
Królową  Polski.  Oznacza 
to, że chcemy nadal opie-
rać nasze  życie  społeczne 
i  polityczne  na  zasadach 
wynikających z Ewangelii 
i wyrastających z naszych 
chrześcijańskich doświad-
czeń. Kolejne  etapy  dzie-
jów  polskich  niczego  nie 
stracą,  jeśli zostaną  jeszcze głębiej złączone z ży-
ciem i przesłaniem Kościoła. 
  Drodzy  Parafianie  i  Czytelnicy!  Przybywajmy 
liczniej  na  nabożeństwa  maryjne  do  naszej  świą-
tyni. Zapraszamy w tygodniu o godz. 1830, w nie-

dziele o godz. 1730, by wspólnie śpiewać „Chwalcie 
łąki umajone” i modlić się słowami Litanii Loretań-
skiej. Zapraszam na wieczorne Apele Jasnogórskie 

o godz. 2030 połączo-
ne  z  nabożeństwem 
majowym dla później 
powracających z pra-
cy,  bądź  lubiących 
śpiewać  młodzieżo-
we pieśni maryjne ze 
scholą  lub  z  zespo-
łem.  Dnia  13  maja 
znowu rozpoczniemy 
Nabożeństwa  Fa-
timskie.  Módlmy  się 
w tym czasie więcej, 
bo  więcej  wydarzeń 

duszpasterskich  w  naszej  wspólnocie  przeżywać 
będziemy. Już 8 maja o godz. 1800 Odpust ku czci 
św. Stanisława BM, naszego Patrona oraz Bierzmo-
wanie, którego kandydatom udzieli Ksiądz Arcybi-
skup, Metropolita  Gdański. W  niedzielę,  19  maja 

o godz. 1100, odbędzie się 
uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej dzieci z klas 
trzecich, a tydzień później 
Rocznica  Komunii  Świę-
tej  czwartych  klas.  Przed 
nami też ważne uroczysto-
ści archidiecezjalne.
  Dnia 3 maja br. uroczy-
stość NMP Królowej Pol-
ski w Bazylice Mariackiej 
w  Gdańsku,  rozpoczęcie 
Eucharystii  o  godz.  1200. 
Następnego  dnia,  4  maja 
uroczysta  Msza  Święta 
i  otwarcie  bazyliki  NMP 
Królowej Polski w Gdyni, 
godz.  1200.  W  niedzielę, 
5  maja,  odpust  archidie-
cezjalny ku czci  św. Woj-
ciecha  BM  na  Wzgórzu 
św. Wojciecha, godz. 1200. 
Miesiąc maj to także czas 
i  naszych  rocznic:  czy  to 
Pierwszej  Komunii  Świę-
tej,  Bierzmowania,  Mał-

żeństwa czy Kapłaństwa. Bądźmy wdzięczni i przy-
chodźmy,  by  dziękować  za  wszelkie  łaski  i  dary, 
które Bóg, przez ręce naszej Matki  i Królowej, na 
nas zsyła.
  Ks. Zbigniew Cichon
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„KONIEC DROGI?”
  Maj jest miesiącem szczególnym. Można by 
wiele  mówić  o  wyjątkowości  tego  czasu,  go-
dzinami  opowiadać  o  uroczystościach  na  sta-
łe wpisanych w ten miesiąc, rozważać kolejne 
aspekty pobożności maryjnej w  ramach nabo-
żeństw majowych, czy nawet – najzwyczajniej 
w  świecie  –  na  nowo  zachwycić  się  rodziną, 
wspólnymi  spotkaniami, wyjazdami czy poru-
szającym w swej treści Dniem Matki. W semi-
narium jest podobnie.
  Gdańskie  Seminarium  Duchowne  mogłoby 
wydawać się w swojej strukturze bardzo odle-
głe „zwykłemu” światu, w pewien sposób ode-
rwane od rzeczywistości, poniekąd  tajemnicze 
i  „inne”  w  każdym 
wymiarze. I po czę-
ści  jest  to  prawda. 
Jednak  także  i  tu-
taj  maj  jest  czasem 
bardzo  szczegól-
nym.  Pomijając  już 
codzienne  kazania 
na  nabożeństwach 
majowych,  które  – 
w ramach ćwiczeń – 
wygłaszają  klerycy 
IV i V roku, a także 
wszechobecną  tęsknotę za urlopem czy waka-
cyjnymi praktykami,  atmosfera w  seminarium 
jest  o  tyle  podniosła  i wyjątkowa,  o  ile  doty-
czy najważniejszych wydarzeń w roku i w for-
macji. Zazwyczaj jest to czas wytężonej pracy 
w  przygotowaniu  licznych  uroczystości  semi-
naryjnych  i diecezjalnych, który nieubłagalnie 
zbiega  się  także  z  czasem  zaliczeń  przedmio-
tów i bezpośredniego przygotowania do letniej 
sesji egzaminacyjnej, która najczęściej zaczyna 
się  pod  koniec  pierwszego  tygodnia  czerwca. 
Z  tego  też względu w  seminarium zwykło  się 
prześmiewczo w ogóle pomijać maj w odlicza-
niu do wakacji czy wspomnianej sesji. 
  Jednak, co w nim takiego niezwykłego? Każ-
dy miesiąc przecież niesie za sobą i uroczysto-
ści, i kolokwia, celebracje, i zaliczenia… Otóż 
nawet podczas przygotowań do uroczystej Mszy 
Świętej w Bazylice Mariackiej 3 maja, czy – jak 
w tym roku – do uroczystości odpustowych na 

Wzgórzu św. Wojciecha, albo kleryckich świa-
dectw na parafiach w ramach Niedzieli Dobre-
go  Pasterza,  myśli  całej  wspólnoty  krążą  tak 
naprawdę  wokół  jednego  wydarzenia  –  świę-
ceń prezbiteratu, które najczęściej mają miejsce 
w trzecim tygodniu maja. Na opisanie tego, jak 
wygląda cała ta uroczystość nie starczyłoby tu 
miejsca, jednak nie byłoby przesadą stwierdze-
nie,  że  obok Triduum Paschalnego,  liturgia  ta 
należy do najpiękniejszych celebracji Kościoła.
  Święcenia  kapłańskie  są  o  tyle  szczególne 
dla kleryka, o ile zawsze w jakiś sposób go do-
tyczą  i odciskają  jakieś znamię. Jest  to ważny 
moment dla całej wspólnoty. Moment ponow-

nego  spojrzenia  na 
powołanie,  na  for-
mację i swoją posta-
wę.  Alumn  I  roku, 
który  często  po  raz 
pierwszy  uczest-
niczy  w  podobnej 
uroczystości,  ma 
okazję  poznać  jak 
ona  wygląda  i  jak 
poważnych  spraw 
dotyczy,  w  których 
i  on  zdecydował 

się mieć  udział.  Z  kolei  ten,  który  jest  już  na 
V  roku,  chcąc  czy  nie,  stawia  siebie  samego 
w miejsce diakonów, którzy poprzez włożenie 
rąk  stają  się  kapłanami.  Jest  to  także moment 
zadania  sobie  po  raz  kolejny  bardzo ważnych 
pytań: Dlaczego tu jestem? Co robię ze swoim 
powołaniem? Jak przeżywam formację semina-
ryjną? Od odpowiedzi na te pytania zależy dal-
sza praca każdego z  seminarzystów.  I  chociaż 
inaczej podchodzić będzie do nich „pierwszak”, 
a  inaczej  przyszły  diakon,  to  niewątpliwie  są 
one konieczne zarówno dla jednego, jak i dru-
giego.
  Często jednak święcenia postrzegane są, jako 
koniec drogi, jako swoisty cel seminaryjnej for-
macji  i marzenie każdego kleryka. Nie  jest  to 
do  końca  prawda.  Fakt,  święcenia  kończą  pe-
wien etap w życiu powołanego mężczyzny, ale 
na pewno nie jest to ani cel formacji, ani nawet 
jej  koniec  i  wielkim  nieporozumieniem  było-
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by twierdzenie inaczej. Kapłaństwo jest ciągłą 
formacją,  stałym wzrastaniem. A  skoro mowa 
o wzrastaniu – może warto porównać powoła-
nie do  zasianego  ziarna. Doskonale wiadomo, 
że  ziarno  musi  obumrzeć,  żeby  wydać  plon, 
dalej – musi przebić się przez ziemię i wykieł-
kować, żeby potem nabierać kształtu  i  rosnąć. 
Podobnie  jest  z  ro-
zeznawaniem  po-
wołania.  Młody 
chłopak,  wpadłszy 
w  seminaryjną  gle-
bę,  musi  w  niej 
w  pewien  sposób 
„obumrzeć  dla 
świata”, czyli stanąć 
w prawdzie o sobie 
samym  i  oderwać 
się od dotychczaso-
wego  życia.  Takim 
 zewnętrznym znakiem obumierania są obłóczy-
ny,  to  jest  przyjęcie  sutanny. Dalej  – musi  on 
przebić się przez ziemię trudnych doświadczeń, 
nauki,  praktyk  i  tym podobnych. Aż w końcu 
kiełkuje  –  wychodzi  do  świata,  do  ludzi.  Nie 
jest to koniec. Ba! Nawet chwila święceń – mo-
ment, w którym teoretycznie mamy przed sobą 
okazałą  roślinę,  nie  jest  końcem. W  zasiewie 

chodzi o plon. Roślina ma przynieść owoc i to 
jest jej celem. Celem seminaryjnej formacji nie 
są więc świecenia, ale przynoszenie owocu, któ-
re ma odbywać się przez całe życie. Ta formacja 
się nie kończy, ale zmienia – zaczyna działać na 
nowym gruncie, w nowej rzeczywistości.
  Na koniec pozostaje mi zaprosić na uroczy-

stość  wspomnia-
nych święceń, które 
odbędą  się  18 maja 
w Bazylice Archika-
tedralnej  w  Oliwie. 
Otoczcie,  proszę, 
przyszłych  księży 
Waszą  modlitwą. 
Ze  swojej  strony 
dziękuję  także  za 
te  dwa  tygodnie, 
które  spędziłem 
z  Wami  w  ramach 

moich praktyk. Dziękuję za świadectwo wiary 
i niezwykłej dobroci, jakie otrzymałem od Was 
i Waszych Księży.  Jestem wdzięczny Księdzu 
Proboszczowi i Wikariuszom za wszelkie dobro 
i  przykład  do  naśladowania.  Pamiętam w mo-
dlitwie.
  Kamil Szmidtka, kleryk IV roku GSD

Piórem Redaktora
  Maj, przynajmniej w naszej strefi e geogra-
fi cznej,  jest  wyjątkowym  miesiącem.  Przy-
roda  po  zimowym  letargu,  rozbudzona  po-
nownie do życia, zdaje się nim tryskać, tętni 
swoją świeżością. Ta radość przyrody udziela 
się i nam ludziom. Coś w tym jest, skoro maj 
nazywamy miesiącem zakochanych.
  Taka  to  już  kolej  rzeczy,  taki  porządek 
stworzonego świata. Potem przychodzą kolej-
ne pory roku i w każdej można doszukać się 
 pozytywów.  Podziwiamy  stworzony  świat, 
istniejący w nim ład Boży. I  tylko człowiek, 
w  swoje  pysze,  próbuje  ten  ład  zaburzyć, 
wprowadzić własne prawa. Ciesząc się pięk-
nem maja,  nabierajmy  w  sobie  przekonanie 
i energię do obrony tego co naturalne, co od 
wieków cudownie trwa w porządku Bożym. 
  Jan Wontorski

ŻYCZENIA DLA MAM
 Matka wszystko rozumie –  sercem ogar-
nia każdego z nas – Matka zobaczyć dobro 
w nas umie – Ona jest z każdym z nas.

Kochane Mamy
 Dzię kujemy Wam za to, że swoją miło-
ścią otaczacie nas gdy jesteśmy dzidziusiami 
i wtedy gdy już jesteśmy „starymi koniami”. 
Wspieracie nas zawsze w chwilach trudnych 
i tych radosnych, a nasze dobro nieustannie 
leży Wam na sercu. 
 Niech Najświętsza Matka, Matka Matek 
otacza Was troskliwą opieką w czasach, kiedy 
rola rodziny, a tym samym rola Matek jest de-
precjonowana. Oby Wasza miłość, oparta na 
miłości Najświętszej Maryi Dziewicy, obroni-
ła piękno płomienia ognisk domowych. 
 red. „Skałki”
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LITANIA LORETAŃSKA WCIĄŻ TRWA...
  Maj – najpiękniejszy z wiosennych miesięcy – 
w Polsce poświęcony jest Matce Bożej. Wszystko 
budzi się do życia, pachnie i śpiewa, a cała przy-
roda jakby na nowo się odradza. Człowiek pod-
daje się temu urokowi, jest to najlepszy moment, 
aby pomyśleć o Matce nas wszystkich – Maryi. 
W krajach półkuli południowej odpowiednikiem 
naszego miesiąca maja  jest październik  i w  tym 
miesiącu wiosny, odbywają się nabożeństwa ma-
ryjne. Tak jest między innymi w Ameryce Połu-
dniowej  czy Afryce. W Abisynii  od  niepamięt-
nych czasów miesiącem Maryi był grudzień, jako 
najpiękniejszy miesiąc w roku.
  Jedną  z  części  nabożeństwa  majowego  jest 
Litania  Loretańska  –  wspaniały  hymn  na  cześć 
Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty 
i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Gdy w 1837 
roku dotarło do nas nabożeństwo majowe, bardzo 
szybko zaczęło się upowszechniać w wielu miej-
scach w kraju, choć jeszcze nieoficjalnie. Dopie-
ro w 1852 roku, po raz pierwszy, oficjalnie nabo-
żeństwo  takie odprawiono w Kościele Świętego 
Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło ono już 
do wszystkich parafii i stało się bardzo popular-
ne.  Nabożeństwo  to  jest  pochwalnym  hymnem 
ku  czci Bogurodzicy, w miesiącu  Jej  poświęco-
nym, kiedy w Litanii Loretańskiej wysławiamy Ją 
przeróżnymi  tytułami,  prosząc,  by była  dla  nas, 
wędrujących na ziemi, najlepszą Matką. 
  Litania  Loretańska  powstała  w  XII  wieku, 
prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją ofi-
cjalnie  papież  Sykstus  V.  Nazwę  ,,loretańska” 
otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, 
gdzie była szczególnie propagowana i odmawia-
na. Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 roku, do 
zatwierdzenia  papieżowi  Grzegorzowi  XIII,  ar-
chidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 roku 
Sykstus V obdarzył ,, Litanię loretańską” dwusto-
ma dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do 
niej Pius VII i Pius XI. W 1631r. Święta Kongre-
gacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście 
samowolnych zmian. Te, które następowały, po-
siadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było 
więcej  tytułów, m.in.: Mistrzyni  Pokory, Matko 
Miłosierdzia  czy  Bramo  Odkupienia.  Później 
pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca 
Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworod-
nej poczęta  (1846), Matko Dobrej Rady (1903), 
Królowo Pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta 

(1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin 
(1995).
  W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: 
jest  ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwier-
dzeniu  liturgicznej  uroczystości  NMP Królowej 
Polski,  obchodzonej  3 maja,  do  litanii  dołączo-
no 12 października 1923 r. wezwanie  ,,Królowo 
Polskiej Korony”, przekształcone po drugiej woj-
nie  światowej  na  ,,Królowo  Polski”.  Pełno  jest 
wzruszających  wezwań,  lecz  dopiero  na  końcu 
pojawia się ,,Królowo Polski”. Czyż nie powinno 
zastanawiać nas takie zestawienie? Królowa Pol-
ski – ostatnia w kolejce. Przecież my stale boimy 
się ostatniego miejsca w życiu. Uważamy, że jest 
to miejsce dla przegranych, upokorzonych, nieli-
czących się wśród najlepszych. Tymczasem wła-
śnie na tym ostatnim miejscu można się spotkać 
z samą Królową. Więc nie bójmy się tego ostat-
niego miejsca w życiu, kiedy czujemy się samot-
ni,  odsunięci  przez  innych,  pomyślmy  o  naszej 
Matce – Ona jest tam z nami i dodaje odwagi. Ży-
cie Maryi nie było łatwe, Jej los podobny jest do 
losu wielu  ludzi. Dlatego  tym bardziej możemy 
prosić Ją o wstawiennictwo i orędownictwo w na-
szych  różnych  sprawach,  problemach,  prosić  za 
ludzi, za cały świat. Oddając Jej cześć w tak wie-
lu tytułach zaznaczamy, że pragniemy zaprosić Ją 
we wszystkie  sfery  naszego  życia. A Ona przy-
prowadza nas do swego Syna, uczy nas kochać. 
Do tego przecież sprowadza się wiara w Boga.
  Tak przed laty swoje wspomnienia opisała jed-
na  z  parafianek  ze  Strzebielina… Nabożeństwa 
majowe w Strzebielinie (oprócz tych w kościele) 
mają  swój  charakter...  Kojarzą mi  się  z  piątko-
wymi  wyprawami  rowerowymi  do  okolicznych 
kapliczek  i krzyży. Po wieczornej Mszy św. pa-
rafianie, razem z księdzem, wybierają się na wy-
braną trasę rowerową, aby wspólnie pomodlić się 
do Matki Bożej. Jest to szczególny czas, jednak, 
aby się o tym przekonać, zapraszam w imieniu ks. 
proboszcza Zbigniewa na wspólne piątkowe wy-
prawy rowerowe.
  Litania loretańska niech trwa...
  Danuta Milewczyk
PS.  Ksiądz  Proboszcz  Zbigniew  Cichon  zapra-
sza  do  parafii  św.  Stanisława B.M. we Wrzesz-
czu o godz. 2030 na Apele Jasnogórskie połączone 
z Nabożeństwem Majowym i modlitwą litanijną.
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NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
  Przed  nami  majowe  dni  modlitw  o  powo-
łania  do  kapłaństwa  i  życia  konsekrowanego. 
W Czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną też 
Niedzielą Dobrego Pasterza, Chrystus i Kościół 
wzywają nas do gorliwej modlitwy, by nie za-
brakło  współpracowników  w  dziele  zbawie-
nia. „Proście, więc Pana żniwa, aby posłał ro-
botników na żniwo swoje” (Mt 9,38). Dlatego 
w maju, w którym tak wielu kapłanów obcho-
dzi  rocznicę  swoich  święceń,  a  tak wielu ma-
turzystów  podejmuje  życiowe  decyzje,  warto 
pochylić się nad tematem powołania.
  W  refektarzu 
pewnego  Semina-
rium  Duchownego 
wisi Krzyż  z  Chry-
stusem,  który  nie 
ma  rąk.  Krzyż  ten 
z całą figurą Ukrzy-
żowanego  wiele  lat 
wisiał  w  kaplicy 
w  ogrodzie  semi-
naryjnym.  Deszcze, 
mrozy  i  upały  spo-
wodowały zniszcze-
nie  znacznych  czę-
ści wiszącej postaci 
Chrystusa.  Zacho-
wane  resztki  starej, 
drewnianej  rzeźby 
poddano  konser-
wacji,  ale  nie  zre-
konstruowano  rąk 
i  nóg.  Dziwny  ten 
krzyż, ale jakże wy-
mowny:  Chrystus 
bez  rąk.  Przypomi-
na on nam codzien-
nie, że w kapłaństwie, Chrystus ma tylko ręce 
kapłanów, by czynić swoje dzieła. Będzie miał 
tylko  nogi  kapłanów,  by  iść  do Was  –  Drogi 
Bracie i Droga Siostro. Będzie miał tylko głos 
kapłanów, by mówić Wam o sobie i  tylko siły 
kapłanów,  by  Was  do  siebie  przyprowadzać. 
Każdy, bowiem kapłan  jest przedłużeniem rąk 
Chrystusa. Ale  czy  nam  potrzebne  są  kapłań-
skie dłonie?

  Niełatwo  przychodzi  człowiekowi  stawać 
przed Bogiem i z Nim rozmawiać. Często pro-
wadzi  to  do  tego,  że  ludzie  mało  się  modlą, 
a czasem z modlitwy rezygnują. Muszą jednak 
istnieć tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co 
nie modlą się wcale – mówił Victor Hugo. Warto 
pamiętać, że wśród nas jest człowiek, który wy-
trwale pokonuje, takie same, co my, trudności. 
Każdego  dnia  staje  przed  Bogiem,  by modlić 
się w swoim  imieniu  i za  innych.  Jak pasterz, 
który  troszczy  się  o  swoje  owce.  To  kapłan, 
który  składając  ręce  zabiega  przede  wszyst-

kim  o  zachowanie 
łączności  pomię-
dzy  człowiekiem 
a  Bogiem.  Modli 
się  przy  Ofiarnym 
Stole, z brewiarzem 
w  ręku.  Podczas 
spowiedzi  w  kon-
fesjonale  i  na  kate-
chezie.  Na  różańcu 
i w cieniu wiecznej 
lampy,  przebywa-
jąc  w  towarzystwie 
„Eucharystycznego 
Przyjaciela”,  choć 
żyje  w  samotności. 
Słucha  swego  Do-
brego  Pasterza,  by 
przekazać nam Jego 
Słowo.  Zawsze  są 
gdzieś  ręce  wznie-
sione  w  modlitwie. 
I  oby  ich  nigdy  nie 
zabrakło.
  Są  takie  miejsca, 
gdzie  ludzie  bardzo 

oczekują na kapłana, czasem nawet wiele mie-
sięcy. Zdarza się, że zbierają się w opuszczonej 
świątyni, kładą na ołtarzu pozostałą jeszcze ka-
płańską  stułę,  odmawiają wszystkie modlitwy 
liturgii mszalnej, a przed Przeistoczeniem zapa-
da głęboka cisza, czasami przerwana płaczem... 
Tak bardzo pragną usłyszeć te słowa, które tyl-
ko kapłańskie usta mogą skutecznie wypowie-
dzieć. 
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  Nie można wyjąć Eucharystii z rąk kapłana. 
Kapłan sam rozmyśla nad tym, jak to się dzieje, 
że po krótkich wyrazach wymówionych nad ka-
wałkiem chleba, Wszechmocny i Nieograniczo-
ny Bóg, zmieści się w jego grzesznych, słabych 
dłoniach? Kapłan  jest  sam dla siebie najwięk-
szą tajemnicą. I nie możemy mieć do niego pre-
tensji, że czasem na wielu rzeczach się nie zna. 
Nie możemy żądać od niego tego, do czego nie 
jest powołany. Ale możemy się gromadzić, wo-
kół Dobrego Pasterza, który stół dla nas zasta-
wia – podczas Mszy św. To wówczas przecież 
jesteśmy – Drodzy Bracia  i  Siostry  – w pełni 
sobą, jako chrześcijanie i wówczas on – Kapłan 
– jest niezastąpionym pośrednikiem – sługą oł-
tarza. Zła nie zlęknę się, bo Jego moc we mnie 
jest – modli się kapłan słowami Psalmu. A jak-
że nam dzisiaj tej mocy potrzeba, w tej trudnej 
rzeczywistości  naszych  dni. Oby  nie  zabrakło 
kapłańskich rąk i oby nie zabrakło ludzi, którzy 
czekają na Boga w nich spoczywającego.
  Kapłan to pasterz, który jest gotowy szukać 
zabłąkanej owcy i opatrzyć jej rany. Konfesjo-
nał...  Choć  jest  to  najtrudniejsza  i  najbardziej 
delikatna posługa kapłańska,  jest ona najpięk-
niejsza  i  przynosząca  największą  radość,  jaka 
staje się udziałem pasterza, który odnalazł za-
gubioną  owcę.  To  on  poznaje  nasze  słabości 
i upadki, ocenia pragnienia poprawy, rozpozna-
je działanie Ducha Świętego i przekazuje prze-
baczenie,  którego  Bóg  może  udzielić  za  jego 

pośrednictwem. To kapłan  jest  tym pasterzem, 
który wyprowadza  nas  z  ciemnej  doliny  grze-
chu. To on obdarza nas życiem w obfitości, by 
kiedyś zamieszkać w domu Pana po najdłuższe 
czasy.
  Choćbyście mieli  tutaj 200 aniołów,  to  i  tak 
nie  mogliby  wam  dać  rozgrzeszenia.  Jedynie 
kapłan  (...)  może  to  uczynić.  Może  wam  po-
wiedzieć: „I ja odpuszczam Tobie grzechy. Idź 
w pokoju” – tak mówił św. Jan Maria Vianney. 
Czekamy  i  my  z  utęsknieniem  na  człowieka, 
który by w  imieniu Boga przebaczył. Oby nie 
zabrakło przebaczających dłoni.
  Potrzeba  nam  kapłanów.  Potrzeba  dobrych 
kapłanów,  na wzór Dobrego  Pasterza  – Chry-
stusa. O  takich kapłanów, o  ich pełną  zaanga-
żowania troskę trzeba się – modlić. Wiele cze-
ka  zagubionych  owiec,  które  nie  znają  drogi, 
które nie  leżą na zielonych pastwiskach, które 
są  w  ciemnej  dolinie.  Dziękujemy Wam, Moi 
Drodzy, za modlitwę za kapłanów i o powoła-
nia kapłańskie. Za Wasze złożone dłonie do mo-
dlitwy w naszej intencji. Za Wasze ofiary, dzięki 
którym utrzymujemy  się.  Za Wasze  cierpienie 
ofiarowane za nas. 
  A Ty, Młody Człowieku, może i Ciebie wzy-
wa Dobry Pasterz do  tej niezwykłej przygody, 
której my jesteśmy uczestnikami? Może potrze-
buje Twego  serca, młodego  zapałem  i Twoich 
dłoni? Nie  opieraj Mu  się.  Idź  za Nim! Pójdź 
dokąd Cię woła Bóg.  Kapłan

  Jesienią  dwa  nasiona  znajdowały  się  obok 
siebie w  żyznej  ziemi.  Pierwsze  nasionko po-
wiedziało:  «Chcę  rosnąć!  Chcę moimi  korze-
niami sięgać głęboko w ziemię, znajdującą się 
pode mną i wypuścić młode pędy ponad jej po-
wierzchnię.  Pragnę  rozwinąć  moje  delikatne 
pączki  niczym  flagę,  aby  ogłosić  przybycie 
wiosny... Pragnę poczuć ciepło słońca na moim 
obliczu  i  błogosławieństwo  porannej  rosy  na 
moich płatkach!». I tak rozwijało się.
  Drugie  nasionko  powiedziało:  «Co  za  los 
mnie spotkał! Boję się. Jeśli skieruję moje ko-
rzenie do ziemi, znajdującej się pode mną, nie 
wiem,  na  co  natrafię  w  ciemnościach.  Jeśli 

utworzę  sobie  drogę  poprzez  twardą  ziemię 
nade  mną,  mogę  uszkodzić  moje  delikatne 
pędy...  Jeżeli otworzę moje pączki, a  jakiś śli-
mak  będzie  chciał  je  zjeść? Gdybym  zaś  roz-
chylił  moje  kwiaty,  jakieś  dziecko  mogłoby 
mnie wyrwać z ziemi. Nie, lepiej będzie, jeżeli 
zaczekam, aż będzie bezpiecznie». I czekało.
  Na początku wiosny jakaś kura, która grzeba-
ła w ziemi w poszukiwaniu pożywienia, znala-
zła nasionko i zaraz je zjadła.
  To jasne, że trzeba przyjąć ryzyko życia i zdać 
sobie  sprawę,  że  czasami  jest  się  gołębiem 
a czasami posągiem.   Bruno Ferrero

DWA NASIONA
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Otwarcie kwartałów w księdze z intencjami mszalnymi odbywać się będzie: 
we wrześniu – I kwartał, w grudniu – II kwartał, w marcu – III kwartał, w czerwcu – IV kwartał
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KAMYCZEK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  1. Jej dzieñ obchodzimy 26 maja
  2. Mieszkanie wszystkich œwiêtych
  3. Pocztowy na kopercie
  4. Imiê mamy Jana Paw³a II
  5. Imiê nastêpcy JP II
  6. W tym mieœcie mieszkali pañstwo Wojty³owie
  7. Na niej uprawia siê np. zbo¿e
  8. Modlitwa, o któr¹ w Fatimie prosi³a Matka Bo¿a
  9. Œpiewaj¹cy ptak
10. Miesi¹c Maryi
11. W piosence zielony ma garniturek
12. Nazwisko Franciszka i Hiacynty
13. Iloczyn to wynik
14. Mieszka za p³otem lub w tym samym budynku
15. W dyktandzie bywaj¹ ortograficzne

Litery z oznaczonych pól
 utworz¹ has³o

 – s³owa Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II z Listu do dzieci

Zadanie 1 - Krzy¿ówka - ³amig³ówka

Zadanie 2 - Przeskakiwanka
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Przeskakuj¹c zawsze o tak¹ sama iloœæ liter 
od miejsca zaznaczonego innym kolorem, 
odczytaj has³o – nazwê jednego z bohaterów 
ksi¹¿ki, której autork¹ jest Maria Konopnicka.
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Rozwi¹zania „Kamyczka" ze "Ska³ki” nr 4/2019
Zad. 1. Radosna krzy¿ówka: Weso³e miasteczko
Zad. 2. Rebus: Niedziela Palmowa
Zad. 3. Magiczny kwadrat: Rózga
Zad. 4. Rebus: Poranek Wielkanocny
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JEZU UFAM TOBIE...
  Następująca  po Wielkanocy  Niedziela  Prze-
wodnia, Niedziela Biała lub Święto Miłosierdzia 
Bożego to dzień szczególny i godny podkreśle-
nia, choćby przez ten krótki artykuł. Idea Miło-
sierdzia Bożego nie jest wymysłem św. Faustyny, 
ani też Kościoła. Jest ona o wiele starsza. Poję-
cie kochającego i miłosiernego Boga spotykamy 
w  hymnach  do  bóstw  egipskich,  sumeryjskich 
i babilońskich. Dla nas jednak szczególną wagę 
ma obecność na kartach Biblii,  która mówi,  że 
prawdziwy  Bóg  ob-
jawił się ludowi Izra-
ela,  jako  miłosierny 
i jako taki był przez 
ten  lud  postrzegany. 
Bóg  okazuje  miło-
sierdzie  w  Jezusie 
Chrystusie.
  Zadaniem  chrze-
ścijanina  jest  na-
śladowanie  Boga 
w  okazywaniu  mi-
łosierdzia.  „Bądź-
cie  miłosierni, 
jak  Ojciec  wasz 
jest  miłosierny” 
(Łk 6,36) – mówi Je-
zus  do  zgromadzo-
nych  wokół  Niego 
tłumów.  W  kazaniu 
na  górze  okazywa-
nie miłosierdzia czy-
ni  gwarancją  dostą-
pienia  miłosierdzia 
Bożego:  „Błogo-
sławieni  miłosierni, 
albowiem  oni  mi-
łosierdzia  dostąpią”  (Mt  5,7). Widać  zatem,  że 
miłosierdzie  należy  do  istoty  Boga.  Jest  Jego 
przymiotem.  Naszym  przywilejem  jest  to  mi-
łosierdzie czcić i wychwalać. Naszą szansą jest 
o nie prosić, a naszą powinnością je naśladować.
  Cześć okazywana Bogu za Jego miłosierdzie 
nie jest kultem, który pojawił się w ostatnich la-
tach, kiedy swoją encykliką zwrócił na nie naszą 
uwagę, święty Jan Paweł II. Pewne formy nabo-
żeństwa można wskazać w oparciu o „Dzienni-
czek” św. siostry Faustyny Kowalskiej. Objawie-

nie  nabożeństwa  poprzez  s.  Faustynę  i  całemu 
światu  rozpoczął  Jezus  22.  lutego  1931  roku, 
w czasie jej pobytu w klasztorze w Płocku, gdzie 
objawił  jej znany wszystkim obraz „Jezu Ufam 
Tobie”. 
  Wśród form nabożeństwa przekazanego przez  
siostrę Faustynę najwyższą rangę posiada Świę-
to Miłosierdzia Bożego. Wynika  to z wielkości 
obietnic danych przez Jezusa, co do obchodu tej 
tajemnicy, jak i objęcia wszystkich form kultu mi-

łosierdzia  (publicz-
na cześć obrazu, od-
mawianie  koronki, 
uczczenie  godziny 
śmierci  Jezusa,  ka-
zania  o  tematyce 
miłosierdzia),  a  za-
razem  włączenie 
nabożeństwa  w  sa-
kramentalne  życie 
Kościoła  (Spowiedź 
i Komunia święta). 
  Okazję do przeży-
cia  tego  niezwykłe-
go  spotkania  z  Je-
zusem  Miłosiernym 
mieliśmy  w  czasie 
misji świętych, prze-
żywanych przed laty 
w naszej parafii. Na-
szą  parafię  nawie-
dził  obraz,  którego 
namalowania życzył 
sobie  sam  Pan  Je-
zus.  Z  obrazu  tego 
patrzy  serdecznym 
wzrokiem  Dobry 

Pasterz,  Ukrzyżowany  Mistrz,  wyrażając  tro-
skę o zbawienie każdego człowieka. Tło obrazu 
przedstawiają drzwi Wieczernika i wskazuje na 
Chrystusa  Zmartwychwstałego,  który  przynosi 
miłość i pokój. Patrząc dziś na ten obraz módlmy 
się słowami, których nauczył nas Chrystus przez 
swoją  „Sekretarkę”:  „O Krwi i Wodo, któraś 
wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój 
miłosierdzia dla nas – ufam Tobie” (Dzienni-
czek,187).
  ks. Zbigniew Cichon
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PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ. TAJEMNICA CHLEBA…
  Chleb, coś  tak bardzo zwykłego, prostego, nor-
malnego,  zwyczajnego...  Tak  codziennego...  Bez 
którego  nie  wyobrażamy  sobie  naszego  życia. 
Rzadko, kiedy zastanawiamy się, co on w sobie za-
wiera. A przecież w nim nie tylko są pewne składni-
ki, nim można opisać całe nasze życie.
  Bo chleb zawiera w sobie tajemnicę daru Boga, 
cały nasz świat: mijające dni, pory roku, góry i mo-
rze,  wschody  i  zachody  słońca,  padający  deszcz, 
lasy i pola, łany zbóż kołyszące się na wietrze i pra-
cę rolnika, bez której nie moglibyśmy zebrać cięż-
kich  od  ziaren  kłosów.  Zawiera w  sobie mijający 
czas  i  trud  tak wielu osób, bo długa  jest droga od 
ziarna do bochenka chleba na naszym stole, po któ-
ry wyciągamy  rękę,  który  choć może mieć  różne 
kształty, różny smak to jednak zawsze jest chlebem.
Bo chleb zawiera w sobie tajemnicę daru Boga, cały 
nasz dom: te osoby tak nam bliskie – niektórych już 
nie ma wśród nas, dźwięk naczyń i sztućców, krzą-
tania się po kuchni, nawoływanie: chodźcie, już go-
towe, można jeść. Krzesła, stół, które tak wiele mo-
głyby powiedzieć, nie tylko z naszych rodzinnych 
spotkań i rozmów, ale też i  to,  jak nas uczono, od 
pokoleń, że chleb trzeba szanować, czcić. Że to jest 
coś normalnego, zwykłego i tak bardzo potrzebne-
go: pomodlić się nad chlebem, podziękować Bogu 
za niego, prosić, by go zarazem nigdy nie zabrakło, 
gdy czynimy znak krzyża nad nim, gdy zaczynamy 
go kroić... Że chleba nie wolno wyrzucać, a nawet, 
kiedy upadnie, to podnieść go i ucałować...
  Bo chleb zawiera w sobie tajemnicę daru Boga, 
cały  nasze  życie:  towarzyszy  nam  każdego  dnia. 
Jest z nami, gdy pełni zadziwienia i radości pozna-
jemy w dzieciństwie świat. Jest z nami, w młodości 
i wieku dojrzałym, gdy wyruszamy pełni marzeń, 
energii  i  zapału, by budować  swój  rodzinny dom. 
Jest  z  nami, w  chwilach  trudu  i  odpoczynku,  gdy 
jesteśmy szczęśliwi, ale też, kiedy i nam jest bardzo 
źle, w  radości  i w  chorobie.  Jest  z  nami,  gdy  pa-
trzymy z perspektywy tak wielu przeżytych lat, na 
świat i czas wokół nas, który coraz szybciej biegnie 
i śpieszy się, a my dziękujemy Bogu, że nam w ży-
ciu nigdy nie zabrakło chleba.
  Bo chleb zawiera w sobie tajemnicę daru Boga, 
nasza  wiarę:  Bóg  wybrał  chleb,  by  przychodzić 
do nas. I jak chleb, chce być z nami każdego dnia. 
Chleb  i wino, Ciało  i Krew,  tajemnice wiary. Coś 
tak bardzo cennego  jest  tak blisko, na wyciągnię-
cie ręki. Każdego z nas zaprasza na swoją ucztę, by 
poznawać Go i poznawać tajemnicę Eucharystii, ta-
jemnicę Ciała i Krwi. Nie szukał wcale czegoś trud-

nego, czegoś skomplikowanego, tylko wybrał coś, 
co jest  tak blisko nas,  tak codziennego, bez czego 
często nie wyobrażamy sobie życia.
  Tak właśnie jest z Eucharystią – nie możemy so-
bie  bez  niej wyobrazić  życia! Bóg  każdego  z  nas 
zaprasza, byśmy odkrywali  tajemnicę Eucharystii. 
Tajemnica Eucharystii  to  odkrywanie  ofiary  Jezu-
sa.  Codzienne  przeżywanie  Jego  słów:  „Bierzcie 
i jedzcie, to jest Ciało moje; Bierzcie i pijcie, to jest 
Krew moja”. To jest też nieustanne przypominanie 
o tym największym darze. Sam Chrystus nas zapra-
sza, byśmy czynili to każdego dnia: „…Czyńcie to 
na moją pamiątkę”.  I  poznajemy  Jego  zamysł,  bo 
to  Jezus  ustanowił,  „wymyślił”  Eucharystię.  On 
w  niej  został  i  zaprasza,  byśmy Go  przyjmowali, 
jako pokarm.
  Tajemnica Eucharystii to odkrywanie ofiary czło-
wieka.  To  nie  jest  łatwy  skarb.  Jest  to  dar,  który 
staje się zadaniem i wezwaniem. Stając wobec Eu-
charystii pytamy się o naszą wiarę. Bo tu potrzeba 
wiary, wiary, która nie tylko, że jest, ale którą coraz 
bardziej pragniemy pogłębiamy. Ona powinna prze-
mieniać nasze życie, bo przecież czerpiemy z daru 
miłości. Stając wobec Eucharystii pytamy się o na-
sze słuchanie Słowa Bożego. Takie, które przynosi 
owoce w naszym życiu, które jest naszym świadec-
twem. A  zarazem  pytamy  się  o  nasze  nawracanie 
czy przemianę życia.
  Z olbrzymią radością patrzymy na dzieci naszej 
parafii, które po raz pierwszy wezmą pełny udział 
we Mszy  świętej,  przystąpią  do Komunii  świętej. 
Wiele było prób  i przygotowań, by poznały  i zro-
zumiały jak wielki dar otrzymują, jak wielką łaskę 
daje im Bóg. Dlatego chciejmy być z nimi. Swoją 
obecnością pragniemy im pokazać,  jak ważny jest 
to dzień. Bo oto dokonuje się tajemnica spotkania 
Boga  z  człowiekiem.  Bo  jak  bardzo  szczególnie 
brzmią słowa, że Jezus nas kocha.
  Drogie dzieci, wspólnie z Wami, pragniemy po-
dziękować Dobremu Bogu za to, że zaprosił Was do 
swojego stołu. Chcemy razem cieszyć się tą piękną 
chwilą. Pragniemy życzyć Wam, abyście przez całe 
swoje życie, mogli jak najczęściej przystępować do 
tego stołu. Byście z tego zaproszenia rzeczywiście 
korzystali. Chcemy również wspólnie z Wami mo-
dlić się tymi słowami: „Panie Jezu, Chlebie z Nie-
ba,  Chlebie  żywy  i  prawdziwy,  prosimy,  ożywiaj 
wiarę, rozwijaj nadzieję, umacniaj miłość i spraw, 
byśmy zawsze Ciebie pragnęli  i  spożywali. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków.”  Ks. K.Z.
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Kochany Panie Jezu!
  Piszę do Ciebie Panie Jezu, aby Ci podzię-
kować za cud uzdrowienie mojej chorej nogi. 
Panie ja wierzę, że Ty uzdrawiasz, ale dlaczego 
wybrałeś akurat mnie?
  Przecież  było  tak  dużo  ludzi  wokół  mnie. 
Otóż, miejscem uzdrowienia była rzeka Jordan 
w Ziemi Świętej.
  Na  ból  nogi  cierpiałam  od  jakiegoś  czasu, 
około  6 miesięcy.  Zanim  poleciałam  na  piel-
grzymkę do Ziemi Świętej w lutym 2019 roku 
z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
byłam u lekarza, który stwierdził, że bez ope-
racji się nie obejdzie. Seria badań, jakieś zdję-
cia i werdykt – jeżeli chcę chodzić muszę mieć 
śruby w lewej stopie.
  W trakcie przygotowań do pielgrzymki wie-
le osób mnie od niej odciągało z pytaniem, któ-
re  również miałam w  głowie  –  jak  będę  tam 
chodzić?
  Codziennie wieczorem próbowałam zmniej-
szać nieznośny palący ból w stopie, ale z róż-
nym skutkiem.
  Pomimo  przeciwności  z  wiarą  i  ufnością 
w sercu modliłam się do Boga  i zawierzałam 
swoje choroby, postawa serca była wyraźna – 
jadę i koniec. 

  Głęboko w  sercu  byłam przekonana  i  czu-
łam, że gdy się trwa w Bogu i Jemu się i ufa 
bezgranicznie, to wszystko będzie dobrze, co-
kolwiek to będzie oznaczało.
  Pierwsze  dni  były  niezwykle  intensywne, 
zwiedzanie  rozpoczęliśmy  od  Cezarei  Nad-
morskiej,  gdzie widzieliśmy  akwedukt  z  cza-
sów  rzymskich.  Tego  dnia  byliśmy  również 
w  Hajfie,  mieście  położonym  nad  malowni-
czym wybrzeżem Morza Śródziemnego, gdzie 
znajduje się między innymi Góra Karmel, ko-
ściół Stella Maris. Tego dnia, kiedy wróciliśmy 
do hotelu, zdjęłam buty, a stopa przypominała 
bańkę, tego dnia i przez kolejne trzy wieczora-
mi skakałam tylko na jednej nodze.
  Na trasie pielgrzymkowej trasy znalazło się 
miejsce  chrztu  Pańskiego  w  Qasar  al-Jehud 
(tłum.  Miejsce  Żydów).  Stojąc  w  rzece  Jor-

dan modliłam  się  swoimi  słowami  do Ducha 
Świętego. W czasie modlitwy, nagle poczułam 
w obu stopach bardzo dziwne mrowienie, które 
narastało, aż do uczucia ukłuć. Doświadczenie 
było tak silne, że postanowiłam wyjść z rzeki 
i  po  dłuższej  chwili  ból  ustąpił.  Założyłam, 
więc  buty  i  poszłam  ze  wszystkimi  do  auto-
karów z malutką przerwą na zdjęcie grupowe. 
Czułam  się  lepiej,  taka  lekka,  uczucie  nie  do 
opisania i tak jest do dzisiaj!
  Noga mnie nie boli i nie puchnie! Jezus tak 
mi poustawiał kości w stopie, że mogę tańczyć! 
Od pielgrzymki chodzę tak jak wcześniej cały 
dzień, jednak z taką różnicą, że kompletnie nic 
mnie nie boli!
  Jestem przekonana,  że  Jezus  to  uczynił,  to 
On mnie uzdrowił. Operacja  jest wyznaczona 
na 09.12.2019 roku, ale postanowiłam, że nie 
będę poprawiać tego, co zrobił Jezus. 
  Dzielę się z Wami Czytelnikami i Pielgrzy-
mami, ponieważ mam w sercu ogromną radość 
i nie mogę, i nie potrafię tego przemilczeć. Su-
mienie mi podpowiada, aby  tym doświadcze-
niem się dzielić. Ludzie, którzy mnie znają, py-
tają, co się stało, że biegam jak przysłowiowa 
„sarenka”? Wtedy mówię o cudzie z Jordanu.
  Dziękuje Ci Jezu za  ten wielki Cud uzdro-
wienia. Mnie również było trudno w to wszyst-
ko uwierzyć, teraz za te myśli i zwątpienia chcę 
przeprosić. 
  Panie Ty ciągle mnie dotykasz, prowadzisz, 
doświadczasz  i  umacniasz.  Chwała  Tobie 
Chryste!
  Kocham Cię Jezu i codziennie będę Ci dzię-
kować za ten cud.
  Twoja córka z parafii św. Krzyża.
  Ewa Barańska

Cud z Jordanu
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O tym, jak uratOwanO
najświętszy sakrament

  Zdarzyło się  to w czasie wojny francusko-
pruskiej w 1870 roku. Razu pewnego spłonę-
ła  cała  wioska.  Początkowo  pożar  wybuchł 
w Domu Bożym. Wszyscy zatrwożeni miesz-
kańcy  rzucili  się  na  ratunek kościołowi.  Jed-
nak,  jak się sami przekonali, na ratunek było 
już  za  późno.  Potężne  języki  ognia  strzelały 
z wnętrza świątyni, a deszcz iskier spadał wo-
koło.
  Jeszcze  większe  ich  ogarnęło  przerażenie, 
gdy sobie uświadomili, że w środku, w taber-
nakulum,  pozostał  Najświętszy  Sakrament. 
Wiedzieli, że trzeba Go wynieść, ale kto miał 
to zrobić? Księdza nie było na szczęście w ko-
ściele, ale nie było go też na plebani. A on wy-
dawał  się  być  naj-
odpowiedniejszą 
do tego osobą.
  W  końcu  zakło-
potani  ludzie  spoj-
rzeli na wójta.
– On  jest  pierwszy 
we wsi,  jemu nale-
ży się to zadanie!
–  Ja? Nie mogę!  – 
zakrzyknął  wójt.  – 
Ja,  nędzny  grzesz-
nik, mam wziąć do 
ręki Najświętszy Sakrament? Pana i Zbawicie-
la naszego? To niemożliwe!
  I tak prosili drugiego, trzeciego, czwartego... 
Zawsze padała ta samo odpowiedź: „Ja grzesz-
ny człowiek miałbym dotknąć Najświętszego 
Sakramentu? Nie śmiem!”
  A tymczasem pożar z każdą sekundą rozsze-
rzał  się,  aż objął  już cały budynek! Nie było 
czasu  na  wahanie.  Trzeba  było  jak  najszyb-
ciej podjąć działania. Wójt, jako pierwszy we 
wsi  nie  zawiódł. Kiedy  całą  ludność  zaczęło 
ogarniać zwątpienie, wójtowi zaświtała pewna 
myśl.
– Ludzie! – krzyknął. – Mój czteroletni synek 
to aniołek niewinny. Zbawiciel zawsze kochał 
niewinne dziatki!

  Szybko wziął chłopczyka na ręce, wtargnął 
do  płonącego  kościoła, wyrwał  drzwiczki  od 
tabernakulum i tak rzekł do synka:
– Popatrz, w tym kielichu jest Pan Jezus, weź 
Go i nie upuść! Trzymaj mocno!
  Po  chwili  spośród  trzeszczących,  przepa-
lonych  belek,  z  morza  ognia  i  chmur  dymu 
wyłonił  się wójt  cały  osmolony,  a  na  rękach 
trzymał swojego małego synka ostrożnie przy-
ciskającego do piersi ukrytego Zbawiciela.
  Ci prości ludzie doskonale wiedzieli, z jaką 
miłością, wdzięcznością i delikatnością należy 
zachowywać się względem Najświętszego Sa-
kramentu!
  Bezmiar  wdzięczności,  jaki  jesteśmy  win-

ni  Temu,  Który  do 
końca  nas  umiło-
wał,  pięknie  wy-
raził  ksiądz  profe-
sor  Tihamér  Tóth 
w „Chrystus i mło-
dzieniec”,  przyta-
czając tę historię.
  Pisze  on:  „Gdy-
by nawet każda du-
sza  grzała  ogniem 
miłości  cherubi-
nów,  gdyby  każde 

usta  rozbrzmiewały  pochwalnym  hymnem 
serafinów;  gdyby  dla  Przenajświętszego  Sa-
kramentu  drgało  każde mgnienie  oka,  tętniła 
każda kropla krwi, biło każde uderzenie serca, 
jeszcze nie zdołalibyśmy Zbawicielowi nasze-
mu  godnie  się  odwdzięczyć  za  to,  że w  taki 
sposób oddał nam się w zupełności  i bez za-
strzeżeń. Dał więcej, niż gdyby dał cały świat, 
dał siebie samego, który świat stworzył. Siebie 
samego, swą moc, swoją dobroć, swoje zasłu-
gi. A wszystko na  to, by Ciało Jego połączy-
ło się z ciałem naszym, by Krew Jego z naszą 
krwią się zmieszała, by dusza Jego do naszej 
duszy przylgnęła”.
  ks. Tihamér Tóth
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  Krzyś  dobrze  zapamiętał  słowa  swojej  mamy, 
kiedy  wspólnie  oglądali  film  o  najsławniejszych 
ogrodach  świata. To  prawda,  ogrody wypielęgno-
wane ręką ludzką potrafią zachwycać – powiedziała 
mama – ale nie umywają się do piękna porośniętych 
kwieciem  łąk.  To  jest  majstersztyk  Stwórcy.  Od 
tego  czasu Krzyś  lubił włóczyć  się  po  pobliskich 
łąkach, podziwiać ich piękno, wdychać ich zapach. 
Można  śmiało  powiedzieć,  iż  znał wszystkie  naj-
piękniejsze zakamarki okolicznych łąk. Innym hob-
by Krzysia było uprawianie  sportu. Kochał każdy 
ruch  i  był  dobry  w  różnych  dyscyplinach  sportu. 
Któregoś razu, jak to zresztą często bywało, umó-
wił  się  z  kolegami  na  pogranie w piłkę. Nie  spo-
dziewał się jednak, że mama założy mu szlaban na 
sport. Dopóki nie posprzątasz swojego pokoju, wy-
bij sobie z głowy jakikolwiek sport – zawyrokowa-
ła. Krzysia zamurowało.
  Przecież jest umówiony z kolegami i co im po-
wie:  grajcie  sami,  bo  ja muszę  posprzątać  pokój. 
Toż  to  wielki  „obciach”.  Rozpoczął  pertraktacje 
z mamą. Ta była jednak nieugięta. Trzeba było zro-
bić porządek jak cię o to prosiłam kilka dni temu. 
Posprzątasz i odrobisz lekcje, to pójdziesz. Jeszcze 
lekcje mama dorzuciła!  Tego było już za wiele dla 
młodzieńca. Poirytowany zaczął wyrzucać mamie: 
chyba chcesz żebym został niedorajdą, kaleką i po-
śmiewiskiem. Sama mówiłaś,  że  sport  to  zdrowie 
i tylko fajtłapy od niego stronią. Krzyś nakręcał się 
coraz mocniej, a mama spokojnie zbijała jego coraz 
mniej wyszukane argumenty i wciąż była nieugięta. 
Wreszcie  chłopak wypalił:  jak  tak,  to  pójdę  sobie 
w świat.
  Droga wolna, znów całkiem spokojnie odpowie-
działa mama. Krzyś  niewiele  się  namyślając  trza-
snął drzwiami i wyszedł. Młodszy jego brat, Bolek 
zaczął robić mamie wyrzuty: mamusiu i ty pozwo-
liłaś  swojemu  synkowi  iść w  świat. A  jak  on  nie 
wróci  i będzie się  tułał po świecie? – pytał Bolek 
zaniepokojony. Masz bardzo dobre serduszko Bol-
ciu, ale nie martw się. Zapewniam cię, że twój nie-
sforny  brat  niedługo  wróci  –  uspakajała  małego 
chłopca mama. Bolek nie dał wiary słowom mamy. 
  Wybiegł szukać uciekiniera. Niestety ten gdzieś 
przepadł jak kamień w wodę. Bolek wrócił do domu 
zapłakany. Starsza siostra Kasia pocieszała Bolcia, 
jak mogła. Z zabawnym uśmieszkiem na buzi, po-
twierdziła słowa mamy. Ja dobrze znam tego nasze-
go ancymona. On wróci i to szybko wróci, do tego 
całkiem  skruszony.  Ja  go  dobrze  znam. Kasia  nie 

myliła się. Krzyś wrócił do domu po trzech godzi-
nach. Wcześniej nie poszedł spotkać się z kolega-
mi.  Przecież  nie  mógł  im  powiedzieć,  że  dostał 
szlaban od mamy na granie z powodu nieposprząta-
nego pokoju. Udał się na ulubioną łąkę i tu zaszyty 
w pięknym, majowym kwieciu, w ciszy użalał się 
sam nad sobą. W takiej cudownej scenerii szybko 
przeszła mu złość, a wróciła miłość do mamy. 
  Wstyd mu było za wywołaną awanturę i durno-
watą ucieczkę w świat. Poczuł się głupio, nie wie-
dząc jak teraz rozwiązać problem. Przemierzał łąkę 
w jedną i drugą stronę i wreszcie wpadł na genialny 
pomysł.  Zerwał  najpiękniejszy,  jak  tylko  mu  się 
wydawało, bukiet polnych kwiatów. Tak uzbrojony 
odważniej wrócił do domu. Już od progu wołał: ma-
musiu  przepraszam  cię,  bardzo  przepraszam.  Na 
przeprosiny  zerwałem  dla  ciebie  najpiękniejsze 
kwiatki z łąki. Proszę nie gniewaj się na mnie. 
  Mama niekłamanie zachwycona pięknym bukie-
tem,  przytuliła Krzysia  i wzruszona  gestem  syna, 
odpuściła  całą  reprymendę,  jaką  miała  dla  niego 
przygotowaną.  Oj  Krzysiu,  Krzysiu,  z  matczyną 
miłością uśmiechnęła się do niego. Natomiast Ka-
sia  z  triumfem  oznajmiła:  a  nie mówiłam,  że  ten 
nicpoń szybko wróci do domu. Żeby pójść w świat 
to  trzeba mieć charakter, dodała uszczypliwie.  Je-
dynie Bolek stał ze spuszczonym wzrokiem. Wsty-
dził się za wcześniejsze robione mamie wymówki. 
On jeszcze był zbyt mały, by znać Krzysia tak do-
brze jak ich siostra Kasia. Mama podziwiając pięk-
ny bukiet polnych kwiatów, obserwowała jednocze-
śnie  swoje  dzieci.  Prawda  dzieci,  że  śliczne  są  te 
kwiatki od Krzysia, zapytała retorycznie. Dla mnie 
jednak  najpiękniejszymi  w  świecie  kwiatkami  je-
steście  wy  i  zawsze  takimi  pozostaniecie.  Nawet 
wtedy, gdy nieco nabroicie.  Jasiek Dolina

KróTKIe OpOWIadanIe
POLNE KWIATY

PIĘKNE MYŚLI
  Bóg nie kocha nas, ponieważ jesteśmy dobrzy 
lub piękni, ale czyni nas dobrymi i pięknymi, po-
nieważ nas kocha.  (św. Bernard z Clarivaux) 

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO
  Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana
i  raduje  się  duch  mój  w  Bogu,  moim  Zbawcy. 
  (Łk 1,46)
  W  miesiącu  maju,  poświęconym  w  Kościele 
Najświętszej Maryi  Pannie,  razem  z Nią  z  całej 
duszy wielbijmy Boga i radujmy się w Nim.  J.W.
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ

„InSTaUrare OMnIa In CHrISTO”
– MISJa W MOCY BOŻeGO dUCHa!

Z naUCZanIa ŚWIĘTeGO Jana paWŁa II:
  „Maryja  jest  przeczystym 
«Przybytkiem», w którym On za-
mieszkuje. Chrześcijańska trady-
cja  dostrzega  w  Maryi  pierwo-
wzór  uległości  wobec 
wewnętrznych  poruszeń  Ducha, 
przykład  pełnego  przyjęcia  Jego 
darów. Duch wspomaga Jej wia-
rę, umacnia Jej nadzieję, podsyca 
w  Niej  płomień  miłości.  Duch 
Święty  sprawia,  że  Jej  dziewic-
two staje się płodne, i to On 
jest  natchnieniem  dla  Jej 
hymnu radości. Duch Świę-
ty  oświeca  Ją,  gdy  rozważa 
Słowo,  otwierając  stopnio-
wo  Jej  umysł  na  zrozumie-
nie  misji  Syna.  To  również 
Duch  Święty  umacnia  Jej 
znękane  Serce  na  Kalwarii 
i przygotowuje Ją – podczas 
modlitewnego  czuwania 
w Wieczerniku – na przyję-
cie  pełni  darów,  zesłanych 
w dniu Pięćdziesiątnicy.”
 [Z homilii na zakończenie XX 
międzynarodowego kongresu ma-
ryjno-mariologicznego, Watykan 
24.09. AD 2000]
  „«Błogosławieni czystego ser-
ca,  albowiem  oni  Boga  oglądać 
będą»  (Mt  5,8).  Słowa  te  wpro-
wadzają  nas  w  głębię  ewange-
licznej  prawdy  o  człowieku. 
Znajdują  Jezusa  ci,  którzy  Go 
szukają,  tak  jak  szukali  Maryja 
i  Józef.  […]  Pismo  Święte  jest 
wielkim  zapisem  na  temat  tego 
szukania  i  znajdowania  Boga. 
Ukazuje  też  wiele  wspaniałych 
postaci szukających Boga i znaj-
dujących Go. Uczy zarazem,  jak 

człowiek  winien  zbliżać  się  do 
Boga, jakie warunki winien speł-
nić, ażeby tego Boga spotkać, po-
znać Go, i z Nim się zjednoczyć.
Jednym  z  tych  warunków  jest 
czystość serca. Czym ona jest?
  Dotykamy w  tym miejscu  sa-
mej istoty człowieka, który dzięki 
łasce odkupienia przez Chrystusa 
odzyskał  harmonię  serca  utraco-
ną w raju przez grzech. Mieć ser-

ce czyste to być nowym człowie-
kiem,  przywróconym  przez 
odkupieńczą miłość Chrystusa do 
życia w komunii z Bogiem i z ca-
łym  stworzeniem  –  tej  komunii, 
która jest jego pierwotnym prze-
znaczeniem. […] Czystość serca, 
bowiem  przysposabia  do widze-
nia Boga  twarzą w  twarz w wy-
miarach wiecznej szczęśliwości. 
  Dzieje  się  tak  dlatego,  że  już 
w  życiu  doczesnym  ludzie  czy-
stego  serca  potrafi ą  dostrzegać 
w  całym  stworzeniu  to,  co  jest 
Boże,  co  jest  od  Boga.  Potrafi ą 
niejako odsłaniać Boską wartość, 
Boski  wymiar,  Boskie  piękno 

wszystkiego,  co  stworzone. Bło-
gosławieństwo z Kazania na Gó-
rze wskazuje nam niejako na całe 
bogactwo  i  całe piękno stworze-
nia  i wzywa nas,  abyśmy umieli 
odkrywać we wszystkim to, co od 
Boga pochodzi  i  to,  co do Boga 
prowadzi. W konsekwencji czło-
wiek  cielesny  i  zmysłowy  musi 
ustępować,  musi  robić  miejsce 
w nas samych dla człowieka du-

chowego, uduchowionego. 
Jest to proces głęboki. Łą-
czy  się  z  wewnętrznym 
wysiłkiem.  Wysiłek  ten 
jednak,  wsparty  łaską 
Bożą,  przynosi  wspaniałe 
owoce. W ten sposób czy-
stość  serca  jest  każdemu 
człowiekowi zadana. Musi 
on  stale  podejmować  trud 
opierania się siłom zła, tym 
działającym  z  zewnątrz 
i  tym z wewnątrz – siłom, 
które chcą go od Boga ode-

rwać. I tak w sercu ludzkim roz-
grywa  się  nieustanna  walka 
o  prawdę  i  szczęście. Aby  zwy-
ciężyć w tej walce człowiek musi 
się  zwrócić  ku  Chrystusowi. 
Może zwyciężyć tylko umocnio-
ny Jego mocą, mocą Jego Krzyża 
i  Jego  zmartwychwstania. 
«Stwórz, o Boże, we mnie serce 
czyste» (Ps 51,12) – woła Psalmi-
sta,  który  świadomy  jest  swojej 
słabości  i  wie,  że  aby  być  spra-
wiedliwym  wobec  Boga,  nie 
wystarczy  sam  ludzki  wysiłek.” 
[Z homilii podczas Mszy św. 
w Sandomierzu 12.06. AD 1999]
 opr. Antoni Kakareko

Temat i tekst do medytacji na maj ad 2019
Maryja dziewica wzorem i drogą do osiągnięcia 

czystości serca jako owocu ducha Świętego.



Odeszli do Pana
1 Maryna Regina Fajenska, lat 58

2  Stanisława Żukowska, lat 89,
członkini 7 Róży ŻR

3 Władysława Łukasiewicz, lat 96

4  Zbigniew Kazimierz 
Szczepkowski, lat 71

5  Irena Genowefa Kasa, lat 95
6  Irena Maria Górak, lat 57
7  Adam Jacek Gardocki, lat 50

8  Zdzisław Krzysztof Zachariasz,
lat 59
Dobry Jezu a nasz Panie,

daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Adam Krawczykowski
2 Ewa Krawczykowska
3 Maria Helena Milewska
4 Gaja Ludwika Bobkowska
5 Michał Tarnowski
6 Bruno Maj

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Dorota i Dariusz

Kruślińscy
30-lecie Sakr. Małżeństwa 
19.05.2019 godz. 1230

Stanisława i Henryk
Kruślińscy

60-lecie Sakr. Małżeństwa 
19.05.2019 godz. 1230

Bóg Ojciec Wszechmogący

niech Was napełni swoją radością

i błogosławi Wam

i Waszym Rodzinom

WaŻnIeJSZe InFOrMaCJe
dOTYCZĄCe naSZeJ paraFII

Msze święte w niedziele i święta
 KOŚCIóŁ:  KapLICa:
  630; 800; 930; 1100 – dzieci;  1030 – młodzież
 1230; 1800  1200 – przedszkolaki

Msze święte w święta zniesione
700; 800; 900; 1700; 1800

Msze święte w dni powszednie
700; 800; 1800

Msze święte w pierwsze piątki miesiąca
700; 800; 1700 – dzieci; 1800

Biuro parafialne: tel. 58 341 86 64
biuro.parafialne1@op.pl

czynne w poniedziałki, środy i piątki godz. 1700 – 1900

wtorki i czwartki godz. 900 – 1100

Chrzty św. o godz. 1230 w kościele w I i III niedzielę miesiąca
pogrzeby i wezwania do chorych o każdej porze dnia
poradnictwo rodzinne kontakt w biurze parafialnym

paraFIaLnY ZeSpóŁ 
CarITaS

Pierwsza środa miesiąca, g. 1900,
sala pod kaplicą w Domu Parafialnym 
pomoc najbiedniejszym w parafii
prowadzi ks. Proboszcz

dIaKOnIa MUZYCZna
Czwartek, godz. 1900, kaplica
opieka duszpasterska
ks. Dawid Szabowski

LITUrGICZna SŁUŻBa 
OŁTarZa

Sobota, g. 0900 – kandydaci
lektorzy, ministranci, 
prowadzi ks. Dawid Szabowski

SCHOLa „GLOrIa”
Sobota, godz. 1000, salka św. Andrze-
ja, prowadzi ks. Proboszcz

SCHOLa „eMManUeL”
Sobota, godz. 1000, salka św. Cecylii 
w kaplicy, opieka duszpasterska
ks. Dawid Szabowski
„Kto śpiewa, dwa razy się modli”

rOdZIna SerCa MIŁOŚCI 
UKrZYŻOWaneJ

I (g. 1100) i III (g. 1030 – Dzień sku-
pienia) sobota miesiąca, prowadzi ks. 
Łukasz Grelewicz (w kaplicy)

dUSZpaSTerSTWO dZIeCI 
BOŻYCH

Sobota, godz. 1600,
prowadzi ks. Dawid Szabowski

KandYdaCI dO 
BIerZMOWanIa

Środa, godz. 1630, sala. św. Cecylii 
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

aKCJa KaTOLICKa
Poniedziałek, po nabożeństwie wie-
czornym, godz. 1900 – Klub Parafial-
ny „Fides”, prowadzi ks. Proboszcz

ŻYWY róŻanIeC
Pierwsza niedziela miesiąca, g. 1700,
kościół, prowadzi ks. Proboszcz
modlitwa w intencji Kościoła

KrĘGI dOMOWeGO 
KOŚCIOŁa

Spotkania w terminach uzgodnionych 
przez  małżeństwa  z  ks.  opiekunem 
(ks. Łukasz Grelewicz, ks. Dawid Sza-
bowski)

SZaFarZe nadZWYCZaJnI 
KOMUnII ŚWIĘTeJ

odwiedzają chorych z Komunią św.  
w niedziele, prowadzi ks. Proboszcz
Zgłoszenia chorych w biu rze parafial-
nym.

apOSTOLaT MarYJnY
27 dzień każdego miesiąca, g. 1600

prowadzi ks. Dawid Szabowski – 
zgłębianie życia Matki Bożej
w od niesieniu do naszego życia

KOŚCIeLna SŁUŻBa MĘŻ-
CZYZn „SeMper FIdeLIS”

Ostatni wtorek miesiąca, godz. 1900

w klubie Fides, prowadzi
ks. Proboszcz

WSpóLnOTa MOdLITeWna 
„MOrIa”

Piątek, godz. 1900 – kaplica
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

KrĄG BIBLIJnY
Czwartek, godz. 1900 – Dom Parafial-
ny: Klub „Fides”, prowadzi
ks. Łukasz Grelewicz

► GrUpY apOSTOLSKIe

Redaguje zespó³ pod opiek¹ ks. Dawida Szabowskiego:
ks. Zbigniew Cichon, ks. Łukasz Grelewicz, s. Jankanta, Antoni Kakareko,

Maciej Turski, Jan Wontorski, Wiesław Haligowski,
Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie


